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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της µελέτης για τις νοµικές και πολιτικές σπουδές στα 

ελληνικά πανεπιστήµια αφορούν κυρίως τα εξής: 

Σε διεθνές επίπεδο την τελευταία δεκαετία, η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση έχει 

διευρυνθεί σηµαντικά µε την εισαγωγή µεγαλύτερου αριθµού φοιτητών και την 

αναδιάρθρωση των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα η διαδικασία της 

διεύρυνσης αυτής δεν έχει επηρεάσει τα πεδία των νοµικών και πολιτικών επιστηµών µε 

τον ίδιο τρόπο. Σε αντίθεση µε τα τµήµατα νοµικών επιστηµών, οι επιπτώσεις των νέων 

πολιτικών διεύρυνσης είναι περισσότερο εµφανείς στο γνωστικό πεδίο των πολιτικών 

επιστηµών. Οι αλλαγές αυτές έχουν οδηγήσει στη σηµαντική αναδιάρθρωση παλαιότερων 

τµηµάτων, στη δηµιουργία νέων τµηµάτων, και στην ενίσχυση της διεπιστηµονικότητας 

και των σπουδών περιοχών (“area studies”). Σηµαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η 

ανάπτυξη των µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στα αντίστοιχα τµήµατα. 

Οι συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας των τµηµάτων νοµικών και πολιτικών 

επιστηµών παρουσιάζουν οµοιότητες και διαφορές µεταξύ τους αλλά και σηµαντικές 

αδυναµίες. Οι διαφορές αυτές µόνο εν µέρει µπορούν να αποδοθούν στη διαδικασία της 

διεύρυνσης της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και στο διαφορετικό χρόνο ίδρυσης και 

λειτουργίας των τµηµάτων. Οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις της οργάνωσης και των 

συνθηκών λειτουργίας των ιδρυµάτων και των τµηµάτων τους αναπτύσσονται παρά τη 

γενικά αδιαφοροποίητη αντιµετώπισή τους από το κράτος. Οι διαφορές και οι αδυναµίες 

αυτές αφορούν κυρίως:  

• τους αριθµούς του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών 

• τις δυσµενείς µεταξύ τους αναλογίες 

• τα ποσοστά φοιτητών που παρατείνουν τις σπουδές τους 
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• τη χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στο διδακτικό προσωπικό 

• την κατανοµή των µελών του διδακτικού προσωπικού στις βαθµίδες ιεραρχικής 

ακαδηµαϊκής εξέλιξης τους 

• την ετεροαπασχόληση του διδακτικού προσωπικού (κυρίως στα τµήµατα νοµικών 

επιστηµών) 

• την οργάνωση και δοµή των προγραµµάτων σπουδών 

• την οργάνωση των διδακτορικών σπουδών 

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν τα χαρακτηριστικά και οι διαφορές µεταξύ των τµηµάτων που 

αφορούν στην οργάνωση των προγραµµάτων σπουδών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

των φοιτητών. ∆ιαπιστώνεται τάση για µεγαλύτερη ευελιξία στη δοµή των προγραµµάτων 

σπουδών µε την ενίσχυση των επιλογών των φοιτητών. Η ευελιξία αυτή συνδέεται µε την 

ενίσχυση της αυτενέργειας, της πρωτοβουλίας και της ενεργού συµµετοχής των φοιτητών 

στις διαδικασίες µάθησης. Παρά ταύτα, οι διαφορές µεταξύ των δύο γνωστικών πεδίων και 

των τµηµάτων είναι σηµαντικές.  

Επιπλέον, διαπιστώνονται σηµαντικές διαφορές και αδυναµίες στην οργάνωση της 

µάθησης που αφορούν στην ανάπτυξη των σύγχρονων δεξιοτήτων των φοιτητών κι 

ιδιαίτερα: 

• την εκµάθηση των ξένων γλωσσών 

• τη χρήση νέων τεχνολογιών 

• τις κριτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

• την αυτενέργεια και την πρωτοβουλία 

• την επίλυση προβληµάτων 

• την πρακτική άσκηση 

• την εξοικείωση µε τις µεθόδους και τις τεχνικές της επιστηµονικής έρευνας 

• τις διαπολιτισµικές γνώσεις και δεξιότητες.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η µελέτη αυτή εξετάζει ορισµένα κύρια χαρακτηριστικά δυο γνωστικών πεδίων που 

αναπτύσσονται στα ελληνικά πανεπιστήµια και τα βασικά προβλήµατα που σχετίζονται µε 

τη λειτουργία τους:  

• τις  νοµικές σπουδές και  

• τις σπουδές πολιτικών επιστηµών 

Πιο συγκεκριµένα, εξετάζει κύρια χαρακτηριστικά της δοµής και διάρθρωσης των 

αντίστοιχων τµηµάτων, τα κύρια χαρακτηριστικά του διδακτικού και διοικητικού τους 

προσωπικού (βαθµίδα και φύλο), των φοιτητών, των αναλογιών µεταξύ τους, καθώς και 

τις διαφορές µεταξύ των τµηµάτων. 

Επιπλέον, η παρούσα µελέτη εξετάζει τα προγράµµατα σπουδών και τους τρόπους 

µε τους οποίους οργανώνεται η µάθηση στα τµήµατα αυτά, προκειµένου να διερευνήσει 

τις συνθήκες µάθησης που διαµορφώνουν και τις δυνατότητες που παρέχουν στους 

φοιτητές να αναπτύξουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες.      

 Η µελέτη εξετάζει τις νοµικές και πολιτικές σπουδές γιατί στην Ελλάδα και σε 

άλλες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης οι δύο κλάδοι ήταν στενά συνδεδεµένοι, 

τουλάχιστον µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μέχρι τότε, ειδικά στην Ελλάδα, η 

πολιτική επιστήµη ήταν ενταγµένη στα προγράµµατα των νοµικών σπουδών και 

διδάσκονταν από ειδικούς του συνταγµατικού δικαίου και πολιτειολόγους. Στο Πάντειο 

πανεπιστήµιο η πολιτική επιστήµη αναπτύσσονταν µαζί µε τις σπουδές διοίκησης.    

Με την ίδρυση του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών (το 1982) και την αναζωογόνηση της Ελληνικής Εταιρείας 

Πολιτικής Επιστήµης µετά τη Μεταπολίτευση, η πολιτική επιστήµη αποσπάστηκε από τη 

νοµική και ακολούθησε το δικό της δρόµο.    
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Τα στοιχεία που αναλύονται στην µελέτη αυτή προέρχονται από τρεις κύριες 

πηγές. Καταρχάς, αναλύονται στοιχεία για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και 

τους φοιτητές που συλλέγει σε ετήσια βάση η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας 

(ΕΣΥΕ). Τα στοιχεία αφορούν το έτος 2003-2004. Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία που 

συλλέχθηκαν από τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων τµηµάτων και αφορούν κυρίως την 

εσωτερική διάρθρωση και οργάνωσή τους. Τέλος, ιδιαίτερα για το προγράµµατα σπουδών 

αναλύονται στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους πιο πρόσφατους οδηγούς σπουδών των 

τµηµάτων. Γενικά και ιστορικά στοιχεία για τις σπουδές νοµικών και πολιτικών επιστηµών 

αντλούνται και από τη δευτερογενή βιβλιογραφία.  
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1. Καταγραφή, δοµή και διάρθρωση τµηµάτων νοµικών σπουδών 

 

Οι νοµικές σπουδές στην Ελλάδα παρέχονται σε τρία πανεπιστηµιακά τµήµατα (βλέπε 

παρακάτω σε παρένθεση, το έτος ίδρυσής τους). Τα τρία αυτά τµήµατα δηµιουργήθηκαν 

ταυτόχρονα µε τα πανεπιστήµια στα οποία ανήκουν.   

• Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθήνας (1837) 

• Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1930) 

• Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµίου Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή (1974) 

Το Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου της Αθήνας είναι το παλαιότερο στην Ελλάδα τµήµα 

νοµικών σπουδών και από τα πρώτα πανεπιστηµιακά τµήµατα που ιδρύθηκαν στην 

Ελλάδα µε την ίδρυση του πρώτου πανεπιστηµίου της χώρας. Σήµερα αποτελείται από 6 

εξειδικευµένους τοµείς, τους εξής: 

1. Τοµέας Α΄ Ιδιωτικού ∆ικαίου 

2. Τοµέας Β΄ Ιδιωτικού ∆ικαίου 

3. Τοµέας ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

4. Τοµέας Ποινικών Επιστηµών 

5. Τοµέας Ιστορίας και Θεωρίας του ∆ικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, 

Εκκλησιαστικό) 

6. Τοµέας ∆ιεθνών Σπουδών 

 Όλοι οι τοµείς του τµήµατος προσφέρουν µεταπτυχιακά προγράµµατα που είναι καταρχήν 

προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο τµήµα αυτό. 

Με το τµήµα αυτό είναι συνδεδεµένα τα παρακάτω πανεπιστηµιακά ερευνητικά ινστιτούτα 

(εργαστήρια): 

1. Ερευνητικό Ινστιτούτο ∆ικονοµικών Μελετών 

2. Ινστιτούτο Συνταγµατικών Ερευνών  

3. Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

4. Εργαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας 
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5. Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Σπουδών  

Το Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης αποτελείται από 6 τοµείς 

εξειδίκευσης ως εξής: 

1. Τοµέας Αστικού, Αστικού ∆ικονοµικού και Εργατικού ∆ικαίου 

2. Τοµέας Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών 

3. Τοµέας ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Πολιτικής Επιστήµης  

4. Τοµέας ∆ιεθνών Σπουδών 

5. Τοµέας Εµπορικού και Οικονοµικού ∆ικαίου 

6. Τοµέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του ∆ικαίου  

Στο πλαίσιο του τοµέα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Πολιτικής Επιστήµης λειτουργεί επίσης 

η Μονάδα Συνταγµατικού ∆ικαίου. 

Το τµήµα αυτό δεν έχει ερευνητικά εργαστήρια. Το τµήµα προσφέρει πρόγραµµα 

µεταπτυχιακών σπουδών που υποδιαιρείται σε πέντε επιστηµονικές κατευθύνσεις 

επιστηµονικής εξειδίκευσης οι οποίες αντιστοιχούν στους Τοµείς του τµήµατος. Στο 

τµήµα εκπονούνται διδακτορικές διατριβές. Στην οργάνωση των διδακτορικών σπουδών 

περιλαµβάνεται κύκλος σπουδών διάρκειας δύο εξαµήνων, ο οποίος αποτελεί το δεύτερο 

επίπεδο των µεταπτυχιακών σπουδών του τµήµατος.  

Το Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου της Θράκης διαρθρώνεται σε 5 Τοµείς 

επιστηµονικής εξειδίκευσης, τους εξής:    

1. Τοµέας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

2. Τοµέας ∆ικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού ∆ικαίου 

3. Τοµέας Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών 

4. Τοµέας ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Πολιτικής Επιστήµης 

5. Τοµέας ∆ιεθνών Σπουδών  

Στο πλαίσιο του τµήµατος λειτουργούν τα εξής εργαστήρια: 

1. Έρευνας Θεµάτων ∆ιαιτησίας  

2. Ελληνικού και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή 
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3. Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού ∆ικαίου 

4. Εγκληµατολογικών Επιστηµών 

5. Ποινικού και Ποινικού ∆ικονοµικού ∆ικαίου 

6. Συνταγµατικού ∆ικαίου 

7. Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Το τµήµα Νοµικής της Θράκης προσφέρει από το 1999 πρόγραµµα µεταπτυχιακών 

σπουδών µε πέντε κατευθύνσεις που αντιστοιχούν στους Τοµείς του τµήµατος. Στο 

πλαίσιο της οργάνωσης των διδακτορικών σπουδών παρέχεται πρόγραµµα σπουδών για 

υποψηφίους διδάκτορες διάρκειας 2 εξαµήνων.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µαθήµατα δικαίου διδάσκονται και στο πλαίσιο τµηµάτων 

άλλων γνωστικών αντικειµένων και κυρίως των πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών 

επιστηµών. Οι πολιτικές διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν ακολουθηθεί 

τις τελευταίες δεκαετίες και η ίδρυση νέων πανεπιστηµίων και τµηµάτων µε µεγαλύτερη 

εξειδίκευση και διεπιστηµονικό χαρακτήρα, δεν έχουν επηρεάσει τα τµήµατα νοµικών 

επιστηµών ούτε τα αντίστοιχα νοµικά επαγγέλµατα.  

Οι σπουδές στα τρία τµήµατα νοµικής επιστήµης οδηγούν σε πτυχίο µε 

κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα στα νοµικά επαγγέλµατα.  
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2. ∆ιδακτικό και διοικητικό προσωπικό και φοιτητές τµηµάτων νοµικών επιστηµών  

 

Η ενότητα αυτή εξετάζει τη σύνθεση και τα κύρια χαρακτηριστικά:  

• του διδακτικού προσωπικού  

• του διοικητικού προσωπικού  

• των φοιτητών  

των τµηµάτων Νοµικής της χώρας και τις µεταξύ τους αναλογίες.  

 
2.1 Τακτικό ∆ιδακτικό-Ερευνητικό προσωπικό (∆ΕΠ): βαθµίδα και φύλο 

 

Η κατανοµή των τακτικών µελών ∆ιδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού ανά βαθµίδα και 

φύλο στα τρία τµήµατα νοµικών επιστηµών παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1 

Μέλη ∆ΕΠ τµηµάτων νοµικών επιστηµών ανά βαθµίδα και φύλο, 2003/4 

 

Καθηγητές 

Αναπληρωτές 

Καθηγητές 

Επίκουροι 

Καθηγητές 

 

Λέκτορες 

 

Σύνολο 

 
Νοµικά 
τµήµατα 

Σ Θ Σ Θ Σ Θ Σ Θ Σ Θ 

Αθήνας 40 3 8 4 31 8 32 16 111 31 

Θεσσ/κης 40 9 17 7 21 12 21 10 99 38 

Θράκης 12 0 15 1 13 3 15 4 55 8 

Σύνολο 92 12 40 12 65 23 68 30 265 77 

Σηµείωση: Σ=Σύνολο, Θ=Θήλεις, Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Ο συνολικός αριθµός µελών ∆ΕΠ στα τµήµατα νοµικών επιστηµών της χώρας είναι 265. 

