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Εισαγωγή 
Η ταχεία ανάπτυξη και διεύρυνση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι νέες 

προκλήσεις που αυτή αντιµετωπίζει λόγω της διεθνοποίησης των οικονοµιών και των 

αγορών εργασίας έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία στην ηµερήσια διάταξη της 

Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ. Η τελευταία εγκαινίασε µία διαδικασία 

θεµατικής ανασκόπησης των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, διαδικασία 

στην οποία συµµετέχουν 24 χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα1, η οποία δεν 

έχει ακόµα καταθέσει αντίστοιχη έκθεση. 

 Ο βασικός στόχος της θεµατικής ανασκόπησης του ΟΟΣΑ είναι η ανάδειξη 

δηµόσιων πολιτικών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση που βοηθούν τις χώρες στην 

επίτευξη των οικονοµικών και κοινωνικών στόχων τους. Οι κοινωνικοί και 

οικονοµικοί στόχοι των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η βιωσιµότητα, η 

θεσµική και οργανωτική διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΙ-ΤΕΙ, η κινητοποίηση 

των απαραίτητων πόρων και η αποτελεσµατική διακυβέρνησή τους αποτελούν τα 

βασικά ερωτήµατα της ανασκόπησης. 

 Η ανασκόπηση γίνεται στη βάση κοινής µεθοδολογίας και περιλαµβάνει µία 

έκθεση για κάθε συµµετέχον κράτος από τις δικές του υπηρεσίες, η οποία αποτελεί το 

βασικό υλικό της αξιολόγησης οµάδων του ΟΟΣΑ. Η όλη διαδικασία υπολογίζεται 

να ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2007 µε τη δηµοσίευση µίας συγκριτικής έκθεσης 

για τα επιµέρους συστήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μέχρι σήµερα έχουν 

καταθέσει εκθέσεις οι εξής χώρες: Τσεχία, Φιλανδία, Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία και 

Νορβηγία.  

Στο παρόν κείµενο παρουσιάζεται συνοπτικά η έκθεση για το φιλανδικό 

σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που εκπόνησε το Υπουργείο Παιδείας της 

Φιλανδίας (www.minedu.fi).  Η έκθεση αυτή κατατέθηκε τον ∆εκέµβριο του 2005 

(Ministry of Education / Finland, 2005, OECD thematic review of tertiary education. 

Country background report for Finland) και τα περιεχόµενά της παρουσιάζονται στις 

ενότητες που ακολουθούν. 

 

 

 

                                                 
1 Βλέπε αναλυτικότερα: www.oecd.org (topics: education). 
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2. Περιεχόµενα της έκθεσης 
 
Η παρούσα έκθεση του Υπουργείου Παιδείας της Φιλανδίας για το σύστηµα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσής της αρθρώνεται σε έντεκα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

(σ. 12-15) αφορά την περιγραφή του εθνικού πλαισίου εντός του οποίου συζητείται η 

µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (οικονοµικές δοµές, πληθυσµιακή και 

δηµογραφική κατάσταση). Το δεύτερο κεφάλαιο (σ. 16-25) ασχολείται µε την 

περιγραφή του συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των βασικών παραµέτρων 

του (ανάπτυξη συστήµατος, σπουδές, απασχόληση αποφοίτων, διδάσκοντες, διεθνής 

κινητικότητα, έρευνα και ανάπτυξη). Το τρίτο κεφάλαιο (σ. 26-33) ασχολείται πιο 

αναλυτικά µε τη διασύνδεση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. 

Το τέταρτο κεφάλαιο (σ. 34-40) αναφέρεται στον περιφερειακό ρόλο της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (αποκέντρωση του συστήµατος και περιφερειακή 

ανάπτυξη). Το πέµπτο κεφάλαιο (σ. 41-47) αναφέρεται στο ρόλο της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στην έρευνα και την καινοτοµία (χρηµατοδοτικοί πόροι, ανθρώπινο 

δυναµικό, ποιοτική διασφάλιση, συνεργασία µε επιχειρήσεις).  

Το έκτο κεφάλαιο (σ. 48-57) ασχολείται µε την επίτευξη της ισότητας µέσω 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κοινωνική διάσταση, περιφερειακή διάσταση, 

διάσταση φύλου, πρόσβαση και καθυστερηµένη πρόσβαση). Το έβδοµο κεφάλαιο (σ. 

58-70) καταπιάνεται µε το χρηµατοδοτικό πλαίσιο (θεσµικοί πόροι, οικονοµική 

στήριξη φοιτητών, µισθοί διδασκόντων, διαχείριση οικονοµικών πόρων, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση). Το όγδοο κεφάλαιο (σ. 71-76) ασχολείται µε το 

σχεδιασµό, τη διακυβέρνηση και τη ρύθµιση του συστήµατος (προτεραιότητες 

συστήµατος, βελτίωση διαχείρισης, διαφοροποίηση εντός του συστήµατος, 

διασυνδέσεις µε το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστηµα). Το ένατο κεφάλαιο (σ. 77-81) 

αφιερώνεται στη διασφάλιση της ποιότητας του συστήµατος τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (αρµόδιοι θεσµοί, µεθοδολογία, συµµετοχή σπουδαστών και αποφοίτων, 

σύγκριση µε διεθνή πρότυπα). Το δέκατο κεφάλαιο (σ. 82-85) ασχολείται µε τη 

διεθνοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (επίδραση της διεθνοποίησης, 

κινητικότητα, εργαλεία επίτευξης διεθνοποίησης). Τέλος, στο ενδέκατο κεφάλαιο (σ. 