Στο σύνολο αυτό οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 1/3. Οι Καθηγητές (92) 

αποτελούν σχεδόν το 1/3 του συνόλου του τακτικού διδακτικού προσωπικού (265). Στο 

τµήµα της Θεσσαλονίκης οι Καθηγητές (40) αποτελούν το 40% του συνόλου (99) των 

µελών ∆ΕΠ, ενώ στο τµήµα της Θράκης το 21% του συνόλου του προσωπικού του (12 

στους 55).  
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Στο σύνολο των Καθηγητών µόνο µία στους δέκα είναι γυναίκες. Στο τµήµα της Θράκης 

δεν υπάρχουν γυναίκες στη βαθµίδα του Καθηγητή. Η συµµετοχή των γυναικών 

βελτιώνεται σηµαντικά στις κατώτερες βαθµίδες. Στο σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών 

όλων των τµηµάτων (65) οι γυναίκες (23) αποτελούν περίπου το 1/3, ενώ στο σύνολο των 

Λεκτόρων (68) οι γυναίκες (30) αποτελούν περίπου το 45%. Αν θεωρήσουµε ότι στις 

κατώτερες βαθµίδες υπηρετεί γενικά νεώτερης ηλικίας διδακτικό προσωπικό, τα 

παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν τη σταδιακή βελτίωση της συµµετοχής των γυναικών 

στην ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας, όπως αντανακλάται στα επιστηµονικά και 

νοµικά επαγγέλµατα. Αξίζει, επιπλέον, να σηµειωθεί ότι, σε αντίθεση µε τους άνδρες, η 

κατανοµή των γυναικών στις 4 βαθµίδες στο σύνολο (12 Καθηγήτριες, 12 Αναπλ. 

Καθηγήτριες, 23 Επίκουροι και 30 Λέκτορες), αλλά γενικά και σε κάθε τµήµα χωριστά-

ακολουθεί περισσότερο τη µορφή της ιεραρχικής πυραµίδας.  

 

2.2 ∆ιδακτικό και διοικητικό προσωπικό 

 

Ο Πίνακας 2 δείχνει  τους αριθµούς του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού ανά 

κατηγορία (τακτικό, έκτακτο1, άλλο). Παρατηρούµε ότι τα 3 νοµικά τµήµατα διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ τους ως προς τον συνολικό αριθµό του διδακτικού και διοικητικού τους 

προσωπικού και τα χαρακτηριστικά τους.  

Το Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου της Αθήνας µε 153 διδάσκοντες είναι το 

µεγαλύτερο µε βάση του σύνολο του διδακτικού του προσωπικού (τακτικό, έκτακτο και 

άλλο), ενώ αυτό της Θράκης (µε 69) το µικρότερο. Στο Τµήµα Νοµικής της Αθήνας 

διδάσκει επίσης ο µεγαλύτερος αριθµός έκτακτου προσωπικού έναντι των δύο άλλων 

τµηµάτων.  

 

                                                           
1 Στο έκτακτο προσωπικό περιλαµβάνονται διδάσκοντες του Π∆ 407/80 (κυρίως), επισκέπτες καθηγητές, 
ειδικοί επιστήµονες, εντεταλµένοι επίκουροι καθηγητές, άµισθοι επίκουροι καθηγητές 
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Πίνακας 2 

∆ιδακτικό & διοικητικό προσωπικό ανά τµήµα νοµικών σπουδών, Λήξη 2003/4 

∆ιδακτικό προσωπικό 
Συν διδακτικού 
προσωπικού  

Τακτικό 
προσωπικό 

Έκτακτο Άλλο & 
βοηθητικό  

∆ιοικητικό 
προσωπικό  

 
 
Νοµικά 
 τµήµατα  Συν Θ Συν Θ Συν Θ Συν Θ Συν Θ 
Αθήνας  153 55 111 31 18 7 24 17 18 15 
Θεσσ/κης 122 55 99 38 0 0 23 17 21 19 
Θράκης 69 16 55 8 0 0 3 2 27 24 
Σύνολο 344 126 265 77 18 7 50 36 66 58 

Σηµείωση: Σ=Σύνολο, Θ=Θήλεις, Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

Όµως, παρά το µεγαλύτερο µέγεθος του διδακτικού του προσωπικού, στη Νοµική 

της Αθήνας απασχολείται ο µικρότερος αριθµός διοικητικού προσωπικού µε 18 

διοικητικούς υπαλλήλους έναντι 27 στο µικρότερο σε αριθµό διδακτικού προσωπικού στη 

Νοµική της Θράκης. ∆εδοµένου ότι, όπως φαίνεται στην επόµενη ενότητα, στη Νοµική 

της Αθήνας, οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, παλιοί και νέοι, πλησιάζουν τους οκτώ χιλιάδες 

(8000) στο προπτυχιακό επίπεδο και στους 1200 στο µεταπτυχιακό επίπεδο, το µέγεθος 

του διοικητικού προσωπικού είναι υποπολλαπλάσιο του ελάχιστου που θα απαιτείτο για τη 

λειτουργία αυτού του τµήµατος (βλέπε Πίνακα 7 παρακάτω).  

 

2.2.1 Αναλογίες διδακτικού και διοικητικού προσωπικού  

 

Ο Πίνακας 3 δείχνει τις αναλογίες (1:χ) διδακτικού (συνόλου και τακτικού) προσωπικού 

και διοικητικού προσωπικού στα νοµικά τµήµατα.  

 

Πίνακας 3  

Αναλογίες (1:χ) διδακτικού και διοικητικού προσωπικού τµηµάτων νοµικών σπουδών, 2003/4 

 Σύνολο διδακτικού/ 

σύνολο διοικητικού  

Τακτικό διδακτικού / 

σύνολο διοικητικού  

Αθήνας  9 6 
Θεσσ/κης 6 5 
Θράκης 3 2 
Σύνολο 5 4 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Παρατηρούµε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τµηµάτων ως προς τις αναλογίες 

αυτές µε τη µεγαλύτερη στο τµήµα της Αθήνας και τη µικρότερη στο τµήµα της Θράκης. 

Οι διαφορές αυτές µεταξύ των τριών τµηµάτων παρατηρούνται και στο σύνολο του 

διδακτικού προσωπικού και στο τακτικό διδακτικό προσωπικό. (Ειδικά για την αναλογία 

καθηγητών-φοιτητών, βλέπε τον Πίνακα 6, παρακάτω). 

 

2.3 Φοιτητές τµηµάτων νοµικών σπουδών  

 

Ο Πίνακας 4 δείχνει τον συνολικό αριθµό των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι είτε στα 

κανονικά εξάµηνα είτε πέραν των κανονικών εξαµήνων στα τρία τµήµατα Νοµικών 

σπουδών της χώρας και ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί 

φοιτητές) 

 

Πίνακας 4  

Εγγεγραµµένοι φοιτητές στα τµήµατα νοµικών σπουδών, ανά κατηγορία και επίπεδο σπουδών, 

2003/2004 

Κανονικά εξάµηνα Πέραν κανονικών 
εξαµήνων  

Σύνολο 
εγγεγραµµένων 

Μεταπτυχιακοί ∆ιδακτορικοί Τµήµατα 
Νοµικών 
Επιστηµών Συν Θηλ Συν Θηλ Συν Θηλ Συν Θηλ Συν Θηλ 
Αθήνας  3695 2714 4104 2565 7799 5279 1102 693 70 35 
Θεσσ/κης 2681 1879 2717 1479 5398 3358 441 295 659 319 
Θράκης 2510 1647 3665 2686 6175 4333 299 180 176 71 
Σύνολο 8886 6204 10486 6730 19372 12970 1842 1168 905 425 

Σηµείωση: Σ=Σύνολο, Θ=Θήλεις, Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

 

Παρατηρούµε ότι τα τρία τµήµατα Νοµικής της χώρας διαφέρουν σηµαντικά ως προς το 

σύνολο του φοιτητικού τους πληθυσµού. Το παλαιότερο τµήµα, της Αθήνας, είναι και το 

µεγαλύτερο ως προς το µέγεθος του συνολικού αριθµού των εγγεγραµµένων φοιτητών 

(7.799 φοιτητές), ενώ το τµήµα της Θεσσαλονίκης (µε 5.398) είναι το µικρότερο.  

Σηµαντικές είναι και οι διαφορές µεταξύ των τµηµάτων ως προς τους αριθµούς των 

φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στα κανονικά εξάµηνα, αλλά και ως προς τον αριθµό 
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των φοιτητών που παρατείνουν τις σπουδές τους πέραν των κανονικών εξαµήνων. Στο 

τµήµα της Αθήνας είναι εγγεγραµµένος ο µεγαλύτερος αριθµός φοιτητών στα κανονικά 

εξάµηνα (µε 3.695 έναντι 2.681 στη Θεσσαλονίκη και 2.510 στη Θράκη). Στο τµήµα της 

Αθήνας είναι επίσης εγγεγραµµένος ο µεγαλύτερος αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών 

πέραν των κανονικών εξαµήνων (µε 4.104 φοιτητές). Στη Θράκη, παρά το γεγονός ότι ο 

αριθµός των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στα κανονικά εξάµηνα είναι µικρότερος 

από τον αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη, ο αριθµός των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι 

πέραν των κανονικών εξαµήνων είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο στο τµήµα της 

Θεσσαλονίκης.     

Στο τµήµα της Αθήνας είναι εγγεγραµµένος και ο σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός 

µεταπτυχιακών φοιτητών (µε 1.102, έναντι 441 στη Θεσσαλονίκη και 299 στη Θράκη), 

αλλά ο αριθµός των διδακτορικών φοιτητών στο τµήµα αυτό είναι πολύ µικρότερος 

µεταξύ των τριών τµηµάτων (µε 70 έναντι 659 στη Θεσσαλονίκη και 176 στη Θράκη).    

∆ε γνωρίζουµε µε βεβαιότητα τους παράγοντες που διαµορφώνουν τις διαφορές 

αυτές µεταξύ των τµηµάτων. Παρά ταύτα, οι διαφορές αυτές σε κάποιο βαθµό θα πρέπει 

να οφείλονται στον µεγάλο βαθµό ζήτησης για τις νοµικές σπουδές, παρά τις δυσκολίες 

που έχουν διαπιστωθεί στην οµαλή µετάβαση των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας. 

Όπως και σε άλλα γνωστικά πεδία, η ζήτηση αυτή είναι γενικά µεγαλύτερη στα 

πανεπιστήµια του κέντρου και αντανακλούν το συνολικό µοντέλο ανάπτυξης της χώρας µε 

τη µεγάλη συγκέντρωση του ελληνικού πληθυσµού στο περιοχή της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης. Σηµαντικός είναι, βέβαια, ο ρόλος της κρατικής πολιτικής και της τάσης 

της για ικανοποίηση της ζήτησης αυτής, χωρίς την απαραίτητη ανάλογη διασφάλιση των 

ποιοτικών παραµέτρων των σπουδών.      

Ο Πίνακας 5 στην επόµενη σελίδα δείχνει τις αναλογίες (%) του συνόλου των 

φοιτητών και των φοιτητριών που είναι εγγεγραµµένοι/ες στα κανονικά εξάµηνα και 

εκείνων που είναι εγγεγραµµένοι/ες πέραν των κανονικών εξαµήνων στα τρία τµήµατα 

νοµικών σπουδών.   
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Πίνακας 5 

Αναλογίες (%) φοιτητών στα τµήµατα νοµικών σπουδών, 2003/4 

Αναλογίες  (%) Αθήνας Θεσσαλονίκης Θράκης 

Σύνολο φοιτητών στα κανονικά εξάµηνα / σύνολο  

εγγεγραµµένων φοιτητών   

47,3 49,6 40,6 

Σύνολο φοιτητών πέραν κανονικών εξαµήνων/ σύνολο  

εγγεγραµµένων φοιτητών    

52,6 50,3 59,3 

Εγγεγραµµένες φοιτήτριες /σύνολο εγγεγραµµένων 

φοιτητών  

67,6 62, 0 70,1 

Φοιτήτριες στα κανονικά εξάµηνα / σύνολο φοιτητών στα 

κανονικά εξάµηνα   

73,4 70 65,6 

Φοιτήτριες πέραν κανονικών εξαµήνων/  

Σύνολο φοιτητών πέραν κανονικών εξαµήνων  

62,5 54,4 73,2  

Φοιτήτριες στα κανονικά εξάµηνα / σύνολο εγγεγραµµένων 

φοιτητριών   

51,4 55,9 38,0 

Φοιτήτριες πέραν κανονικών εξαµήνων / σύνολο 

εγγεγραµµένων φοιτητριών  

48,5 44,0 61,9 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Παρατηρούµε ότι στο σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητών και στα τρία τµήµατα νοµικών 

επιστηµών της χώρας οι φοιτήτριες είναι περισσότερες από τους φοιτητές. Στο τµήµα της 

Θράκης µάλιστα η αναλογία αυτή είναι 7 φοιτήτριες προς 3 φοιτητές.  

Επιπλέον και στα τρία τµήµατα, στο σύνολο των εγγεγραµµένων, το ποσοστό των 

φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στα κανονικά εξάµηνα είναι µικρότερο από το ποσοστό 

εκείνων που είναι εγγεγραµµένοι πέραν των κανονικών εξαµήνων2. ∆ηλαδή οι φοιτητές που 

είτε παρατείνουν τις σπουδές τους πέραν των κανονικών εξαµήνων, είτε παραµένουν 

ανενεργοί για µεγάλο διάστηµα, είτε έχουν εγκαταλείψει οριστικά τις σπουδές τους είναι 

περισσότεροι στο σύνολο των εγγεγραµµένων.  

Τα ποσοστά αυτά διαφέρουν στα τρία τµήµατα. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των 

εγγεγραµµένων φοιτητών πέραν των κανονικών εξαµήνων είναι µεγαλύτερο στο τµήµα 

της Θράκης (59,3%) έναντι 52,6% στην Αθήνα και 50,3% στη Θεσσαλονίκη. Οι διαφορές 

                                                           
2 Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι δεν γνωρίζουµε µε βεβαιότητα τα χαρακτηριστικά του συνόλου των 
φοιτητών και τους λόγους για τους οποίους είναι εγγεγραµµένοι πέραν των κανονικών εξαµήνων. Ενδέχεται 
ένα µέρος αυτών να είναι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο εξωτερικό, αλλά 
προκειµένου να αποκτήσουν την αντιστοιχία των σπουδών τους µε εκείνες των ελληνικών ιδρυµάτων (και τα 
αντίστοιχα επαγγελµατικά δικαιώµατα) απαιτείται (από τον ∆ΟΑΤΑΠ - πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ) να 
παρακολουθήσουν ορισµένα πρόσθετα µαθήµατα στα αντίστοιχα τµήµατα. ∆εν γνωρίζουµε µε ακρίβεια το 
µέγεθος του αριθµού αυτής της κατηγορίας φοιτητών.   
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αυτές µεταξύ των τριών τµηµάτων δείχνουν ότι, από τα τρία τµήµατα νοµικών σπουδών, 

στο τµήµα της Θεσσαλονίκης το ποσοστό των φοιτητών που είτε παρατείνει της σπουδές 

του πέραν των κανονικών εξαµήνων, είτε εγκαταλείπει τις σπουδές του είτε παραµένει 

ανενεργό είναι µικρότερο από τα άλλα δύο τµήµατα, ενώ το µεγαλύτερο τέτοιο ποσοστό 

παρατηρείται στο τµήµα της Θράκης.    

Συγκρίνοντας  τις φοιτήτριες µε το σύνολο των φοιτητών σε κάθε τµήµα, ως προς 

την ποσοστιαία τους συµµετοχή στα κανονικά εξάµηνα και πέραν των κανονικών 

εξαµήνων, παρατηρούµε τα εξής: Το ποσοστό των φοιτητριών που είναι εγγεγραµµένες 

στα κανονικά εξάµηνα είναι και στα τρία τµήµατα υψηλότερο από το ποσοστό του 

συνόλου των φοιτητών στα κανονικά εξάµηνα. Επιπλέον,  τα ποσοστό των φοιτητριών που 

είναι εγγεγραµµένες στα κανονικά εξάµηνα στο σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητριών 

σε κάθε τµήµα είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των φοιτητών στα κανονικά  

εξάµηνα ως ποσοστά του συνόλου των εγγεγραµµένων φοιτητών στα τµήµατα αυτά.  

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι φοιτήτριες τείνουν να είναι πιο συχνά 

εγγεγραµµένες στα κανονικά εξάµηνα από το σύνολο των φοιτητών. Με άλλα λόγια, τα 

ποσοστά των εγγεγραµµένων πέραν των κανονικών εξαµήνων οφείλονται περισσότερο 

στην παράταση ή εγκατάλειψη των σπουδών από τους άρρενες φοιτητές από ό,τι στις 

φοιτήτριες. Πιο απλά, οι άρρενες φοιτητές παρατείνουν τις σπουδές τους πέρα από το 

κανονικό, είτε παραµένουν ανενεργοί, είτε  εγκαταλείπουν τις σπουδές τους στα νοµικά 

τµήµατα περισσότερο από τις φοιτήτριες. Αυτό φαίνεται να συµβαίνει περισσότερο στο 

τµήµα Νοµικής της Θράκης και λιγότερο στο τµήµα νοµικής της Θεσσαλονίκης.   

 

2.4 Αναλογίες φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού   

 

Ο Πίνακας 6 δείχνει τις αναλογίες µεταξύ διδακτικού προσωπικού (σύνολο και τακτικό) 

και φοιτητών (σύνολο εγγεγραµµένων, φοιτητές στα κανονικά εξάµηνα, σύνολο 
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προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών) στα τρία τµήµατα νοµικών 

σπουδών.  

 

Πίνακας 6 

Αναλογίες (1:χ) διδακτικού προσωπικού και φοιτητών στα τµήµατα νοµικών σπουδών, 2003/4 

Αναλογίες Αθήνας Θεσσαλονίκης Θράκης 

Σύνολο διδακτικού προσωπικού: σύνολο 

εγγεγραµµένων φοιτητών (προπτυχιακοί) 

 

51 

 

44 

 

89 

Σύνολο διδακτικού προσωπικού: φοιτητές 

σε κανονικά εξάµηνα (προπτυχιακοί) 

24 22 36 

Τακτικό διδακτικό προσωπικό: σύνολο 

εγγεγραµµένων φοιτητών  (προπτυχιακοί) 

70 55 112 

Τακτικό διδακτικό προσωπικό: φοιτητές 

σε κανονικά εξάµηνα (προπτυχιακοί) 

33 27 46 

Σύνολο διδακτικού προσωπικού: σύνολο 

φοιτητών (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί & 

διδακτορικοί)   

59 53 96 

Τακτικό διδακτικό προσωπικό: σύνολο 

φοιτητών (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί & 

διδακτορικοί) 

81 66 121 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Οι διαφορές που παρατηρούνται στις αναλογίες αυτές είναι σηµαντικές µεταξύ των τριών 

τµηµάτων. Οι διαφορετικές αναλογίες αντανακλούν τις διαφορές του αριθµού των 

διδασκόντων και των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στα κανονικά εξάµηνα, τις 

διαφορές στους αριθµούς των φοιτητών που παρατείνουν τις σπουδές τους πέραν των 

κανονικών εξαµήνων σε κάθε τµήµα, αλλά και το βαθµό στον οποίο τα τρία τµήµατα 

έχουν αναπτύξει προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και δραστηριοποιούνται στην 

επίβλεψη διδακτορικών φοιτητών. Έτσι, οι αναλογίες για τις κατηγορίες διδακτικού 

προσωπικού και φοιτητών είναι µεγαλύτερες στο τµήµα της Θράκης, ενώ ακολουθεί το 

τµήµα της Αθήνας. Οι µικρότερες αναλογίες παρατηρούνται στο τµήµα της Θεσσαλονίκης 

(βλέπε παραπάνω πίνακα).       
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2.5 Αναλογίες φοιτητών και διοικητικού προσωπικού   

 

Ο Πίνακας 7 δείχνει τις αναλογίες διοικητικού προσωπικού και φοιτητών στα τµήµατα 

νοµικών σπουδών. Παρατηρούνται και πάλι σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. Οι 

αναλογίες αυτές είναι γενικά µεγαλύτερες στο τµήµα της  Αθήνας και µικρότερες στο 

τµήµα της Θράκης    

 
Πίνακας 7 

Αναλογίες (1:χ)  διοικητικού προσωπικού και φοιτητών στα τµήµατα νοµικών σπουδών, 2003/4 

Αναλογίες Αθήνας Θεσσαλονίκης Θράκης 

Σύνολο διοικητικού προσωπικού: σύνολο εγγεγραµµένων φοιτητών 433 257 229 

Σύνολο διοικητικού προσωπικού: φοιτητές σε κανονικά εξάµηνα 205 128 93 

Σύνολο διοικητικού προσωπικού: σύνολο εγγεγραµµένων φοιτητών 

(προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί & διδακτορικοί) 

 

498 

 

309 

 

246 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Οι διαφορές αυτές µεταξύ των τριών τµηµάτων παραµένουν σηµαντικές σε όλες τις 

περιπτώσεις και κατηγορίες φοιτητών (σύνολο εγγεγραµµένων φοιτητών, εγγεγραµµένοι 

στα κανονικά εξάµηνα, σύνολο φοιτητών).  

 Ο πολύ µεγάλος αριθµός φοιτητών για κάθε µέλος του διοικητικού προσωπικού 

δείχνει ότι στα τµήµατα αυτά, όπως και σε άλλες σχολές και τµήµατα των ΑΕΙ, δεν 

υπάρχει ισχυρή αίσθηση οργανωσιακής αποτελεσµατικότητας και των αναγκών σε 

προσωπικό που αυτή απαιτεί. Όπως παρατηρείται διεθνώς, οι σύγχρονες µεγάλες 

οργανώσεις (επιχειρήσεις, υπουργεία, οργανισµοί κλπ.) τείνουν να απασχολούν 

περισσότερο διοικητικό προσωπικό από αυτό που πραγµατικά χρειάζονται. Η τάση αυτή 

προκύπτει από την αύξηση της συνθετότητας του έργου που επιτελούν οι µεγάλες 

οργανώσεις και από τη διαφοροποίηση και τον κατακερµατισµό του έργου τους. Τα 

στοιχεία για τα τµήµατα νοµικών σπουδών δείχνουν ότι αυτό δεν συµβαίνει στα ελληνικά 

ΑΕΙ. Τα τµήµατα Νοµικής έχουν µεγάλο, σύνθετο και διαφοροποιηµένο έργο, ιδίως 

εξαιτίας της αύξησης του αριθµού των φοιτητών και της ανάπτυξης των µεταπτυχιακών 
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σπουδών. Εν τούτοις, τα τµήµατα αυτά έχουν διοικητικό προσωπικό υποπολλαπλάσιο του 

αναγκαίου, ως αποτέλεσµα της έλλειψης σχετικής πολιτικής.  

 Η έλλειψη οργανωσιακής κουλτούρας αποτελεί διαχρονικό πρόβληµα των 

ελληνικών πανεπιστηµίων που εντείνεται. Κάθε χρόνο, οι πρωτοετείς φοιτητές, πριν 

γνωρίσουν τους καθηγητές τους στα αµφιθέατρα, γνωρίζουν την έλλειψη ενηµέρωσης, το 

συνωστισµό, τις αντιφατικές πληροφορίες και τις ουρές που συνοδεύουν την εµπειρία της 

εγγραφής νέου φοιτητή στα τµήµατα νοµικής, όπως και στα αντίστοιχα τµήµατα πολιτικής 

επιστήµης της Αθήνας και των άλλων πόλεων. Στις συνθήκες αυτές το ήδη επιβαρηµένο 

από άλλα καθήκοντα διοικητικό προσωπικό αναπτύσσει άµυνες παρόµοιες µε αυτές που 

συναντά κανείς στη συµπεριφορά των διοικητικού προσωπικού ορισµένων δηµόσιων 

νοσοκοµείων (αδιαφορία, τυπολατρία, περιορισµένο ωράριο, κλπ.). Παρά την ένταση του 

προβλήµατος και την εµφανείς αδυναµίες η δηµόσια συζήτηση του προβλήµατος δεν έχει 

ουσιαστικά αρχίσει.       
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3. Προγράµµατα σπουδών νοµικών τµηµάτων 

 

Η ενότητα αυτή εξετάζει ορισµένα χαρακτηριστικά της δοµής και του 

περιεχοµένου των προγραµµάτων σπουδών, όπως περιγράφονται στους οδηγούς σπουδών 

των τµηµάτων Νοµικής. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζονται ο βαθµός ακαµψίας –ευελιξίας 

των προγραµµάτων σπουδών, ο τρόπος οργάνωσης της µάθησης, καθώς και η θέση των 

νέων τεχνολογιών και των ξένων γλωσσών στα προπτυχιακά τους προγράµµατα σπουδών. 

Για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να τονιστεί ότι το ισχύον 

θεσµικό πλαίσιο για τα προγράµµατα σπουδών προβλέπει τη διάκριση των µαθηµάτων σε 

υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά, ενώ ο αριθµητικός 

περιορισµός αφορά τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα που πρέπει να καλύπτουν 

τουλάχιστον το 1/4 του προγράµµατος σπουδών.  

  

Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου της Αθήνας  

 

Το Τµήµα Νοµικής της Αθήνας έχει µακρά παράδοση υψηλού επιπέδου σπουδών. Μεταξύ 

των φοιτητών του συγκαταλέγονται πολλοί πρωθυπουργοί της Ελλάδας. Οι βάσεις 

εισαγωγής, µε µόρια στο Τµήµα αυτό είναι οι υψηλότερες µεταξύ όλων των Τµηµάτων 

Νοµικής και Πολιτικών Επιστηµών.  

Το ισχύον πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Νοµικής Αθήνας έχει διαµορφωθεί  

από το έτος 1994-1995, οπότε και αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Στις βασικές αρχές 

της αναθεώρησης του προγράµµατος σπουδών περιλαµβάνονταν η µείωση του συνολικού 

αριθµού των µαθηµάτων και των ωρών διδασκαλίας τους, η συγχώνευση συγγενών 

µαθηµάτων και η εισαγωγή νέων µαθηµάτων, η διάκριση και κατανοµή τους σε 

υποχρεωτικά µαθήµατα, υποχρεωτικά επιλεγόµενα και ελεύθερης επιλογής, η καθιέρωση 

επιλογών σεµιναριακών µαθηµάτων και η ενίσχυση του προσανατολισµού των σπουδών 

προς τις ανάγκες της πρακτικής της δικηγορίας. Οι φοιτητές µπορούν να 
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παρακολουθήσουν µαθήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών που προσφέρονται στο 

διδασκαλείο ξένων γλωσσών του Πανεπιστηµίου, αλλά δεν συνεκτιµώνται στον 

υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου τους. 

Πιο αναλυτικά, τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος Νοµικής Αθήνας 

διακρίνονται σε τρεις οµάδες:  

• υποχρεωτικά 

• υποχρεωτικά επιλεγόµενα 

• µαθήµατα ελεύθερης επιλογής.  

Τα υποχρεωτικά µαθήµατα ανέρχονται σε 31 και κατανέµονται κατά κανόνα σε 4 

µαθήµατα ανά εξάµηνο, εκτός από το τελευταίο (όγδοο) εξάµηνο, όπου προβλέπονται 3 

υποχρεωτικά µαθήµατα. Τα µαθήµατα υποχρεωτικής επιλογής κατανέµονται σε πέντε 

ενότητες. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωµένος να επιλέξει, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά 

του, 6 τουλάχιστον µαθήµατα από τους βασικούς κλάδους, «ενότητες» του δικαίου που 

αντιστοιχούν στους 6 Τοµείς του τµήµατος. Οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν 1 

τουλάχιστον µάθηµα από κάθε ενότητα δηλαδή 6 συνολικά µαθήµατα υποχρεωτικής 

επιλογής. Κάθε φοιτητής υποχρεούται επίσης να επιλέξει 4 τουλάχιστον µαθήµατα 

ελεύθερης επιλογής. Στα προσφερόµενα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής περιλαµβάνονται 

και µαθήµατα που οργανώνονται σε µορφή σεµιναρίου. Τα σεµινάρια είναι ολιγοµελή και 

οι φοιτητές εκπονούν και παρουσιάζουν εργασίες. Το ισχύον πρόγραµµα σπουδών 

προβλέπει τη διδασκαλία τουλάχιστον 12 σεµιναρίων που µπορούν µε απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης να διπλασιαστούν.    

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 41 συνολικά µαθήµατα. 