86-89) παρατίθενται τα βασικά συµπεράσµατα της έκθεσης. 
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3. Βασικά σηµεία ανά κεφάλαιο 
 

3.1. Εθνικό πλαίσιο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
• Εθνικός στόχος είναι η βιώσιµη και ισορροπηµένη κοινωνική και οικονοµική 

ανάπτυξη 

• Η φιλανδική οικονοµία και κοινωνία προσανατολίζεται στις υπηρεσίες. 

Συγκεκριµένα στην επέκταση της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακής 

τεχνολογίας2, στην έρευνα και την ανάπτυξη3, καθώς και στην ενίσχυση της 

εξωστρέφειας4 

• Η Φιλανδία είναι µια αρκετά οµοιογενής χώρα (το 91,3% του πληθυσµού µιλά 

φιλανδικά) 

• Μικρός αριθµός αλλοδαπών ζει στη χώρα και πολλοί λίγοι αλλοδαποί ζητούν 

άσυλο στη Φιλανδία 

• Παρατηρείται δηµογραφική γήρανση 

• Υψηλό ποσοστό απασχόλησης του εργατικού δυναµικού και αυξηµένων 

εκπαιδευτικών προσόντων όσοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας  

 

3.2. Περιγραφή συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
• Συγκροτείται από δύο παράλληλους άξονες: τα πανεπιστήµια και τα 

‘polytechnics’ 

• Υπάρχουν 20 πανεπιστήµια (10 µε δύο ή και περισσότερες σχολές, 3 

τεχνολογικά πανεπιστήµια, 3 σχολές οικονοµίας και διοίκησης επιχειρήσεων, 

4 ακαδηµίες τεχνών). Επίσης, πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παρέχεται και από 

την στρατιωτική ακαδηµία. Τα ‘polytechnics’ είναι 20. 

• Βασικοί νόµοι: Universities Act (1997). Η αποστολή των πανεπιστηµίων 

είναι: προώθηση της έρευνας, επιστηµονική και καλλιτεχνική εκπαίδευση, 

                                                 
2 Ο ένας στους δέκα εργαζόµενους απασχολείται στον τοµέα της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών. 
3 Η έρευνα και η ανάπτυξη αντιπροσωπεύει το 3,5% του ΑΕθνΠ (στοιχεία 2004). 
4 Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 42% του ΑΕΠ (στοιχεία 2001). 
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ανώτατη εκπαίδευση στη βάση της έρευνας και προσφορά υπηρεσιών στη 

χώρα και την ανθρωπότητα.  

• Polytechnics Act. H αποστολή τους είναι: επαγγελµατική εκπαίδευση, 

υποστήριξη επαγγελµατικής ανάπτυξης, εφαρµοσµένη έρευνα και υποστήριξη 

περιφερειακής ανάπτυξης. 

• 1640 (1828)-1950: Οικοδόµηση πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 1950-1989: 

Επέκταση συστήµατος περιφερειακά και ίδρυση των ‘polytechnics’, 1990-: 

αµφισβήτηση της περαιτέρω ανάπτυξης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

έµφαση στην αναδιοργάνωση και την ποιότητα 

• Ποσοστό εγκατάλειψης πανεπιστηµιακών σπουδών: 6,7% (χαµηλότερο στην 

ιατρική και µεγαλύτερο στη φυσική αγωγή) 

• Ανεργία: 3,7% (2001) 

• Προσωπικό: αύξηση των µερικά απασχολούµενων και των εξωτερικά 

χρηµατοδοτούµενων διδασκόντων, καθώς και πίεση για αναµόρφωση 

µισθολογίου µόνιµου προσωπικού 

• Αναλογία φοιτητών / διδασκόντων: 22 / 1. 

• Το 19% των φοιτητών πανεπιστηµίου έχει φοιτήσει για ένα διάστηµα των 

σπουδών του στο εξωτερικό (αντίστοιχα το 14% στα ‘polytechnics’) 

• Το 15% των ερευνητών στα πανεπιστήµια (στοιχεία 2003) εργάστηκαν για 

διάστηµα µεγαλύτερο των 2 εβδοµάδων στο εξωτερικό 

• Ένα από τα µεγαλύτερα ποσοστά δηµόσιας χρηµατοδότησης της έρευνας και 

ανάπτυξης (1% του ΑΕΠ) στην ΕΕ. Συνολικά, οι δαπάνες για έρευνα και 

ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν στη Φιλανδία το 3,5% του ΑΕΠ (2003) µε 

σηµαντική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα (το 70%) 

• Τα πανεπιστήµια χρηµατοδοτούνται κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισµό 

και τυγχάνουν ευρείας αυτοτέλειας. Τα ‘polytechnics’ χρηµατοδοτούνται από 

την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές. 

• Εξαετές Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Εκπαίδευση και την Έρευνα 

(αναθεώρηση κάθε 4 χρόνια) 

• Η αξιολόγηση γίνεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε την υποστήριξη του 

Συµβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ιδρύθηκε το 1995). Ο στρατηγικός 

σχεδιασµός και συντονισµός της έρευνας, της τεχνολογίας και της 
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καινοτοµίας γίνεται από το Συµβούλιο Ερευνητικής και Τεχνολογικής 

Πολιτικής. 