Από αυτά,  31 είναι υποχρεωτικά µαθήµατα και δέκα (10) επιλεγόµενα µαθήµατα, από τα 

οποία 6 είναι υποχρεωτικής επιλογής και 4 ελεύθερης επιλογής. Στη Νοµική της Αθήνας, η 

δοµή του προγράµµατος είναι σαφώς βελτιωµένη σε σύγκριση µε εκείνη των δεκαετιών 

του 1970 και 1980, όταν δηλαδή οι φοιτητές δεν είχαν καθόλου µαθήµατα επιλογής, και 

λάµβαναν µια γενική νοµική παιδεία, συχνά ασύνδετη µε την πρακτική.  
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Στο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος έχει εισαχθεί σύστηµα διδακτικών 

µονάδων (δ.µ.) για κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα. Η δ.µ. αντιστοιχεί σε µία εβδοµαδιαία ώρα 

διδασκαλίας επί ένα εξάµηνο όταν πρόκειται για αυτοτελή διδασκαλία µαθήµατος και σε 

µία µέχρι τρεις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάµηνο για το 

υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο. Στο πρόγραµµα σπουδών µπορεί να ορίζονται 

προαπαιτούµενα µαθήµατα, όχι περισσότερα από το 1/5 των µαθηµάτων που απαιτούνται 

για τη λήψη του πτυχίου.  

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι ανατίθεται η προσφορά σειράς µαθηµάτων σε ξένες 

γλώσσες σε µέλη του προσωπικού του τµήµατος, προκειµένου να διευκολύνουν τη 

συµµετοχή του τµήµατος σε διεθνή προγράµµατα ανταλλαγών φοιτητών.   

 

Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  

 

Το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος ισχύει από το ακαδηµαϊκό έτος 1993/94. Σύµφωνα 

µε τον οδηγό σπουδών του τµήµατος, τα µαθήµατα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, 

υποχρεωτικά επιλεγόµενα και ελεύθερες επιλογές, ενώ σε κάθε µάθηµα αντιστοιχούν 

διδακτικές µονάδες.  

Για τη λήψη του πτυχίου κάθε φοιτητής απαιτείται να συγκεντρώσει 166 δ.µ.. Από 

αυτές, οι 123 δ.µ. αντιστοιχούν σε 33 µαθήµατα που είναι υποχρεωµένος να 

παρακολουθήσει οπωσδήποτε κάθε φοιτητής και οι 43 δ.µ. σε µαθήµατα επιλογής (14 

µαθήµατα). Τα µαθήµατα επιλογής υποδιαιρούνται σε µαθήµατα ειδικής επιλογής και 

µαθήµατα γενικής επιλογής. Τα µαθήµατα ειδικής επιλογής είναι (σε απόλυτο αριθµό) 9 

και πρέπει να είναι ένα από κάθε ενότητα του δικαίου, µε σύνολο 23 δ.µ. Τα µαθήµατα  

γενικής επιλογής είναι 5, µε σύνολο 20 δ.µ. Τα µαθήµατα γενικής επιλογής µπορούν να 

είναι και από άλλα τµήµατα του πανεπιστηµίου. ∆εν υπάρχουν προαπαιτούµενα και 

εξαρτώµενα µαθήµατα.  
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Η παρακολούθηση µαθηµάτων ξένης γλώσσας είναι προαιρετική. Ο βαθµός της 

εξέτασης δεν υπολογίζεται στο βαθµό του πτυχίου, αλλά µπορεί να αναγράφεται στο 

πιστοποιητικό σπουδών που χορηγεί το τµήµα. Στα µαθήµατα γενικής επιλογής οι 

φοιτητές του τµήµατος µπορούν να επιλέξουν και µάθηµα διερµηνείας στη νοηµατική 

γλώσσα και µπορούν να το αξιοποιήσουν βοηθώντας εθελοντικά κωφούς φοιτητές που 

παρακολουθούν µαθήµατα στο πανεπιστήµιο.  

 

Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµίου Θράκης 

 

Τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και υποχρεωτικά 

κατ’ επιλογήν.  Ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου 

είναι 45. Από αυτά 36 είναι υποχρεωτικά και 9 είναι υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν 

µαθήµατα.  Η ξένη γλώσσα περιλαµβάνεται στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα 

του τµήµατος των πρώτων 6 εξαµήνων του προγράµµατος. 

Συνοπτικά, τα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων Νοµικής παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη ακαµψία σε σύγκριση µε άλλα γνωστικά πεδία (π.χ. πολιτικές επιστήµες, 

βλέπε παρακάτω). Παρά ταύτα, φαίνεται ότι κατά την πιο πρόσφατη αναµόρφωση των 

προγραµµάτων αυτών, έχουν σηµειωθεί προσπάθειες µείωσης της ακαµψίας τους µε την 

αύξηση της δυνατότητας επιλογών των φοιτητών και εισαγωγή εναλλακτικών µεθόδων 

διδασκαλίας (π.χ. σεµινάρια).  

Η εκµάθηση, όµως, ξένων γλωσσών στα 2 παλαιότερα νοµικά τµήµατα της χώρας 

είναι προαιρετική και δεν συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου. 

Εξαίρεση αποτελεί το τµήµα του Πανεπιστηµίου της Θράκης όπου οι ξένες γλώσσες 

περιλαµβάνεται στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα.  

Στους οδηγούς σπουδών και τις ιστοσελίδες των τµηµάτων δεν φαίνεται να 

προβλέπεται η εκµάθηση και χρήση των νέων τεχνολογιών ούτε και η δυνατότητα 

εκπόνησης πτυχιακών εργασιών των φοιτητών.            
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4. Ετεροαπασχόληση διδακτικού προσωπικού 

  

Οι όροι απασχόλησης των µελών ∆ΕΠ των πανεπιστηµίων διαµορφώνονται µε βάση το 

Νόµο 2530/1997 (άρθρα 1-6) και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες α) πλήρους και β) 

µερικής απασχόλησης. Στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης προβλέπεται και η 

δυνατότητα των µελών ∆ΕΠ  να αµείβονται  -µεταξύ άλλων- και από:  

«ε. να αµείβονται από κάθε είδους έργο,… 

ζ. να ασκούν ελευθέριο επάγγελµα,…  

η. να διδάσκουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, σε δηµόσιες σχολές, σε δηµόσια Ι.Ε.Κ. 

και Κ.Ε.Κ., ή να παρέχουν διδακτικό ή διευθυντικό έργο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 

Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων, 

ι. να συµµετέχουν ως έµµισθα µέλη σε δύο κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και διοικητικά 

συµβούλια του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς εκ του 

νόµου η συµµετοχή τους, καθώς και σε ∆ιοικούσες Επιτροπές ΑΕΙ και ως µέλη της 

Ακαδηµίας Αθηνών, ως µέλη ή επιστηµονικοί συνεργάτες του Επιστηµονικού Συµβουλίου, 

της Επιστηµονικής Επιτροπής και Επιτροπών της Βουλής, [καθώς και ως µέλη των 

ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, εξαιρουµένων των Προέδρων τους],  

ια. να ασκούν χωρίς αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένης και της κατ’ αποκοπήν αποζηµίωσης, 

κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα».(Βλέπε Κλάδης & Πανούσης, 2004).   

Όσον αφορά τα µέλη ∆ΕΠ που ασκούν ελεύθερο νοµικό επάγγελµα, οι 

δυνατότητες τους καθορίζονται από τον Κώδικα ∆ικηγόρων, τη σχετική νοµολογία και τις 

πρακτικές των ∆ικηγορικών Συλλόγων της χώρας (βλέπε σχετικά π.χ. Κωνσταντίνου, 

2000).  

∆εν είναι γνωστός ο βαθµός αξιοποίησης των δυνατοτήτων αυτών από τα µέλη 

∆ΕΠ των νοµικών τµηµάτων, τα πρόσθετα έσοδα που τους αποφέρουν και το συνολικό 

µέγεθος της ετεροαπασχόλησης, ούτε και οι µεταξύ τους διαφορές. Η εντύπωση που 

επικρατεί, όµως, είναι ότι η ετεροαπασχόληση είναι σηµαντική, ενώ δηµιουργεί και 
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συντεχνιακού χαρακτήρα συγκρούσεις µε τα άλλα µέλη των δικηγορικών συλλόγων που 

δεν είναι µέλη ∆ΕΠ.  

Επιπλέον, δεν γνωρίζουµε τα στοιχεία για την κατανοµή των µελών ∆ΕΠ στις 

κατηγορίες πλήρους και µερικής απασχόλησης. Ενδεικτικά, µπορούµε να αναφέρουµε ότι 

στη Νοµική Αθήνας κατά το τρέχον έτος (2005-2006) 97 µέλη ∆ΕΠ (εκ των οποίων 30 

γυναίκες) ήταν πλήρους απασχόλησης και 8 (όλοι άνδρες) ήταν µερικής απασχόλησης3.  

Θα πρέπει όµως να τονιστεί ότι η οµοιόµορφη αντιµετώπιση των µελών ∆ΕΠ νοµικής 

από το κράτος, ανεξάρτητα από το µέγεθος της εξωπανεπιστηµιακής τους δραστηριότητας, 

δεν διαµορφώνει ένα πλαίσιο κινήτρων που να ευνοεί τη µεγαλύτερη αφοσίωση του 

προσωπικού των τµηµάτων Νοµικής στα ακαδηµαϊκά τους καθήκοντα.  

      

                                                           
3 Η πληροφορία αυτή µας δόθηκε από τη γραµµατεία του τµήµατος Νοµικής Αθήνας.   
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5 Έρευνα στις νοµικές επιστήµες 

 

Πρόσφατη έρευνα (Χατζής, 2005) σχετικά µε την διεθνή παρουσία των ελλήνων 

επιστηµόνων στην Κοινωνική Επιστήµη, στο ∆ίκαιο και στη Φιλοσοφία παρουσίασε 

συγκριτικά  στοιχεία για τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τον αριθµό 

δηµοσιεύσεων σε 100 διεθνή αγγλόφωνα επιστηµονικά περιοδικά, τη συµµετοχή στη 

διεύθυνση των επιστηµονικών περιοδικών και την κατάταξη των ελληνικών  

πανεπιστηµίων, την χρονική περίοδο 2000-2004. Παρουσιάζουµε την έρευνα αυτή, µε την 

επιφύλαξη της περιορισµένης σηµασίας της, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι καθηγητές 

Νοµικής στη χώρα µας έχουν αποκτήσει διδακτορικά από γαλλικά ή γερµανικά 

πανεπιστήµια. Κατά συνέπεια, η διεθνής παρουσία τους δεν στόχευε σε αµερικάνικα ή 

αγγλικά νοµικά περιοδικά.   

Τα κυριότερα συµπεράσµατα της έρευνας αυτής ήταν τα εξής:  

«α) Η Ελλάδα έχει µια αξιοπρεπή παρουσία η οποία οφείλεται κυρίως σε δηµοσιεύσεις 

νέων επιστηµόνων που έχουν σπουδάσει στον αγγλοσαξονικό χώρο. 

β) Η διεθνής παρουσία στο χώρο της Νοµικής επιστήµης οφείλεται κυρίως σε επιστήµονες 

άλλων κλάδων (47,4% των ελληνικών δηµοσιεύσεων) και σε υποψηφίους διδάκτορες 

(15,8%) και λιγότερο σε µέλη ∆ΕΠ των νοµικών σχολών (36,8%). 

γ) Αντίθετα, η συνεργασία των ελλήνων επιστηµόνων στη διεύθυνση και στελέχωση των 

διεθνών επιστηµονικών περιοδικών είναι ανύπαρκτη (τουλάχιστον στο δείγµα που 

εξετάσαµε)» (σελ. 200-201).  

Όσον αφορά την κατάταξη των ελληνικών πανεπιστηµίων στο γνωστικό πεδίο της νοµικής 

επιστήµης η έρευνα αυτή (που εξέτασε 34 αγγλόφωνα περιοδικά νοµικής επιστήµης) 

βρήκε ότι προηγείται το Πανεπιστήµιο της Αθήνας µε 7 δηµοσιεύσεις (εκ των οποίων οι 4 

από µέλη του τµήµατος Νοµικής), ενώ ακολουθούν το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

(τµήµα Νοµικής), και το Πάντειο Πανεπιστήµιο (τµήµα Κοινωνιολογίας) µε 2 
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δηµοσιεύσεις, το Πανεπιστήµιο της Θράκης (τµήµα Νοµικής), 1 δηµοσίευση, το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου (1), και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (1). Οι δύο από τις τέσσερις 

δηµοσιεύσεις µελών του τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου της Αθήνας προέρχονται 

από τον ίδιο συγγραφέα. Τρεις δηµοσιεύσεις προέρχονται από υποψήφιους διδάκτορες (2 

του τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου της Θράκης και 1 από το τµήµα νοµικής του 

Πανεπιστηµίου της Αθήνας).    

Ο συγγραφέας του άρθρου (Χατζής, 2005) εκτιµά ότι η διεθνής αυτή παρουσία των 

ελλήνων επιστηµόνων «πιθανόν να οφείλεται στην φθίνουσα πορεία των δηµοσιεύσεων 

όσων επιστρέφουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα» (σελ. 201). Ως προς τις αιτίες τις 

φθίνουσας πορείας που διαπιστώνει αναφέρει ως σηµαντικότερες τις αµοιβές των ελλήνων 

πανεπιστηµιακών σε σύγκριση µε εκείνες των ευρωπαίων συναδέλφων τους, την 

υποχρηµατοδότηση των ελληνικών πανεπιστήµιων, την αδιαφορία του κράτους για την 

έρευνα, και την έλλειψη διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης που δηµιουργούν σοβαρά 

αντικίνητρα στην παραγωγή έργου. Όπως τονίζει ο συγγραφέας «οι χαµηλές αµοιβές και η 

έλλειψη οικονοµικής υποστήριξης της έρευνας οδηγεί πολλούς σε αναζήτηση πρόσθετου 

εισοδήµατος σε ελεύθερα επαγγέλµατα (προφανώς σε βάρος της έρευνας όταν αυτή δεν 

αποδίδει οικονοµικά)».  Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι η παραπάνω έρευνα δεν 

περιλαµβάνει µη - αγγλόφωνα περιοδικά.   
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6. Συµπεράσµατα 

 

Η µελέτη των παραπάνω στοιχείων για τις νοµικές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήµια 

έδειξε σηµαντικές διαφορές στην οργάνωση, τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες 

λειτουργίας των  αντίστοιχων τµηµάτων. Αξίζει καταρχάς να τονιστεί ότι η ανάπτυξη των 

προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες εκπόνησης 

διδακτορικών σπουδών και στα τρία τµήµατα νοµικών σπουδών αποτελεί εξέλιξη που 

ευνοεί την ανάπτυξη των νοµικών επιστηµών στην Ελλάδα.  

Οι αδυναµίες που διαπιστώνονται και οι διαφορές µεταξύ των τµηµάτων, αφορούν 

κυρίως τους συνολικούς αριθµούς διδασκόντων, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών, 

τις µεταξύ τους αναλογίες, την ετεροαπασχόληση του διδακτικού προσωπικού, καθώς και 

τη διαφορετική οργάνωση των προγραµµάτων σπουδών. 

Ανάµεσα στα σηµαντικότερα προβλήµατα και αδυναµίες των τµηµάτων νοµικών 

σπουδών µπορούµε να ξεχωρίσουµε: 

• την ετεροαπασχόληση των µελών του διδακτικού προσωπικού,  

• και τους αριθµούς των φοιτητών σε συνδυασµό µε τις προοπτικές απασχόλησής τους 

οι οποίες δεν είναι πλέον εξασφαλισµένες όπως συνέβαινε στο παρελθόν (ανεργία 

νέων δικηγόρων).   

Η ετεροαπασχόληση βασίζεται στην αξιοποίηση του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου 

εργασιακών σχέσεων στα ελληνικά πανεπιστήµια σε συνδυασµό µε το ύψος των αµοιβών, 

χωρίς ουσιαστικές εξισορροπητικές διαφοροποιήσεις. Οι εργασιακές σχέσεις του 

διδακτικού προσωπικού στα ελληνικά πανεπιστήµια και οι κατοχυρωµένες δυνατότητές 

του στην άσκηση νοµικού επαγγέλµατος και παροχή νοµικών υπηρεσιών, φαίνεται ότι 

διαµορφώνουν ένα πλαίσιο κινήτρων που δεν εξασφαλίζει πάντα και µε επάρκεια την 

εκπλήρωση των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών καθηκόντων των µελών του προσωπικού, 

την περαιτέρω ανάπτυξη της νοµικής επιστήµης και τη βέλτιστη ποιότητα των 

παρεχόµενων νοµικών σπουδών στην Ελλάδα.   
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Ο µεγάλος αριθµός των φοιτητών, οι δυσµενείς τους αναλογίες µε το διδακτικό και 

διοικητικό προσωπικό, τα σηµαντικά ποσοστά παράτασης της ολοκλήρωσης (ή και 

εγκατάλειψης) των σπουδών, σε συνδυασµό µε τις συνθήκες µετάβασης και εξέλιξης στην 

αγορά εργασίας των αποφοίτων των νοµικών τµηµάτων και τον υπερπληθωρισµό των 

δικηγόρων, διαµορφώνουν δεδοµένα που δείχνουν ότι η συνολική πολιτική στον χώρο των 

νοµικών επιστηµών και σπουδών χρειάζεται ριζική επανεξέταση.   

Σηµαντική αδυναµία αποτελεί επίσης η χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στο 

διδακτικό προσωπικό των τµηµάτων αυτών, ιδιαίτερα στις ανώτερες καθηγητικές 

βαθµίδες. Ενθαρρυντικό στοιχείο ως προς την ισότιµη συµµετοχή των φύλων αποτελεί η 

περισσότερο αυξηµένη παρουσία τους στις κατώτερες βαθµίδες. 

Οι συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στα ελληνικά πανεπιστήµια γενικά  

αντανακλώνται και στα τµήµατα νοµικών σπουδών και δεν φαίνεται να επιτρέπουν την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δηµοσίων πόρων. Οι δυσµενείς συνθήκες δεν 

διασφαλίζουν µε επάρκεια τη βέλτιστη ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης και την 

ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων των φοιτητών.  

Οι παράγοντες που διαµορφώνουν τις διαφορές µεταξύ των τριών νοµικών 

τµηµάτων αλλά και των πανεπιστηµίων ευρύτερα δεν έχουν διερευνηθεί συστηµατικά. 

Αξίζει όµως να τονιστεί ότι, σε αντίθεση µε άλλες περιπτώσεις, οι διαφορές µεταξύ των 

τµηµάτων Νοµικής και ορισµένες αδυναµίες τους δεν µπορούν να ερµηνευθούν πλήρως µε 

βάση το χρόνο ίδρυσης των νοµικών τµηµάτων. Το νεώτερο από αυτά τα τµήµατα 

(Νοµική Θράκης) έχει συµπληρώσει περισσότερα από τριάντα χρόνια λειτουργίας. 

Φαίνεται όµως πιθανό ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, οι παράγοντες αυτοί είναι κοινοί µε 

άλλα γνωστικά πεδία, συνδέονται µε ευρύτερα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του 

πανεπιστηµιακού συστήµατος και αντανακλούν τις επιλογές της κρατικής πολιτικής. Παρά 

την ανάγκη περισσότερης έρευνας στο χώρο αυτό, το συµπέρασµα που εξάγεται από τη 

δική µας µελέτη µε µεγαλύτερη βεβαιότητα είναι ότι η κυριαρχία της εξισωτικής λογικής 

στην αντιµετώπιση των ιδρυµάτων και ο ασφυκτικός έλεγχος τους από το κράτος, δεν οδηγεί 
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σε οµοιόµορφα αποτελέσµατα στις συνθήκες που ορίζουν τη λειτουργία ούτε των ιδρυµάτων 

ούτε των επί µέρους τµηµάτων του ίδιου γνωστικού αντικειµένου.     
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Εισαγωγικά  

 

Σηµαντικές εξελίξεις έχουν πρόσφατα σηµειωθεί στην οργάνωση και ανάπτυξη των 

σπουδών πολιτικών επιστηµών της χώρας. Στα κύρια χαρακτηριστικά των πρόσφατων 

εξελίξεων σ’ αυτό το γνωστικό πεδίο περιλαµβάνονται τα εξής: 

• η αποσύνδεση των πολιτικών επιστηµών από τις επιστήµες διοίκησης (παράδειγµα 

Παντείου Πανεπιστηµίου) 

• η σύνδεση των πολιτικών επιστηµών µε άλλα γνωστικά πεδία στην κατεύθυνση της 

διεπιστηµονικότητας (π.χ. ιστορία)  

• η αποσύνδεση της πολιτικής επιστήµης από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές µε 

την ξεχωριστή οργάνωση των τελευταίων σε αυτόνοµα τµήµατα και µε την ίδρυση 

νέων τµηµάτων (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας) 

• η ένταξη των πολιτικών επιστηµών σε τµήµατα που εξειδικεύονται σε συγκεκριµένες 

γεωγραφικές περιοχές (π.χ. µεσογειακών σπουδών, βαλκανικών σπουδών κ.ά.) 

Στη µελέτη αυτή θα εξετάσουµε πιο συστηµατικά ορισµένα χαρακτηριστικά των σπουδών 

στα τέσσερα τµήµατα πολιτικής επιστήµης της χώρας (Αθηνών, Παντείου, Θεσσαλονίκης, 

Κρήτης).  

 

1. Καταγραφή, δοµή και διάρθρωση τµηµάτων πολιτικών επιστηµών 

 

Οι πολιτικές επιστήµες αναπτύσσονται κυρίως στα παρακάτω πανεπιστηµιακά τµήµατα 

(σε παρένθεση η χρονολογία ίδρυσης τους):  

• Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης & ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης- Πανεπιστήµιο Αθηνών (1982) 

• Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών – Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1999) 
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• Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας- Πάντειο Πανεπιστήµιο (1997)  

• Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης- Πανεπιστήµιο Κρήτης (1999) 

Παρατηρούµε ότι, µε εξαίρεση το τµήµα Πολιτικής Επιστήµης & ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

του Πανεπιστηµίου της Αθήνας, τα τρία από τα τέσσερα τµήµατα πολιτικών επιστηµών 

έχουν ιδρυθεί πολύ πρόσφατα. Η εξέλιξη αυτή σηµειώθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής 

διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε τα τελευταία 10-15 χρόνια. Στο 

χώρο των πολιτικών επιστηµών η διεύρυνση πραγµατοποιήθηκε είτε µε τη δηµιουργία 

νέων τµηµάτων (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Κρήτης), είτε µε την 

αυτονόµηση παλαιότερων τµηµάτων από τις επιστήµες δηµόσιας διοίκησης και την 

ανασύστασή τους στην κατεύθυνση της διεπιστηµονικότητας µε την ιστορική επιστήµη (η 

περίπτωση του τµήµατος πολιτικής επιστήµης του Παντείου πανεπιστηµίου).  

Η αυτονόµηση των τµηµάτων πολιτικής επιστήµης από τις επιστήµες δηµόσιας διοίκησης 

δεν έχει ακολουθηθεί στην περίπτωση του τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πριν 

από την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1982, οι πολιτικές επιστήµες αναπτύσσονταν σε 

ενιαίες σχολές µαζί µε άλλες επιστήµες και κυρίως τη δηµόσια διοίκηση (όπως στο 

Πάντειο Πανεπιστήµιο και το Πανεπιστήµιο Αθηνών), τις νοµικές σπουδές (Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης και Αθήνας ) και τις οικονοµικές επιστήµες.  

 

1.1 Εσωτερική διάρθρωση των τµηµάτων πολιτικών επιστηµών  

 

Σηµαντικές διαφορές διαπιστώνονται στην εσωτερική συγκρότηση των τµηµάτων 

πολιτικών επιστηµών σε εξειδικευµένους τοµείς. 

Το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

που άρχισε την ανεξάρτητη λειτουργία του από το 1982, είναι σήµερα οργανωµένο σε 

τέσσερις τοµείς που αντιστοιχούν σε επιµέρους γνωστικά πεδία, ως εξής: 

1. Τοµέας Πολιτικής Επιστήµης 

2. Τοµέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας 
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3. Τοµέας ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

4. Τοµέας ∆ιοικητικής Επιστήµης 

Στο Τµήµα αυτό λειτουργούν 9 εξειδικευµένα εργαστήρια που υποστηρίζουν την έρευνα 

και τη διδασκαλία των µελών του τµήµατος: Συγκεκριµένα λειτουργούν: 

1. Εργαστήριο ∆ιοικητικών Επιστηµών 

2. Εργαστήριο Ελληνογερµανικών Σχέσεων 

3. Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής 

4. Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής 

5. Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

6. Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και ∆ιασποράς 

7. Εργαστήριο Πληροφορικής 

8. Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας  

9. Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Πολιτική.  

   Στο τµήµα αυτό λειτουργούν τέσσερα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών ως εξής: 

1. Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία 

2. Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Σπουδές 

3. Κράτος και ∆ηµόσια Πολιτική 

4. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Σπουδές 

Νοτιανατολικής Ευρώπης» που ξεκίνησε το 1999/2000. Το πρόγραµµα είναι προϊόν 

διεθνούς διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας στο πλαίσιο του ∆ικτύου Πανεπιστηµίων της 

Νοτιανατολικής Ευρώπης (Universities/Southeastern Europe, Project U/SEE). Στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράµµατος περιλαµβάνονται η διεθνής σύνθεση των 

φοιτητών που προέρχονται κυρίως από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και από 

άλλες χώρες και το γεγονός ότι η διδασκαλία πραγµατοποιείται στην αγγλική γλώσσα.  

Στο τµήµα αυτό προσφέρεται και πρόγραµµα µαθηµάτων διδακτικής κοινωνικών 

επιστηµών (2 εξάµηνα), η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί σε βεβαίωση 
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διδακτικής επάρκειας. Προσφέρεται επίσης µάθηµα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

στην κοινωνική έρευνα. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων αυτών είναι προαιρετική και 

εκτός βαθµολογίας.     

Η εσωτερική διάρθρωση σε τοµείς εξειδίκευσης του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και 

Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου έχει ως εξής:   

1. Τοµέας Ευρωπαϊκών Σπουδών  

2. Τοµέας Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας 

3. Τοµέας Νεώτερης Ιστορίας 

4. Τοµέας Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης  

5. Τοµέας Πολιτικών Συστηµάτων  

Στο τµήµα αυτό λειτουργούν 2 ερευνητικά κέντρα: 

1. Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών  

2. Κέντρο Έρευνας Νεώτερης Ιστορίας    

Στο τµήµα λειτουργούν 2 µεταπτυχιακά προγράµµατα ως εξής: 

1. Πολιτική Επιστήµη και Ιστορία 

2. Ευρωπαϊκές Σπουδές  

Τα Τµήµατα Πολιτικής Επιστήµης των πανεπιστηµίων της Κρήτης και της 

Θεσσαλονίκης δεν φαίνεται (στις ιστοσελίδες τους) να έχουν ακόµα οργανωθεί εσωτερικά 

σε τοµείς. Όπως φαίνεται στον οδηγό σπουδών του Τµήµατος της Κρήτης η έµφαση του 

τµήµατος κατευθύνεται στην διεπιστηµονική προσέγγιση και στις εξής θεµατικές 

ενότητες:  

1. Πολιτική Θεωρία και Κρατικές Πολιτικές  

2. Συγκριτική και Ευρωπαϊκή Πολιτική 

3. Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία   

Στο τµήµα της Κρήτης έχει πρόσφατα ξεκινήσει η λειτουργία του µεταπτυχιακού 

προγράµµατος «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία»  ενώ στο τµήµα της 
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Θεσσαλονίκης προβλέπεται η λειτουργία µεταπτυχιακού προγράµµατος το επόµενο 

ακαδηµαϊκό έτος (2006-2007). 

 

 2. ∆ιδακτικό και διοικητικό προσωπικό και φοιτητές τµηµάτων πολιτικών επιστηµών 

 

Η ενότητα αυτή εξετάζει τη σύνθεση και τα κύρια χαρακτηριστικά:  

• του διδακτικού προσωπικού  

• του διοικητικού προσωπικού  

• των φοιτητών  

των τµηµάτων πολιτικών επιστηµών της χώρας και τις µεταξύ τους αναλογίες.  

 

2.1 Τακτικό ∆ιδακτικό –Ερευνητικό Προσωπικό (∆ΕΠ): βαθµίδα και φύλο 

 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την κατανοµή των τακτικών µελών του ∆ιδακτικού-

Ερευνητικού προσωπικού (∆ΕΠ) στα τέσσερα τµήµατα πολιτικής επιστήµης της χώρας 

 

Πίνακας 1 

Μέλη ∆ΕΠ τµηµάτων πολιτικών επιστηµών, ανά φύλο και βαθµίδα, 2003/4 

 

Καθηγητές 

Αναπληρωτές 

Καθηγητές 

Επίκουροι 

Καθηγητές 

 

Λέκτορες 

 

Σύνολο 

 
Τµήµατα 
Πολιτικών  
Επιστηµών Σ Θ Σ Θ Σ Θ Σ Θ Σ Θ 

Αθήνας  20 1 9 2 7 1 4 3 40 7 

Θεσσ/κης 3 0 1 0 1 0 8 0 13 0 

Κρήτης 0 0 7 1 3 0 4 1 14 2 

Παντείου 7 0 11 3 5 3 4 1 27 7 

Σύνολο 30 1 28 6 16 4 20 5 94 16 

Σ=Σύνολο, Θ=Θήλεις, Πηγή: ΕΣΥΕ, 

 

Ο συνολικός αριθµός των µελών ∆ΕΠ που υπηρετεί στα 4 τµήµατα πολιτικής επιστήµης 

της χώρας είναι 94. Από αυτούς 16 είναι γυναίκες που αντιστοιχεί στο 17% του συνόλου. 