•   Σηµαντικό τµήµα της έρευνας στα πανεπιστήµια χρηµατοδοτείται από την 

Ακαδηµία και το Συµβούλιο Ερευνών 

 

 

3.3. Τριτοβάθµια εκπαίδευση και αγορά εργασίας 
 

• Μεγάλη παράδοση σύνδεσης πανεπιστηµίων και αγοράς εργασίας 

• Μέχρι το 1990, ο σχεδιασµός της παροχής εκπαίδευσης γίνεται κεντρικά από 

ειδική γραµµατεία του Υπουργείου Παιδείας και ένα συµβούλιο (στο οποίο 

συµµετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικών 

οργανισµών, κοινωνικών εταίρων, περιφερειακών διοικήσεων). Αρχές του 

1990 καταργούνται οι προηγούµενοι θεσµοί (ειδική γραµµατεία και 

συµβούλιο), και τα πανεπιστήµια αποκτούν τον πρώτο ρόλο. Η εµπειρία, 

ωστόσο, από την αποκέντρωση δεν ήταν θετική όσον αφορά την ποσότητα 

της προσφοράς. ∆εδοµένης και της δηµογραφικής γήρανσης, έγινε πρόβλεψη 

για την παροχή συγκεκριµένων δεξιοτήτων στα πανεπιστήµια και τα 

‘polytechnics’. Υιοθετείται το Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Εκπαίδευση και 

την Έρευνα 2003-2008. Ποσοτικοί στόχοι ανά βαθµίδα και επάγγελµα. Οι 

ραγδαίες όµως εξελίξεις στην αγορά εργασίας πιθανόν να εµποδίζουν τη 

βέλτιστη αντιστοιχία σπουδών και αναγκών αγοράς εργασίας. 

• Επαγγελµατικό προφίλ και αγορά εργασίας το 2020 (προσαρµογή σχεδιασµού 

σε σενάρια) 

• Στόχοι σύνδεσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και πολιτικής αγοράς εργασίας: 

επιτάχυνση µετάβασης στην εκπαίδευση, µείωση ποσοστού εγκατάλειψης 

σπουδών, µείωση ποσοστού βραδυπορούντων φοιτητών, µείωση της ηλικίας 

πρώτης εισόδου στην αγορά εργασίας, αύξηση ποσοστού απασχόλησης 

• Οι οικονοµικές διακυµάνσεις και οι οικονοµικές αναδιαρθρώσεις 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην απορρόφηση των νέων πτυχιούχων 

στην αγορά εργασίας. Η δυσκολία απόλυσης γηραιότερων εργαζοµένων και η 

συρρίκνωση της δηµόσιας απασχόλησης δηµιουργούν σηµαντικές δυσχέρειες 

εισόδου στην αγορά εργασίας για τους νέους εργαζόµενους 



 7

 

3.4. Ο περιφερειακός ρόλος της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 

• Έµφαση στην αλληλεγγύη υπέρ των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών 

• Ενίσχυση της περιφερειακής εξάπλωσης των πανεπιστηµίων για την 

γεωγραφική εξισορρόπηση της παροχής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης 

• Τα προγράµµατα των περιφερειακών συµβουλίων διατυπώνουν και 

προσδοκίες από τα πανεπιστήµια της περιφέρειάς τους, ωστόσο δεν έχουν 

κάποια σχετική αρµοδιότητα. Μελετάται από την κυβέρνηση η αποκέντρωση 

σχετικών αρµοδιοτήτων στις περιφέρειες 

• ∆εν θα επιδιωχθεί περαιτέρω περιφερειακή εξάπλωση των πανεπιστηµίων. Η 

έµφαση δίνεται στην ενίσχυση των περιφερειακών αποτελεσµάτων των 

πανεπιστηµίων και τη συνεργασία τους µε την τοπική επιχειρηµατικότητα και 

βιοµηχανία 

• Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των πανεπιστηµίων. ∆ηµιουργία δικτύων 

πανεπιστηµίων περιοχής µε ένα ‘parent university’ και τα µικρότερα 

(‘umbrella organization’) για την επίτευξη συνεργιών και οικονοµιών 

κλίµακας. 

• Έµφαση στη διάχυση της γνώσης από τα πανεπιστήµια.  ∆ηµιουργία 

ενάρετων κύκλων µε την εµπλοκή ολοένα και περισσότερων δρώντων. 

Εξισορρόπηση της ανάγκης για διεθνή ανταγωνισµό και κάλυψη των 

περιφερειακών αναγκών 

• Το 1/3 των διοικητικών συµβουλίων των ‘polytechnics’ πρέπει να είναι µέλη 

της ευρύτερης κοινότητας (π.χ., επιχειρηµατίες). 

 

 

3.5. Ο ρόλος της ανώτατης εκπαίδευσης στην έρευνα και την καινοτοµία 
 

• Έµφαση στην έρευνα και ανάπτυξη (βλ. δηµόσια χρηµατοδότηση της έρευνας 

ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

• Ενίσχυση των «ανταγωνιστικών» πόρων: εξωτερική χρηµατοδότηση από 

επιχειρήσεις 
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• Παράδοση επιστηµονικής έρευνας στα πανεπιστήµια. Πεποίθηση ότι η έρευνα 

αυτή συµβάλλει στην οικονοµική επιτυχία της χώρας 

• Πολιτική παράδοση ισότητας. Οι φοιτητές της βόρειας Karelia θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τους φοιτητές στο Ελσίνκι. Αυτό εξηγεί τη 

χρηµατοδότηση όλων των πανεπιστηµίων 

• Το µεγαλύτερο ποσοστό εργαζοµένων στην έρευνα και την ανάπτυξη µεταξύ 

των χωρών του ΟΟΣΑ 

• Μικρός αριθµός αλλοδαπών ερευνητών. Ανάγκη αύξησής τους 

• Ενίσχυση των µεταπτυχιακών σπουδών. Προώθηση της ελκυστικότητας της 

ακαδηµαϊκής ερευνητικής καριέρας 

• Αξιολόγηση της έρευνας από την Ακαδηµία (κάθε τρία χρόνια). Συνεργασία 

µε Υπουργείου Παιδείας. Η αξιολόγηση αυτή επηρεάζει την ανάληψη νέων 

ερευνητικών προγραµµάτων και τη χρηµατοδότηση ερευνητικών θεµάτων 

(π.χ., βιοτεχνολογία) 

 

3.6. Επίτευξη ισότητας πρόσβασης και σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση 
• Κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες συµβάλλουν σε διαφορετικά ποσοστά 

συµµετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση 

• Αύξηση του ποσοστού των φοιτητών µε πατέρα πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης στα µεγάλα πανεπιστήµια της χώρας (Ελσίνκι).  

• Ο µοναδικός αποτελεσµατικός τρόπος για την αντιµετώπιση των κοινωνικών 

και περιφερειακών ανισοτήτων στο πεδίο των εκπαιδευτικών ευκαιριών είναι 

η επέκταση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλη τη χώρα. Παρά 

αυτή την επέκταση, όµως, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη συµµετοχή 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, γεγονός ενδεικτικό της ύπαρξης µηχανισµών 

κοινωνικής επιλογής στο σύστηµα της ανώτατης εκπαίδευσης 

• Παρά τη σηµαντική αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση 

και τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά επαγγέλµατα, παρατηρούνται ακόµα 

φαινόµενα ανισοτήτων. Αν και το 2003 το 60% των πτυχιούχων ήταν 

γυναίκες, το µερίδιο συµµετοχής των γυναικών στους νέους διδάκτορες ήταν 

47% και στους καθηγητές πανεπιστηµίου µόνο 31%. 
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3.7. Φοίτηση 
• Αποκεντρωµένο σύστηµα εισόδου στα πανεπιστήµια που είναι ακριβό και 

δυσκίνητο 

• Καθυστερηµένη ένταξη φοιτητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση λόγω του 

συστήµατος εισαγωγής των πανεπιστηµίων (αυξηµένος ανταγωνισµός, 

είσοδος µόνο του ενός τρίτου της ηλικιακής οµάδας των 19 ετών) 

• ∆εδοµένου του στόχου της αύξησης της απασχόλησης, θα πρέπει να 

επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη µετάβαση των υποψηφίων 

φοιτητών στα πανεπιστήµια και η όσο το δυνατόν γρηγορότερη 

αποφοίτησή τους (‘fast in-fast out goal’) 

 

3.8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
• Προσπάθεια αναµόρφωσης του µισθολογίου των διδασκόντων µε την 

εισαγωγή στοιχείων ανταγωνισµού 

• ∆εν προβλέπονται δίδακτρα για τους φοιτητές παρά µόνο για όσους 

προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(ΕΟΧ)5 

• Ενίσχυση του συστήµατος χρηµατοδοτικής στήριξης των πιο αδύναµων 

φοιτητών (υποτροφίες, δάνεια µε κρατική εγγύηση, ενίσχυση ενοικίου) 

• Το 50% των φοιτητών στα πανεπιστήµια εργάζεται µε µερική απασχόληση 

και δεν λαµβάνει χρηµατοδοτική στήριξη 

• Τα πανεπιστήµια καταρτίζουν σχέδια στόχων και επιτευγµάτων στη βάση των 

στρατηγικών κατευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας. Τα σχέδια 

περιλαµβάνουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, τους αναγκαίους πόρους 

για την επίτευξη των στόχων, την περιγραφή των συστηµάτων 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, καθώς και την 

περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Η προγραµµατική περίοδος 

είναι τριετής.  

• Η βασική χρηµατοδοτική πηγή των πανεπιστηµίων είναι ο κρατικός 

προϋπολογισµός. Οι πόροι κατανέµονται µε κριτήρια όπως οι στόχοι / 

αποτελέσµατα (π.χ., αριθµός πτυχιούχων, αριθµός διδακτόρων), η προώθηση 

                                                 
5 Στον ΕΟΧ συµµετέχουν τα 25 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξής χώρες: Νορβηγία, 
Ισλανδία και Λιχτενστάιν  (βλ. αναλυτικά  http://ec.europa.eu/comm/external_relations/eea/index.htm). 
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εθνικών στόχων (π.χ., πολιτισµός, βιβλιοθήκες), η συµµετοχή σε αναπτυξιακά 

προγράµµατα, η συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα και η αξιολόγηση 

για  τις επιδόσεις των πανεπιστηµίων (‘performance-based funding’) 

• Λειτουργία βάσης δεδοµένων για όλες τις παραµέτρους του πανεπιστηµιακού 

συστήµατος (‘KOTA database’). Κάθε πανεπιστήµιο έχει µία οργανωτική 

µονάδα υπεύθυνη για την τροφοδότηση της βάσης δεδοµένων µε τα αναγκαία 

κάθε φορά στοιχεία. 