Από το σύνολο των µελών ∆ΕΠ (94) σχεδόν το 1/3 είναι Καθηγητές (30). Η κατανοµή του 
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συνόλου των µελών ∆ΕΠ στις 4 βαθµίδες δεν παρουσιάζει τη µορφή της ιεραρχικής, αλλά 

της «ανεστραµένης» πυραµίδας, µε τους µεγαλύτερους αριθµούς του προσωπικού να 

συγκεντρώνεται στις ανώτερες βαθµίδες. Μόνο 1 γυναίκα είναι Καθηγήτρια σε ένα 

(Αθήνας) από τα τέσσερα τµήµατα. Η συµµετοχή των γυναικών, αν και βελτιώνεται στις 

κατώτερες βαθµίδες, παραµένει εξαιρετικά µικρή.    

 

2.2 ∆ιδακτικό και διοικητικό προσωπικό 

 

Ο Πίνακας 2 δείχνει τους αριθµούς του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. 

Παρατηρούµε ότι τα τέσσερα τµήµατα πολιτικών επιστηµών διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ 

τους ως προς το συνολικό αριθµό του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και ως προς 

τα χαρακτηριστικά τους . 

  

Πίνακας 2 

∆ιδακτικό & ∆ιοικητικό Προσωπικό τµηµάτων πολιτικών επιστηµών, 2003/4 

∆ιδακτικό προσωπικό 
Συν διδακτικού 
προσωπικού  

Τακτικό 
προσωπικό 

Έκτακτο Άλλο & 
βοηθητικό  

∆ιοικητικό 
προσωπικό  

 
Τµήµατα 
Πολιτικών 
Επιστηµών Σ Θ Σ Θ Σ Θ Σ Θ Σ Θ 
Αθήνας  47 12 40 7 3 1 4 4 13 10 
Θεσσ/κης 22 7 13 0 9 7 0 0 13 11 
Κρήτης 27 5 14 2 12 2 1 1 4 4 
Παντείου 35 14 27 7 4 3 4 4 5 5 
Σύνολο 131 38 95 16 28 13 9 9 35 30 

Σ=Σύνολο, Θ=Θήλεις, Πηγή: ΕΣΥΕ, 

 

 

Το τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου της Αθήνας 

µε 47 µέλη διδακτικού προσωπικού (εκ των οποίων οι 40 τακτικό προσωπικό) και το 

Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου µε 35 (εκ των 

οποίων οι 27 τακτικό προσωπικό) είναι τα δύο µεγαλύτερα µε βάση το προσωπικό τους. 

Τα δύο πιο πρόσφατα ιδρυθέντα τµήµατα έχουν µικρότερο αριθµό διδακτικού προσωπικού 
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(27 το τµήµα της Κρήτης και 22 της Θεσσαλονίκης) και ακόµα µικρότερο αριθµό 

τακτικού προσωπικού (14 και 13 αντίστοιχα). Οι διαφορές αυτές που, σε µεγάλο βαθµό, 

αντανακλούν το χρόνο ίδρυσης και λειτουργίας του κάθε τµήµατος δείχνουν παράλληλα 

και τη σπουδαιότητα του έκτακτου προσωπικού στα νέα τµήµατα αυτά για τη λειτουργία 

τους.  

Το διοικητικό προσωπικό κάθε τµήµατος δεν είναι ανάλογο του µεγέθους του 

προσωπικού του. Έτσι, στα τµήµατα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης απασχολείται 

µεγαλύτερος αριθµός διοικητικού προσωπικού (13) από ότι στα τµήµατα της Κρήτης και 

του Παντείου (4 & 5 αντίστοιχα).            

 

2.2.1 Αναλογίες διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 

 

Ο Πίνακας 3 δείχνει τις αναλογίες (1:χ) διδακτικού (συνόλου και τακτικού) και 

διοικητικού προσωπικού στα τµήµατα πολιτικής επιστήµης. Παρατηρούµε διαφορές 

µεταξύ τους ως εξής: Στο τµήµα της Θεσσαλονίκης η αναλογία (του τακτικού και του 

συνόλου του διδακτικού προσωπικού) είναι η µικρότερη, ενώ στα τµήµατα του Παντείου 

και της Κρήτης η µεγαλύτερη.   

 

Πίνακας 3  

Αναλογίες (1:χ) διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, 2003/4  

 Σύνολο διδακτικού/ 

σύνολο διοικητικού  

Τακτικό διδακτικού / 

σύνολο διοικητικού  

Αθήνας  4 3 
Θεσς/κης 2 1 
Κρήτης  7 4 
Πάντειο 7 5 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 
 

Παρατηρούµε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τµηµάτων πολιτικών επιστηµών ως προς 

τις αναλογίες του (συνόλου και τακτικού) διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. ∆εν 



 42

είναι σαφείς οι παράγοντες που καθορίζουν αυτές τις διαφορές. ∆εν φαίνεται όµως να 

µπορούν να συσχετιστούν µε το χρόνο ίδρυσης των τµηµάτων.  

   

2.3 Φοιτητές τµηµάτων πολιτικών επιστηµών  

 

Ο Πίνακας 4 δείχνει το συνολικό αριθµό των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι, είτε στα 

κανονικά εξάµηνα είτε πέραν των κανονικών εξαµήνων, στα τµήµατα πολιτικών 

επιστηµών της χώρας και ανά επίπεδο σπουδών  (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, 

διδακτορικοί φοιτητές).  

 

Πίνακας 4 

 Εγγεγραµµένοι φοιτητές στα τµήµατα πολιτικών επιστηµών, ανά κατηγορία και επίπεδο σπουδών, 

2003/2004 

Κανονικά εξάµηνα Πέραν κανονικών 
εξαµήνων  

Σύνολο 
εγγεγραµµένων 

Μεταπτυχιακοί ∆ιδακτορικοί Τµήµατα 
Πολιτικών 
Επιστηµών Σ Θ Σ Θ Σ Θ Σ Θ Σ Θ 
Αθήνας  1915 1226 2568 1324 4483 2550 766 456 9 5 
Θεσσ/κης 663 421 0 0 663 421 - - - - 
Κρήτης 424 243 50 32 474 275 24 17 11 4 
Παντείου 801 522 224 104 1025 - - - -  
Σύνολο 3803 2412 2842 1460 6645 3246 790 473 20 9 

Σ=Σύνολο, Θ=Θήλεις, Πηγή: ΕΣΥΕ, 
 

 Παρατηρούµε ότι τα τέσσερα τµήµατα πολιτικών επιστηµών της χώρας διαφέρουν 

σηµαντικά ως προς το σύνολο του φοιτητικού τους πληθυσµού. Οι διαφορές αυτές 

αντανακλούν κυρίως το χρόνο ίδρυσης των τµηµάτων αυτών. Στο παλαιότερο τµήµα της 

Αθήνας είναι εγγεγραµµένος ο µεγαλύτερος αριθµός φοιτητών (4.483) ενώ στο τµήµα της 

Κρήτης ο µικρότερος (474). Σηµαντικές είναι και οι διαφορές µεταξύ των τµηµάτων 

αυτών ως προς τους αριθµούς των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στα κανονικά 

εξάµηνα, αλλά και στον αριθµό εκείνων που παρατείνουν τις σπουδές τους πέραν των 

κανονικών εξαµήνων. Στο παλαιότερο τµήµα της Αθήνας είναι εγγεγραµµένος ο 

µεγαλύτερος αριθµός φοιτητών στα κανονικά εξάµηνα (1.915), ενώ στο τµήµα της Κρήτης 

ο µικρότερος (424). Ο αριθµός των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένος πέραν των 
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κανονικών εξαµήνων είναι επίσης µεγαλύτερος στο τµήµα της Αθήνας (2.568) και του 

Παντείου (224). Στο τµήµα της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν εγγεγραµµένοι φοιτητές 

πέραν των κανονικών εξαµήνων διότι το τµήµα άρχισε να δέχεται φοιτητές το 2000/1.  

Στο τµήµα της Αθήνας είναι εγγεγραµµένος ο µεγαλύτερος αριθµός µεταπτυχιακών 

φοιτητών (766). Στα τµήµατα Θεσσαλονίκης και Παντείου δεν υπήρχαν (το 2003), πέραν 

των υποψήφιων διδακτόρων, µεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς στα τµήµατα αυτά δεν είχαν 

ακόµα τότε λειτουργήσει προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών. Στο τµήµα της Κρήτης, 

παρά το ότι είναι νεώτερο, ο αριθµός των υποψηφίων διδακτόρων είναι µεγαλύτερος από 

αυτό της Αθήνας.  

Ο Πίνακας 5 δείχνει τις αναλογίες (%) του συνόλου των φοιτητών και φοιτητριών 

που είναι εγγεγραµµένοι/ες στα κανονικά εξάµηνα και εκείνων που είναι εγγεγραµµένοι/ες 

πέραν των κανονικών εξαµήνων στα τµήµατα πολιτικών επιστηµών.  

 

Πίνακας 5 

Αναλογίες (%) φοιτητών στα τµήµατα πολιτικών επιστηµών, 2003/4 

Αναλογίες  (%) Αθήνας Θεσσαλονίκης Κρήτης Παντείου 

Σύνολο φοιτητών στα κανονικά εξάµηνα / σύνολο 

εγγεγραµµένων φοιτητών 

42,7 100 89,5 78,2 

Σύνολο φοιτητών πέραν κανονικών εξαµήνων/ σύνολο  

εγγεγραµµένων φοιτητών 

57,2 0 10,5 21,8 

Εγγεγραµµένες φοιτήτριες /σύνολο εγγεγραµµένων 

φοιτητών 

56,8 63,5 58 - 

Φοιτήτριες στα κανονικά εξάµηνα / σύνολο φοιτητών στα 

κανονικά εξάµηνα 

64 63,4 57,3 65,1 

Φοιτήτριες πέραν κανονικών εξαµήνων/ 

Σύνολο φοιτητών πέραν κανονικών εξαµήνων 

51,5 0 64 46,4 

Φοιτήτριες στα κανονικά εξάµηνα / σύνολο 

εγγεγραµµένων φοιτητριών 

48 100 88,3 - 

Φοιτήτριες πέραν κανονικών εξαµήνων / σύνολο 

εγγεγραµµένων φοιτητριών 

51,9 0 11,6 - 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Παρατηρούµε ότι στο σύνολο των εγγεγραµµένων και στα τέσσερα τµήµατα 

πολιτικών επιστηµών οι φοιτήτριες είναι περισσότερες από τους φοιτητές. Η συµµετοχή των 

φοιτητριών είναι ιδιαίτερα αυξηµένη στο τµήµα της Θεσσαλονίκης (63,4%).  
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Παρατηρούµε επίσης ότι στο σύνολο των εγγεγραµµένων το ποσοστό των φοιτητών που 

είναι εγγεγραµµένοι στα κανονικά εξάµηνα φοιτητών διαφέρει µεταξύ των τµηµάτων και 

γενικά είναι ανάλογη του χρόνου ίδρυσης και λειτουργίας των τµηµάτων αυτών.  

Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι στο τµήµα της Αθήνας-που είναι το παλαιότερο- στο σύνολο 

των εγγεγραµµένων οι φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στα κανονικά εξάµηνα είναι 

σηµαντικά λιγότεροι (µε ποσοστό 42,7%) από εκείνους που είναι εγγεγραµµένοι πέραν των 

κανονικών εξαµήνων. Σχεδόν 6 στους δέκα φοιτητές του τµήµατος αυτού είτε 

παρατείνουν, είτε εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, είτε παραµένουν ανενεργοί.  

Παρατηρούµε, επίσης ότι στο τµήµα της Αθήνας το ποσοστό των φοιτητριών που 

είναι εγγεγραµµένες στα κανονικά εξάµηνα στο σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητριών 

είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά στο σύνολο των φοιτητών. Το στοιχείο αυτό 

δείχνει ότι, όπως και στα τµήµατα νοµικών σπουδών, στο παλαιότερο τµήµα πολιτικών 

επιστηµών (Αθήνας) οι άρρενες φοιτητές είτε παρατείνουν τις σπουδές τους πέραν τον 

κανονικών εξαµήνων, είτε παραµένουν ανενεργοί, είτε εγκαταλείπουν οριστικά τις σπουδές 

τους πιο συχνά από τις φοιτήτριες.  

 

2.4 Αναλογίες φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού   

 
Ο Πίνακας 6 δείχνει τις αναλογίες (1:χ) µεταξύ διδακτικού προσωπικού (σύνολο και 

τακτικό) και φοιτητών (σύνολο εγγεγραµµένων, φοιτητές στα κανονικά εξάµηνα, σύνολο 

προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών) στα τµήµατα πολιτικών 

επιστηµών. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τις µεγάλες διαφορές µεταξύ των τεσσάρων 

τµηµάτων πολιτικής επιστήµης. Στο παλαιότερο από τα τµήµατα (της Αθήνας) οι 

αναλογίες διδασκόντων και φοιτητών είναι µεγαλύτερες από τα νεοϊδρυθέντα τµήµατα. 

Φαίνεται δηλαδή ότι οι αναλογίες διδασκόντων και φοιτητών επιδεινώνονται αναλογικά µε 

την παλαιότητα των τµηµάτων. Αυτό φαίνεται ότι ισχύει ακόµα και όταν εξετάζονται οι 

αναλογίες διδασκόντων και φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στα κανονικά εξάµηνα. Στο 
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τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών η αναλογία του συνόλου των διδασκόντων προς τους 

εγγεγραµµένους στα κανονικά εξάµηνα προπτυχιακούς φοιτητές είναι 1:41, στο Πάντειο 

είναι 1:23, Κρήτης 1:16 και Θεσσαλονίκης 1:30.    