• Υπάρχουν κοινές βάσεις δεδοµένων των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και Υπ. Παιδείας για την παρακολούθηση της µετάβασης των 

αποφοίτων στην αγορά εργασίας 

 

3.9. Αξιολόγηση του συστήµατος 
• Εσωτερική αξιολόγηση από τα ίδια τα πανεπιστήµια 

• Εξωτερική αξιολόγηση από το Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Αξιολόγηση ερευνητικών δραστηριοτήτων από την Ακαδηµία της 

Φιλανδίας 

• Βάσεις δεδοµένων για τις παραµέτρους των συστηµάτων 

• Η αξιολόγηση συνδέεται ελάχιστα µε τη χρηµατοδότηση του συστήµατος 

• Εκπροσώπηση των σπουδαστών στο Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(συµµετέχουν και στην αξιολόγηση) 

• Επιδιώκεται η µέγιστη δηµοσιότητα των αξιολογήσεων έτσι ώστε να 

προαχθεί µία µορφή ‘benchmarking’ και να εµπλακούν τα ιδρύµατα σε 

µία διαδικασία ευγενούς άµιλλας 

 

3.10. Ανάγκη ενίσχυσης της διεθνοποίησης 
• Αυξηµένες ανάγκες στην αγορά εργασίας λόγω γήρανσης 

• Αύξηση της εθνικής και πολιτισµικής ποικιλοµορφίας λόγω 

µεταναστών από πρώην ΕΣΣ∆ 

• Συµµετοχή στον ενδο-ευρωπαϊκό και παγκόσµιο ανταγωνισµό 

• Αποφυγή φαινοµένων ‘brain drain’ 

• Ενίσχυση του Κέντρου για τη διεθνή κινητικότητα και τα 

προγράµµατα ανταλλαγών (CIMO) ως βασικού εργαλείου ενίσχυσης 
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της διεθνοποίησης του συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Έµφαση σε ποιοτική αναβάθµιση συστήµατος  



 12

 
19. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ICAP  
ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (2005)6 

 
∆ηµήτρης Μπουρίκος 

Υπ. ∆ιδάκτορας 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

                                                 
6 ICAP (2005), Τριτοβάθµια Ιδιωτική Εκπαίδευση. Κλασική µελέτη, ICAP: Αθήνα. 
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1. Τι σηµαίνει «ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση» στην Ελλάδα; 
 

Περιλαµβάνονται τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών που συνεργάζονται µε 

πανεπιστήµια του εξωτερικού, τα εκπαιδευτήρια µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

λειτουργούν µε τη µορφή σωµατείων και τα παραρτήµατα ξένων πανεπιστηµίων που 

εδρεύουν στην Ελλάδα. Επιπλέον, περιλαµβάνονται και οι σχολές µη τυπικής 

εκπαίδευσης όπως οι σχολές θεάτρου, χορού και κινηµατογράφου. Η φοίτηση 

διαφοροποιείται µεταξύ προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου. Τα περισσότερα 

εργαστήρια ελευθέρων σπουδών είναι συγκεντρωµένα στην Αθήνα. Μεµονωµένα, 

όµως, εντοπίζονται και στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Ηράκλειο και την Πάτρα. 

Τα περισσότερα συνεργάζονται µε πανεπιστήµια του Ην. Βασιλείου. Καταγράφονται 

44 ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

 

2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση; 
 

2.1. Θεσµικό πλαίσιο 
Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων (άρθρο 

16 Συντάγµατος 1975/1986/2001). Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών δεν τελούν 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας7 και αποκτούν άδεια λειτουργίας 

ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρέχουν απλά 

κάποιες βεβαιώσεις σπουδών (όχι πτυχία), ενώ τα πτυχία χορηγούνται από τους 

συνεργαζόµενους φορείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εξωτερικού.  

 

2.2. Η εξέλιξη της δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 

Καταγράφεται σηµαντική επέκταση της δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα 

τελευταία χρόνια (πανεπιστήµια, σχολές, τµήµατα, γεωγραφική διασπορά των ΑΕΙ σε 

όλη τη χώρα). Αύξηση παρουσίασε και ο αριθµός των υποψηφίων που έχουν 

                                                 
7 Η έρευνα αναφέρει πως το Τµήµα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπ.Παιδείας δεν παρακολουθεί και δεν 
κρατά στοιχεία για τα ιδιωτικά εργαστήρια ελευθέρων σπουδών (ICAP, 2005, σ. 2). 
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πρόσβαση στη δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο, µερίδιο των επιτυχόντων 

υποψηφίων δεν κατάφερε να ενταχθεί στις σχολές που επιθυµεί. Τα παραπάνω 

εντείνουν τον ανταγωνισµό µε τον τοµέα της ιδιωτικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

 

 

2.3. Η οικονοµική µεγέθυνση και ευηµερία του πληθυσµού 
Ο θετικός ρυθµός της οικονοµικής µεγέθυνσης και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

αναµένεται να ενισχύσει την αύξηση της ζήτησης για ανώτατες σπουδές. Το κύρος 

του πτυχίου εξακολουθεί να έχει µεγάλη σηµασία για την ελληνική οικογένεια. 

 

2.4. Η δηµογραφική εξέλιξη 
Η δηµογραφική εξέλιξη επηρεάζει µακροπρόθεσµα τον αριθµό των υποψηφίων 

φοιτητών. Στο βαθµό που το υπάρχον σύστηµα δεν µπορεί να καλύψει τη συνολική 

ζήτηση και µέρος των επιτυχόντων δεν εισάγεται στη σχολή προτίµησής του, δεν θα 

πάψει να παρατηρείται πίεση για σπουδές σε ιδιωτικά ιδρύµατα. Επίσης, ο 

ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας οδηγεί ολοένα και περισσότερους υποψηφίους σε 

µεταπτυχιακή και διδακτορική εκπαίδευση. 

 

3. Ποιες οι δαπάνες για την ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση; 
 
Η ICAP υπολογίζει τους φοιτητές των ιδιωτικών τριτοβάθµιων σχολών σε 18.000 για 

το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005. Τα τρία τέταρτα αυτών αφορούν προπτυχιακές 

σπουδές και το υπόλοιπο ένα τέταρτο µεταπτυχιακές σπουδές. Υπολογίζεται ότι οι 

συνολικές δαπάνες για την ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση (δίδακτρα) ανέρχονται 

στα εκατόν δέκα εκατοµµύρια ευρώ. Το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς, µε 

απόσταση από τις άλλες επιχειρήσεις, καταλαµβάνει το Deree College µε ποσοστό 

της τάξης του 28% των συνολικών δαπανών για δίδακτρα. Ακολουθεί ο 

εκπαιδευτικός οργανισµός ΑΚΤΟ µε µερίδιο 10,0%-10,5%. Έπεται το New York 

College  µε µερίδιο της τάξης του 7,5%-8,0%.  
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4. Βασικά συµπεράσµατα 
 

• Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστηµίων απαγορεύεται βάσει 

Συντάγµατος. 

• Ωστόσο, στην αγορά λειτουργούν εργαστήρια ελευθέρων σπουδών τα οποία 

συνεργάζονται µε πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

• Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών δεν χορηγούν πτυχία αλλά βεβαιώσεις 

σπουδών. Τα πτυχία χορηγούνται από τα συνεργαζόµενα πανεπιστήµια. 

• ∆εν έχει εφαρµοστεί ακόµα η κοινοτική οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση 

των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των κατόχων των παραπάνω τίτλων 

σπουδών. Ωστόσο, κάποια «αναγνωρίζονται» στην αγορά ( π.χ., ALBA). 

• Τα δίδακτρα για το ακαδηµαϊκό έτος 2004/2005 κυµαίνονται στα 3.600-7.900 

ευρώ ετησίως για προπτυχιακά προγράµµατα και 4.500-16.500 ευρώ για 

µεταπτυχιακά. 

• Οι φοιτητές-πελάτες των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών παλαιότερα 

αποτελούσαν µαθητές που δεν εισήχθησαν στα δηµόσια πανεπιστήµια και 

ΤΕΙ. Σήµερα, µεγάλο µέρος των φοιτητών είναι µαθητές που πέρασαν σε 

κάποια σχολή της περιφέρειας (συνήθως ΤΕΙ) και δεν επιθυµούν να 

µετακινηθούν στην περιφέρεια, είτε µαθητές που πέρασαν σε κάποια σχολή 

της οποίας το γνωστικό αντικείµενο δεν τους ικανοποιεί. 

• Τα κυριότερα γνωστικά αντικείµενα που προσφέρονται είναι: διοίκηση 

επιχειρήσεων, οικονοµικά, πληροφορική, µηχανολογία, οικονοµικά, 

ψυχολογία, δηµόσιες σχέσεις και επικοινωνία. 

• Το κόστος σπουδών ενός φοιτητή στο εξωτερικό και το κόστος φοίτησης σε 

µία επαρχιακή πόλη είναι εφάµιλλα µε τα δίδακτρα σπουδών ενός 

εκπαιδευτηρίου ιδιωτικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

• Οι προβλέψεις για τη µελλοντική πορεία του κλάδου σχετίζονται άµεσα µε 

την στάση που θα κρατήσει η πολιτεία και η δηµόσια τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. Επίσης, η επίλυση των προβληµάτων σχετικά µε την επικύρωση 

των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων µε πτυχία της ΕΕ θα 

συµβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου.  
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20. 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ LUC SOETE, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

 
Αικατερίνη-Ευδοκία Πετρουνάκου 

 
 
Εισαγωγή 
 
Ο Luc Soete, ειδικός σε θέµατα εκπαίδευσης και έρευνας και σύµβουλος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε το 2005 ένα κείµενο σχετικά µε την ευρωπαϊκή 
πολιτική για την εκπαίδευση και την έρευνα. Σύµφωνα µε τον Soete, το µοτίβο που 
θα µπορούσε να περιγράψει καλύτερα, αυτή τη στιγµή, την επιθυµητή κατάσταση σε 
ό,τι αφορά την εν λόγω πολιτική είναι το εξής: ‘ενεργοποιώντας τη γνώση’ 
(“activating knowledge”).   
 
O Soete συγκρίνει το µοτίβο αυτό µε την πολιτική ‘ενεργοποιώντας την εργασία’, η 
οποία έφτασε στο απόγειό της τη δεκαετία 1980-1990 και αποσκοπούσε στη 
µακροπρόθεσµη µείωση της ανεργίας. Οι µεταρρυθµίσεις της πολιτικής αυτής, που 
σχετίζονταν µε το άνοιγµα στην αγορά, δεν έθεσαν σε κίνδυνο το κοινωνικό µοντέλο 
προστασίας το οποίο είναι χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού συστήµατος πρόνοιας. 
Μάλιστα, οι χώρες οι οποίες  εφάρµοσαν το σχέδιο αυτό (Αγγλία, Σκανδιναβικές 
χώρες, Ολλανδία), παρατήρησαν µείωση της ανεργίας και αύξηση στα ποσοστά 
απασχόλησης κυρίως εκείνων των κοινωνικών οµάδων που ως τότε δεν 
αντιπροσωπεύονταν στην αγορά εργασίας. 
 