 

Πίνακας 6 

Αναλογίες (1:χ) διδακτικού προσωπικού και φοιτητών στα τµήµατα πολιτικών επιστηµών, 2003/4 

Αναλογίες Αθήνας Θεσσαλονίκης Κρήτης Παντείου 

Σύνολο διδακτικού προσωπικού: σύνολο εγγεγραµµένων 

φοιτητών (προπτυχιακοί) 

95 30 18 29 

Σύνολο διδακτικού προσωπικού: φοιτητές σε κανονικά 

εξάµηνα (προπτυχιακοί) 

41 30 16 23 

Τακτικό διδακτικό προσωπικό: σύνολο εγγεγραµµένων 

φοιτητών  (προπτυχιακοί) 

112 51 34 38 

Τακτικό διδακτικό προσωπικό: φοιτητές σε κανονικά 

εξάµηνα (προπτυχιακοί) 

48 51 30 30 

Σύνολο διδακτικού προσωπικού: σύνολο φοιτητών 

(προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί & διδακτορικοί) 

112 30 19 29 

Τακτικό διδακτικό προσωπικό: σύνολο εγγεγραµµένων 

φοιτητών (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί & διδακτορικοί) 

131 51 36 38 

 

Οι µεγάλες αναλογίες διδακτικού προσωπικού και φοιτητών διαµορφώνουν δυσµενείς 

συνθήκες για την οργάνωση της διδασκαλίας και της µάθησης στα τµήµατα πολιτικών 

επιστηµών, όπως και σε άλλες σχολές και τµήµατα των ΑΕΙ. 

  

2.5 Αναλογίες φοιτητών και διοικητικού προσωπικού 

 

Ο Πίνακας 7 δείχνει τις αναλογίες διοικητικού προσωπικού και φοιτητών στα πολιτικής 

επιστήµης σπουδών. 

Πίνακας 7 

Αναλογίες (1:χ) φοιτητών και διοικητικού προσωπικού, 2003/4  

Αναλογίες Αθήνας Θεσσαλονίκης Κρήτης  Παντείου 

Σύνολο διοικητικό προσωπικού: σύνολο εγγεγραµµένων φοιτητών 345 51 119 205 

Σύνολο διοικητικού προσωπικού: φοιτητές σε κανονικά εξάµηνα 147 51 106 160 

Σύνολο διοικητικού προσωπικού: σύνολο εγγεγραµµένων 

φοιτητών (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί & διδακτορικοί) 

404 51 127 205 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Η σύγκριση των τµηµάτων πολιτικής επιστήµης και ως προς τη διάσταση της αναλογίας 

φοιτητών και διοικητικού προσωπικού δείχνει τις σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. Οι 

διαφορές µεταξύ των τµηµάτων παραµένουν σηµαντικές σε όλες τις περιπτώσεις και 

κατηγορίες φοιτητών (σύνολο εγγεγραµµένων φοιτητών, εγγεγραµµένοι στα κανονικά 

εξάµηνα, σύνολο φοιτητών).  

 



 47

3. Προγράµµατα Σπουδών τµηµάτων πολιτικής επιστήµης  

 

Η ενότητα αυτή εξετάζει τα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων πολιτικής επιστήµης. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εξέταση του βαθµού ακαµψίας – ευελιξίας  τους, τον τρόπο 

οργάνωσης της µάθησης, τη θέση των νέων τεχνολογιών, των ξένων γλωσσών, των 

µαθηµάτων µεθοδολογίας και τεχνικών έρευνας σε αυτά και τις δυνατότητες πρακτικής 

άσκησης των φοιτητών και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Η εξέταση των 

χαρακτηριστικών αυτών των προγραµµάτων σπουδών είναι σηµαντική, καθώς θεωρείται 

ότι αντανακλά το βαθµό της ενεργού συµµετοχής των φοιτητών στη διαµόρφωση του 

περιεχοµένου της µάθησης, στις δυνατότητες που η συνολική οργάνωση των σπουδών 

καλλιεργεί µε έµπρακτο και συγκεκριµένο τρόπο, καθώς και στην ανάπτυξη σύνθετων και 

σύγχρονων δεξιοτήτων των φοιτητών.  

 

Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών    

    

Στο τµήµα του πανεπιστηµίου της Αθήνας οι σπουδές διακρίνονται σε «κορµό» και 

«κύκλους σπουδών». Ο κορµός καλύπτει τα πρώτα τέσσερα εξάµηνα. Στα τρία πρώτα 

εξάµηνα τα διδασκόµενα µαθήµατα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, ενώ η 

δυνατότητα επιλογών µαθηµάτων ξεκινά από το τέταρτο εξάµηνο. Στα τέσσερα τελευταία 

εξάµηνα οι φοιτητές επιλέγουν κύκλο σπουδών της προτίµησής τους. Οι κύκλοι σπουδών 

είναι οι εξής:  

• Κύκλος Σπουδών Πολιτικής Ανάλυσης 

• Κύκλος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

• Κύκλος Σπουδών ∆ιοικητικής Επιστήµης    

Προβλέπεται επίσης µελλοντικά  η λειτουργία τέταρτου Κύκλου Σπουδών στην Κοινωνική 

Πολιτική. 
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Με βάση το νέο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος (από το 2005-2006) τα 

µαθήµατα των Κύκλων Σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά, ειδικής επιλογής και 

ελεύθερης επιλογής. Οι φοιτητές κάθε Κύκλου παρακολουθούν κάθε εξάµηνο 2 

υποχρεωτικά µαθήµατα, ένα µάθηµα ειδικής επιλογής και δύο µαθήµατα ελεύθερης 

επιλογής. Κάθε κύκλος προσφέρει 8 υποχρεωτικά µαθήµατα και ορίζει τουλάχιστον 8 

µαθήµατα ειδικής επιλογής, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν 

επιτυχώς 4 (ένα σε κάθε εξάµηνο). Από τα προσφερόµενα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής 

όλων των κύκλων, οι φοιτητές επιλέγουν οκτώ µαθήµατα στα τέσσερα εξάµηνα ως 

ελεύθερες επιλογές. ∆εν υπάρχουν προαπαιτούµενα και εξαρτώµενα µαθήµατα. 

Συνιστάται όµως στους φοιτητές να ολοκληρώσουν µε επιτυχία τα µαθήµατα κορµού που 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τον Κύκλο Σπουδών που επιθυµούν να ακολουθήσουν. Ο 

συνολικός αριθµός των µαθηµάτων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου είναι 40 

µαθήµατα. 

Μεταξύ των υποχρεωτικών µαθηµάτων περιλαµβάνεται και µάθηµα µεθοδολογίας 

και τεχνικών έρευνας.  

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα συγγραφής διπλωµατικής εργασίας στο πλαίσιο 

µαθήµατος κορµού, στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. Η εργασία είναι προαιρετική, 

αλλά η βαθµολογία της έχει αυξηµένη βαρύτητα στον υπολογισµό του βαθµού του 

πτυχίου.    

Το τµήµα ενθαρρύνει και οργανώνει προγράµµατα πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η πρακτική άσκηση δε φαίνεται να 

αντιστοιχεί (αντικαθιστά) κάποιο ή κάποια από τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών.    

Η παρακολούθηση µαθηµάτων εκµάθησης ξένης γλώσσας είναι προαιρετική και η 

δυνατότητα αυτή παρέχεται στο ∆ιδασκαλείο ξένων γλωσσών του πανεπιστηµίου.   

Το τµήµα απονέµει ενιαίο πτυχίο και χορηγεί βεβαίωση παρακολούθησης του 

Κύκλου Σπουδών του φοιτητή.  
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Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου 

  

Για τη λήψη του πτυχίου στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας του 

Παντείου Πανεπιστηµίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 42 µαθήµατα (126 διδακτικές 

µονάδες). Από αυτά 12 (36 δ.µ.)  είναι υποχρεωτικά µαθήµατα για όλους τους φοιτητές, 8 

(24 δ.µ.) είναι µαθήµατα υποχρεωτικής επιλογής και 22 (66 δ.µ.) είναι ελεύθερες επιλογές 

µαθηµάτων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν 

µαθήµατα (µέχρι 18 δ.µ.) σε άλλα πανεπιστήµια της χώρας και της αλλοδαπής, π.χ. στο 

πλαίσιο ανταλλαγών του προγράµµατος SOCRATES/ERASMUS. Συνιστάται στους 

φοιτητές να διαµορφώνουν το Ατοµικό τους Πρόγραµµα Σπουδών. Η δυνατότητα 

επιλογής µαθηµάτων ξεκινά από το πρώτο έτος σπουδών.  

Τα προσφερόµενα µαθήµατα αναπτύσσονται γύρω από 6 κατευθύνσεις, ως εξής: 

• Ελληνικές και Βαλκανικές Σπουδές 

• Ευρωπαϊκές Σπουδές  

• Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία 

• Νεώτερη Ιστορία 

• Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση 

• Πολιτικά Συστήµατα  

Η παρακολούθηση µαθηµάτων µεθοδολογίας και τεχνικών έρευνας παρέχεται ως 

µάθηµα υποχρεωτικό επιλογής από το δεύτερο εξάµηνο σπουδών.  

Παρέχεται επίσης, προαιρετικά, η δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν, από το 

όγδοο εξάµηνο και µετά, διπλωµατική εργασία που ισοδυναµεί και αντικαθιστά 4 

µαθήµατα. 

Η εκµάθηση ξένων γλωσσών δεν φαίνεται να εντάσσεται στο πρόγραµµα σπουδών του 

τµήµατος µε συγκεκριµένο τρόπο. Παρέχεται όµως η δυνατότητα εκµάθησης της χρήσης 

νέων τεχνολογιών στην κοινωνική έρευνα, ως µάθηµα ελεύθερης επιλογής.  
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Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 

Στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου της Κρήτης, για την 

απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 45 συνολικά µαθήµατα. Από αυτά 

17 µαθήµατα είναι υποχρεωτικά, 22 υποχρεωτικά επιλογής και 2 είναι ελεύθερης επιλογής 

που µπορούν να είναι από άλλα τµήµατα του πανεπιστηµίου και σε οποιοδήποτε γνωστικό 

πεδίο. Στο πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών τα περισσότερα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά. 

Στο τρίτο και τέταρτο προστίθενται µαθήµατα επιλογής, παρέχοντας στους φοιτητές τη 

δυνατότητα να εξατοµικεύσουν το πρόγραµµά τους ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους. Τα 

υποχρεωτικά επιλεγόµενα µαθήµατα οργανώνονται είτε ως παραδόσεις είτε µε τη µορφή 

σεµιναρίου (µε µικρότερο αριθµό φοιτητών). Υποχρεωτικά είναι και 4 εξαµηνιαία 

µαθήµατα ξένης γλώσσας. Οι µέθοδοι και τεχνικές έρευνας συµπεριλαµβάνονται στα 

υποχρεωτικά µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών. Επιπλέον, απαιτείται υποχρεωτικά η 

εκπόνηση πτυχιακής εργασίας Το τµήµα ενθαρρύνει και επιδιώκει επίσης την πρακτική 

άσκηση των φοιτητών τους καλοκαιρινούς µήνες που ισοδυναµεί µε δύο υποχρεωτικά 

επιλεγόµενα µαθήµατα.  

 

Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  

 

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 50 µαθήµατα που 

αντιστοιχούν σε 150 δ.µ και διακρίνονται σε υποχρεωτικά, επιλογής, σεµιναριακά, και 

ελεύθερης επιλογής. Από αυτά, 38 είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα 12 είναι 

επιλεγόµενα (επιλογής, σεµιναριακά, ελεύθερης επιλογής). Η δυνατότητα 

παρακολούθησης επιλεγόµενων µαθηµάτων παρέχεται στους φοιτητές µετά την 

ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαµήνων (δεύτερο έτος).  
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Η παρακολούθηση µαθηµάτων εκµάθησης ξένων γλωσσών είναι προαιρετική και 

µπορεί να ενταχθεί ως µάθηµα ελεύτερης επιλογής των φοιτητών. Το τµήµα προσφέρει 

επίσης ελεύθερα µαθήµατα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τρία µαθήµατα 

ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων και τεχνικών έρευνας περιλαµβάνονται στα 

υποχρεωτικά µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών. Το τµήµα ενθαρρύνει και οργανώνει 

την πρακτική άσκηση των φοιτητών ως ένα µάθηµα, σε εξαµηνιαίους κύκλους κυρίως σε 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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4. Συµπεράσµατα 

 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η οργάνωση των σπουδών πολιτικών επιστηµών στα 

ελληνικά πανεπιστήµια παρουσιάζει σηµαντική εσωτερική διαφοροποίηση και πολυτυπία, 

που είναι κυρίως αποτέλεσµα των πρόσφατων εξελίξεων στην ελληνική πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευση. Η πολυτυπία και η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στη δηµιουργία 

νέων τµηµάτων, την αυτονόµηση του γνωστικού πεδίου της πολιτικής επιστήµης από άλλα 

(κυρίως τις σπουδές νοµικής, διοίκησης, και διεθνών σχέσεων) και την αναδιοργάνωση 

παλαιότερων τµηµάτων σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της εξειδίκευσης µε 

διεπιστηµονικότητα.  

Παρά ταύτα, φαίνεται ότι ορισµένα από τα στοιχεία που διαµορφώνουν τις 

συνθήκες λειτουργίας των τµηµάτων αυτών παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές, που σε 

ορισµένο βαθµό συνδέονται µε το χρόνο ίδρυσης των τµηµάτων αυτών, ενώ άλλες 

διαφορές αντανακλούν ευρύτερες αδυναµίες του ελληνικού συστήµατος πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται οι δυσµενείς αναλογίες διδακτικού και 

διοικητικού προσωπικού και φοιτητών, η χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στο διδακτικό 

προσωπικό και η εικόνα της «ανεστραµένης» ιεραρχικής πυραµίδας του διδακτικού 

προσωπικού.       

 Η συγκριτική εξέταση των προγραµµάτων σπουδών των τµηµάτων πολιτικής 

επιστήµης µεταξύ τους δείχνει, γενικά, την τάση µείωσης της ακαµψίας και ενίσχυσης της 

ευελιξίας τους, µε την αύξηση των δυνατοτήτων επιλογών των φοιτητών. Η τάση αυτή 

ενθαρρύνει την αυτενέργεια και την ενεργό συµµετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες της 

µάθησης και διαµόρφωσης του προγράµµατος σπουδών τους. Η τάση αυτή είναι 

ισχυρότερη και εµφανέστερη στα πιο πρόσφατα ιδρυθέντα τµήµατα, παρά τις µεταξύ τους 

διαφορές. Η λιγότερο ευέλικτη δοµή Προγράµµατος Σπουδών διαπιστώνεται στο 

παλαιότερο τµήµα πολιτικής επιστήµης (του πανεπιστηµίου της Αθήνας), ενώ στο τµήµα 

του Παντείου Πανεπιστηµίου οι δυνατότητες επιλογής είναι οι περισσότερες,  ξεκινούν 
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από το πρώτο έτος και µπορούν να συµπεριλάβουν και µαθήµατα από άλλα πανεπιστήµια 

της χώρας.  