Ο Soete προτείνει έναν διευρυµένο ορισµό της Γνώσης, ο οποίος περιλαµβάνει την 
έρευνα, την καινοτοµία, τη δια βίου µάθηση, την εκπαίδευση και τη διάδοση της 
γνώσης. Η ενίσχυση της γνώσης αποτελεί σηµαντικό µέρος των συζητήσεων για τη 
µεταρρύθµιση του κοινωνικού µοντέλου της Ευρώπης. 
 
Καθώς το εξωτερικό περιβάλλον µεταβάλλεται συνεχώς, εµείς, στην Ευρώπη (εννοεί 
την Ε.Ε.), δεν έχουµε άλλη επιλογή από το να αποδεχτούµε τον εκσυγχρονισµό, 
αποδεσµεύοντας τις πηγές επένδυσης στη Γνώση και ενεργοποιώντας την σε όλους 
τους τοµείς της κοινωνίας. Οι επενδύσεις αυτές δεν πρέπει να αφορούν µόνο στη 
γεωργία και στη βιοµηχανία, αλλά σε όλους τους τοµείς που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και την ποιότητα ζωής των πολιτών: στην υγεία, 
στην εκπαίδευση, στις µεταφορές, στα οικονοµικά και στη διοίκηση του κράτους. 
 
Ο εκσυγχρονισµός, παράλληλα µε την επένδυση στη Γνώση, θα µας δώσει τα 
εργαλεία, ώστε η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις νέες εξωτερικές και εσωτερικές 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει:  

• να παραµείνει ανταγωνιστική  
• να απολαµβάνει  ευηµερία σε έναν κόσµο όπου άλλες χώρες, λιγότερο 

προηγµένες, αναπτύσσονται πλέον πολύ γρήγορα,  
• να αναπτύξει την κοινωνική µας πρόνοια, ώστε περισσότεροι και όχι 

λιγότεροι άνθρωποι να βρίσκουν δουλειά και  
• να παράσχει στις µελλοντικές γενιές το όραµα ενός καλύτερου κόσµου. 
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Εκπαίδευση, αγορά, κράτος πρόνοιας 
 
Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση του Soete είναι ότι από όλες τις χώρες µέλη της Ε.Ε. 
αυτές που έχουν προετοιµαστεί καλύτερα για την επένδυση στη Γνώση είναι οι ίδιες 
µε εκείνες που εφάρµοσαν ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας τους 
(Σουηδία, ∆ανία και Φιλανδία). Αυτό υπονοεί ότι, εάν επιτύχουµε να προωθήσουµε 
τις επενδύσεις στη Γνώση, τότε θα προκύψουν µοντέλα κοινωνικής πρόνοιας ικανά 
να προσαρµοστούν και να επιβιώσουν µέσα στις παγκόσµιες αλλαγές του 21ου αιώνα. 
 
Στη συνέχεια του κειµένου του, ο Soete υποστηρίζει, µε τη βοήθεια εµπειρικών 
στοιχείων, ότι συνολικά η Ευρώπη έχει αποτύχει και συνεχίζει να αποτυγχάνει στην 
επένδυση για ενίσχυση της Γνώσης. Το επίπεδο της επένδυσης στη Γνώση στην 
Ευρώπη (εννοεί την Ε.Ε.), συνολικά, είναι πολύ πιο χαµηλό από το αντίστοιχο στην 
Αµερική (εννοεί τις ΗΠΑ), ενώ οι κοινωνικές δαπάνες είναι σχεδόν διπλάσιες από 
αυτές στην Αµερική. Αυτή η κατάσταση δεν είναι µόνη αποσταθεροποιητική για την 
οικονοµία, αλλά και άδικη για τις µελλοντικές γενιές.  
 
∆ιαπιστώνει επίσης ότι έχουµε αποτύχει να επενδύσουµε στην ενεργοποίηση της 
Γνώσης, τόσο ως προς την ανώτατη εκπαίδευση όσο και ως προς την έρευνα σε 
εθνικό επίπεδο, ξεχωριστά η κάθε χώρα, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
πλειονότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων υποφέρει από έλλειψη 
χρηµατοδότησης. Το αποτέλεσµα είναι η επένδυση της Γνώσης σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο να µην έχει το υποσχόµενα αποτελέσµατα. 
 
Με οικονοµικούς όρους, στην Ευρώπη η κρατική επένδυση στη Γνώση είναι 
συγκρίσιµη µε εκείνη της Αµερικής. Η κύρια όµως διαφορά µεταξύ της Ε.Ε. και της 
Αµερικής βρίσκεται στην ιδιωτική επένδυση στην Γνώση. Στην Ε.Ε., µε εξαίρεση τη 
Σουηδία, έχουµε αποτύχει να πείσουµε τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να 
επενδύσουν στην Γνώση. Αυτή η αποτυχία φαίνεται στις ιδιωτικές επενδύσεις στην 
ανώτατη εκπαίδευση. 
 
Στη συνέχεια, ο Soete περιγράφει το σύστηµα που ισχύει στην Αγγλία µε τα 
πανεπιστήµια και τα δίδακτρα. Τονίζει ότι προτεραιότητα της Ευρώπης πρέπει να 
γίνει η µεταρρύθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά τον Soete, η Ε.Ε. µπορεί να 
προσφέρει στην ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης µε τους εξής τρόπους: 

• ενισχύοντας τον ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών µελών 
• ενισχύοντας τη δια βίου εκπαίδευση και  
• δίνοντας στην εκπαίδευση ευρωπαϊκή διάσταση.   