Παράλληλα, φαίνεται ότι είναι ενισχυµένη η τάση της διαφοροποίησης του 

περιεχοµένου και του προσανατολισµού των προγραµµάτων σπουδών στην κατεύθυνση 

της διεπιστηµονικότητας. Με αυτήν την έννοια διαπιστώνουµε ότι οι πολιτικές επιστήµες 

έχουν γενικά ακολουθήσει τις αντίστοιχες τάσεις που διαµορφώνονται στο χώρο αυτό σε 

διεθνές επίπεδο.    

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η θέση των µαθηµάτων εκµάθησης ξένων γλωσσών 

στα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων διαφέρει καθώς, ενώ γενικά παρέχεται στους 

φοιτητές αυτή η δυνατότητα, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς τα κίνητρα που 

παρέχονται στους φοιτητές να τα παρακολουθήσουν. Τέτοιες διαφορές υπάρχουν επειδή 

σε ορισµένα τµήµατα η εκµάθηση των ξένων γλωσσών (κυρίως Αγγλικής, Γαλλικής και 

Γερµανικής) αποτελεί µάθηµα που συνυπολογίζεται στις απαιτήσεις απόκτησης του 

πτυχίου (είτε υποχρεωτικά είτε ως επιλογή) και σε άλλα είναι προαιρετική.  

Παρόµοιες διαφορές µεταξύ των τµηµάτων παρατηρούνται ως προς τη θέση της 

διδασκαλίας µαθηµάτων µεθοδολογίας και τεχνικών έρευνας που προσφέρονται είτε 

υποχρεωτικά είτε ως επιλογή.  

Περισσότερο ασθενής φαίνεται ότι είναι η ένταξη και χρήση των νέων τεχνολογιών 

στα προγράµµατα σπουδών, καθώς γενικά η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους φοιτητές 

προαιρετικά ή στην καλύτερη περίπτωση,  ως µάθηµα ελεύθερης επιλογής.  

∆ιαφορετική επίσης, θέση κατέχουν στα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων 

πολιτικών επιστηµών, η πρακτική άσκηση και η εκπόνηση πτυχιακής-διπλωµατικής 

εργασίας καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις, ισοδυναµεί και αντικαθιστά µαθήµατα του 

προγράµµατος σπουδών και άλλες όχι.  

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη δοµή και το περιεχόµενο των προγραµµάτων 

σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήµια δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο συστηµατικής 

διερεύνησης. Παρά ταύτα, υπάρχει η εντύπωση ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, ίσως 
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σχετίζεται µε τις διαφορές αντιλήψεων και στάσεων που δηµιουργούν οι άτυπες 

ιεραρχήσεις µεταξύ ιδρυµάτων και τµηµάτων. Επιπλέον, υποστηρίζεται και η άποψη ότι, 

σε ορισµένες περιπτώσεις, η ακαµψία των προγραµµάτων σπουδών ίσως συνδέεται µε το 

ισχύον καθεστώς των συγγραµµάτων, αλλά και µε ιδεολογικές και φιλοσοφικού 

χαρακτήρα αντιλήψεις που αφορούν το ρόλο των πανεπιστηµιακών θεσµών και των 

επιστηµών στις σύγχρονες κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούµε, ότι η κατανόηση των 

παραγόντων αυτών αξίζει συστηµατικής διερεύνησης.      
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Γ. Σύγκριση τµηµάτων νοµικών και πολιτικών επιστηµών και συµπεράσµατα  

 

Συγκρίνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν τις συνθήκες λειτουργίας των 

τµηµάτων νοµικών και πολιτικών επιστηµών παρατηρούµε σηµαντικές οµοιότητες αλλά 

και διαφορές. 

Η διεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσης, που έχει σηµειωθεί ιδιαίτερα την 

τελευταία δεκαετία, δεν έχει επηρεάσει τα δύο γνωστικά πεδία µε τον ίδιο τρόπο. 

Συγκεκριµένα, στο πεδίο των πολιτικών επιστηµών οι εξελίξεις είναι σηµαντικότερες και 

αφορούν στην αναδιάρθρωση ορισµένων τµηµάτων, την αυτονόµηση των πολιτικών 

επιστηµών από άλλα πεδία (π.χ., νοµικές, σπουδές διοίκησης), και την ανασύστασή τους 

στη κατεύθυνση περισσότερο της διεπιστηµονικότητας, καθώς και τη δηµιουργία νέων 

τµηµάτων πολιτικών επιστηµών. Αντίθετα, παρόµοιες εξελίξεις δεν έχουν σηµειωθεί στο 

πεδίο των νοµικών τµηµάτων και σπουδών.  

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και 

των φοιτητών στα τµήµατα και των δύο γνωστικών πεδίων παρατηρούµε επίσης ορισµένες 

σηµαντικές οµοιότητες και διαφορές. Μεταξύ των οµοιοτήτων περιλαµβάνονται η χαµηλή 

συµµετοχή των γυναικών στο διδακτικό προσωπικό, η εικόνα της «αντεστραµµένης 

πυραµίδας» στην κατανοµή του διδακτικού προσωπικού στις 4 βαθµίδες και η γενικά 

ελλιπής διοικητική υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών.  

Ως προς τους φοιτητές, αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι παρουσιάζονται σηµαντικές 

διαφορές ως προς  

• τα ποσοστά όσων παρατείνουν τις σπουδές τους πέρα από τα κανονικά  εξάµηνα  

• στις αναλογίες διδασκόντων και φοιτητών που σε ορισµένο, µόνο, βαθµό συνδέονται 

µε το χρόνο ίδρυσης και συνολικής λειτουργίας κάθε τµήµατος. 

Αν και δεν έχουµε συγκεκριµένα στοιχεία, φαίνεται ότι σηµαντικές είναι οι 

διαφορές µεταξύ των δύο γνωστικών πεδίων ως προς την ετεροαπασχόληση των µελών του 

διδακτικού προσωπικού. Είναι πιθανόν ότι αυτό οφείλεται στις διαφορές τέτοιας 
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δυνατότητας µεταξύ των γνωστικών πεδίων. Τέτοιες δυνατότητες θεωρούνται ότι είναι 

γενικά περισσότερες και θεσµικά κατοχυρωµένες για το προσωπικό των νοµικών 

τµηµάτων.  

Σηµαντικές είναι επίσης οι διαφορές µεταξύ –αλλά και στο εσωτερικό- των 

γνωστικών πεδίων όσο αφορά τη δοµή των προγραµµάτων σπουδών και την οργάνωση της 

µάθησης σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση όµως διαπιστώνεται, ως γενική τάση, η ενίσχυση της 

ευελιξίας των προγραµµάτων µε την αύξηση των δυνατοτήτων επιλογής των φοιτητών, 

που ενθαρρύνει την αυτενέργεια και την ενεργό συµµετοχή τους στις διαδικασίες της 

µάθησης και διαµόρφωσης του προγράµµατος σπουδών. Σε κάποιο βαθµό, αυτό ίσως 

οφείλεται στην σταδιακή ανάπτυξη των ευρωπαϊκών προγραµµάτων ανταλλαγών 

φοιτητών και την ανάγκη που προέκυψε για αναγνώριση των µαθηµάτων που οι 

µετακινούµενοι φοιτητές παρακολουθούν στα πανεπιστήµια άλλων χωρών. Η δοµή των 

προγραµµάτων σπουδών των νοµικών τµηµάτων είναι, γενικά, λιγότερο ευέλικτη από 

αυτή των τµηµάτων πολιτικών επιστηµών.  

Οι δυνατότητες και τα θεσµικά κίνητρα για εκµάθηση ξένων γλωσσών είναι γενικά 

περισσότερο ενισχυµένα στα τµήµατα πολιτικών επιστηµών -παρά τις µεταξύ τους 

διαφορές- από αυτά των τµηµάτων νοµικών επιστηµών, όπως και τα µαθήµατα 

µεθοδολογίας και τεχνικών έρευνας, και η χρήση των νέων τεχνολογιών, η οργάνωση της 

µάθησης µε σεµινάρια και η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών. 

Συνοπτικά, παρατηρούµε ότι η συνολική οργάνωση της µάθησης στα τµήµατα 

πολιτικών επιστηµών, παρά τις µεταξύ τους διαφορές, ακολουθεί περισσότερο τις 

σύγχρονες τάσεις και παρέχει περισσότερες δυνατότητες καλλιέργειας και ανάπτυξης  

πρόσθετων δεξιοτήτων, όπως την εκµάθηση ξένων γλωσσών, τη χρήση νέων τεχνολογιών, 

την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια, τις κριτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες τους. Οι 

διαφορές αυτές φαίνεται ότι, σε ορισµένο βαθµό, συνδέονται και µε το χρόνο ίδρυσης των 

τµηµάτων. Θα πρέπει, βέβαια, να ληφθεί υπόψη ότι οι απόφοιτοι των νοµικών τµηµάτων 

υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πρακτική άσκηση µετά την αποφοίτησή τους.  
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Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί η οργάνωση των µεταπτυχιακών προγραµµάτων 

σπουδών είναι αναπτυγµένη σε όλα τα τµήµατα. Η εξέλιξη αυτή σε ορισµένο βαθµό 

αντανακλά και τα αποτελέσµατα των κινήτρων που έχουν εισαχθεί µε την θέσπιση της 

διδασκαλίας σε µεταπτυχιακά προγράµµατα µεταξύ των προϋποθέσεων για τις κρίσεις 

εξέλιξης και προαγωγής των µελών ∆ΕΠ σε ανώτερες καθηγητικές βαθµίδες.  

Ως προς τις ερευνητικές-διδακτορικές σπουδές αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

διεθνής τάση αφορά την οργάνωσή τους όλο και περισσότερο στη βάση κύκλου 

σπουδών µε ευέλικτο πρόγραµµα δραστηριοτήτων και σεµιναρίων. Τα προγράµµατα 

αυτά δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη µεθοδολογία των επιστηµών και το µεγάλο βαθµό 

αυτονοµίας και επιλογών των υποψηφίων διδακτόρων. Σηµαντικό επίσης στοιχείο 

αποτελεί η εισαγωγή µηχανισµών εξωτερικής λογοδοσίας της σχέσης επιβλέποντος 

καθηγητή και υποψηφίων διδακτόρων. Στην Ελλάδα η τάση αυτή δεν είναι γενικά 

ισχυρή. Παρά ταύτα, παρατηρούµε  σηµαντικές διαφορές µεταξύ των γνωστικών 

πεδίων ως προς την οργάνωση των διδακτορικών σπουδών. Ενώ τα τµήµατα νοµικών 

επιστηµών οργανώνουν κάποιο είδος προγράµµατος για τους υποψήφιους διδάκτορες 

(στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου µεταπτυχιακών σπουδών), κάτι τέτοιο δεν 

φαίνεται να συµβαίνει στα τµήµατα πολιτικών επιστηµών.    

  Τέλος, παρατηρούµε ότι οι σηµαντικές διαφορές που διαπιστώνονται δεν µπορούν 

στο σύνολό τους να αποδοθούν στις διαδικασίες διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης 

και στα διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης των τµηµάτων. Αντίθετα, δείχνουν ότι τα 

διαφορετικά ιδρύµατα, γνωστικά πεδία και τµήµατα και οι ποικίλες αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ τους και µε το εξωτερικό τους περιβάλλον οδηγούν σε σηµαντικές µεταξύ τους 

διαφοροποιήσεις.  

Με αυτήν την έννοια είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονιστεί ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές 

αναπτύσσονται παρά την κυριαρχία της εξισωτικής λογικής µε την οποία το ελληνικό 

κράτος γενικά αντιµετωπίζει τα πανεπιστήµια, σχολές και τµήµατα. Η εξισωτική αυτή 

λογική είναι περισσότερο εµφανής στους µισθούς του διδακτικού προσωπικού. 
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Αντίθετα η κρατική πολιτική φαίνεται ότι διαφοροποιεί άλλους παράγοντες που 

καθορίζουν αποφασιστικά τις συνθήκες λειτουργίας σχολών και τµηµάτων, όπως τον 

αριθµό των εισερχόµενων φοιτητών και τους αριθµούς του διδακτικού και 

διοικητικού προσωπικού. Αξίζει όµως να τονιστεί ότι τα κριτήρια µε τα οποία η 

κρατική πολιτική διαφοροποιεί τις συνθήκες λειτουργίας σχολών, τµηµάτων και 

ιδρυµάτων δεν είναι πάντα σαφή και διαφανή. Η ασάφεια και η αδιαφάνεια αυτή δεν 

διαµορφώνει ένα σαφές πλαίσιο κινήτρων στο σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης και 

στο εσωτερικό του, ούτε παρέχει ένα δεσµευτικό πλαίσιο δράσης και λειτουργίας του 

κράτους έναντι των ιδρυµάτων.     
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∆. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Τα ευρήµατα, οι διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα της µελέτης αυτής οδηγούν στις 

παρακάτω προτάσεις πολιτικής. 

• Αύξηση της χρηµατοδότησης για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αδυναµιών και 

ενίσχυση των υποδοµών των τµηµάτων 

• Βελτίωση των αναλογιών διδακτικού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών 

• Εισαγωγή ουσιαστικών αντικινήτρων για την αποθάρρυνση της παράτασης των 

σπουδών 

• Κατάργηση µετεγγραφών φοιτητών, ιδιαίτερα στα κεντρικά πανεπιστήµια 

• Ενίσχυση της χρηµατοδότησης της έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες 

• Ενίσχυση των κινήτρων για τον περιορισµό της ετεροαπασχόλησης του διδακτικού 

προσωπικού 

• Αναµόρφωση της δοµής των προγραµµάτων σπουδών και της οργάνωσης της µάθησης 

µε στόχο την ανάπτυξη των σύγχρονων δεξιοτήτων των φοιτητών (σεµινάρια, 

εκµάθηση ξένων γλωσσών, µαθήµατα επιστηµονικής µεθοδολογίας, χρήση νέων 

τεχνολογιών, συµµετοχή σε προγράµµατα κινητικότητας, επίλυση προβληµάτων). 

• Οργάνωση των διδακτορικών σπουδών στην βάση κύκλου σπουδών και εισαγωγή 

µηχανισµών λογοδοσίας της σχέσης επιβλέποντος καθηγητή-υποψηφίου 

διδάκτορα. 

• Εφαρµογή εξωτερικής αξιολόγησης των τµηµάτων 
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