 
 
Ερευνα, δηµόσιος τοµέας, ιδιωτική πρωτοβουλία 
 
Ο Soete συγκρίνει το επίπεδο της έρευνας την Ε.Ε. και την Αµερική, έναν τοµέα  
όπου η διαφορά είναι τεράστια. Η Αµερική έχει φτάσει στο ιδανικό επίπεδο έρευνας 
συγκεντρώνοντας τους καλύτερους ερευνητές από όλον τον κόσµο και παρέχοντάς 
τους τον κατάλληλο εξοπλισµό (εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κλπ). Η ανάπτυξη της 
έρευνας στην Ευρώπη συζητήθηκε στο πλαίσιο της «Στρατηγικής της Λισαβόνας» 
και υποστηρίχθηκε ένθερµα. Παρόλα αυτά, στην Ευρώπη οι ελάχιστοι πόροι που 
διατίθενται για την έρευνα, διαχέονται σε πάρα πολλά ιδρύµατα και το αποτέλεσµα 
δεν είναι το επιθυµητό. 
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Η διάγνωση, λοιπόν, του Soete είναι η εξής: ενώ εµείς στην Ευρώπη προσπαθούµε να 
κρατηθούµε στα ίδια επίπεδα µε την Αµερική ως προς την επένδυση δηµόσιων πόρων 
στη Γνώση, στην ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα, εν τούτοις έχουµε αποτύχει 
να πείσουµε τον ιδιωτικό τοµέα και τα άτοµα να επενδύσουν στην Γνώση. 
 
Συνεπώς, δεν έχουµε αξιοποιήσει τα οφέλη που µπορεί να µας προσφέρει η Γνώση. 
Γι’ αυτό η πολιτική ‘ενεργοποίησης της Γνώσης’ πρέπει να στοχεύσει στην 
δηµιουργία ανταγωνισµού και στην προετοιµασία για καινοτοµίες. Υπάρχουν πολλοί 
φορείς, διαφορετικοί σε κάθε κράτος - µέλος, πέρα από πανεπιστήµια και ερευνητικά 
κέντρα (π.χ., οικονοµικοί οργανισµοί, ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολίτες) που µπορούν 
να βοηθήσουν στην ‘εκµετάλλευση΄της Γνώσης. 
 
Είναι σηµαντικό κάθε κράτος – µέλος της Ε.Ε. να επικεντρωθεί στην ‘ενεργοποίηση 
της Γνώσης’, λαµβάνοντας υπόψη τις δικές του ιδιαιτερότητες. Πρώτα από όλα, θα 
πρέπει το κάθε κράτος - µέλος να στοχεύσει στην επένδυση στη Γνώση τόσο µε 
δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις όσο και µε ιδιωτικές. Ο Soete προτείνει να καθιερωθούν 
φοροαπαλλαγές για επενδύσεις και δαπάνες των επιχειρήσεων που στοχεύουν ειδικά 
στην επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη. Έτσι, λοιπόν, πέρα από τη βελτίωση των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων κάθε κράτους - µέλους, η ‘συνεργασία’ δηµόσιων και 
ιδιωτικών φορέων θα µπορούσε να καταλήξει σε διαφορετικές στρατηγικές και µέτρα 
πολιτικής,  ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες.  
 
 
Μεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων 
 
Επιπλέον, η µεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη πρέπει να τεθεί ως 
προτεραιότητα. Σήµερα τα πανεπιστήµια υποχρηµατοδοτούνται και η µεταρρύθµισή 
τους δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Η ∆ιαδικασία της Μπολόνια και το σύστηµα 
µεταφοράς µονάδων (“European Credit Transfer System”) αποτελούν καλό 
παράδειγµα για το πώς, εθελοντικά, µπορεί να δηµιουργηθεί συνεργασία µεταξύ των 
κρατών - µελών. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επικεντρωθούµε περισσότερο στον 
τρόπο χρηµατοδότησης. 
 
Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι να ειδικευτούν τα πανεπιστήµια σε συγκεκριµένους 
τοµείς οι οποίοι θα συνδέονται µε τη βιοµηχανία και γενικότερα µε τον ιδιωτικό 
τοµέα. Θα δηµιουργηθεί έτσι ανταγωνισµός µεταξύ των πανεπιστηµίων, µε 
αποτέλεσµα τα καλύτερα από αυτά να προσελκύουν τους καλύτερους καθηγητές και 
φοιτητές. Αφήνοντας λοιπόν το κάθε πανεπιστήµιο να υιοθετήσει άλλο 
προσανατολισµό, θα µπορούσαµε να συγκεντρώσουµε όλους τους πόρους στην 
παραγωγή επιθυµητών συγκεκριµένων αποτελεσµάτων.  
 
Σήµερα, υπάρχουν προβλήµατα στρατηγικής και πολιτικής τα οποία µπορούν να 
λυθούν ευκολότερα αν επιτρέψουµε σε ιδιωτικούς φορείς να επενδύσουν. Τα 
επιχειρηµατικά µοντέλα των πανεπιστηµίων πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να 
υιοθετηθεί µια πολιτική διδάκτρων παρόµοια µε αυτή που ακολουθεί το Ηνωµένο 
Βασίλειο. Έτσι προοδευτικά θα επιβληθούν τιµές ‘αγοράς’, φροντίζοντας, 
ταυτόχρονα, να αποφευχθούν καταστάσεις όπου η ανώτατη εκπαίδευση θα κατέληγε 
να είναι απρόσιτη στους φοιτητές χαµηλότερων και µεσαίων εισοδηµατικών 
στρωµάτων. Το ιδεώδες για να υποστηριχθούν ταλαντούχοι φοιτητές µε χαµηλό 
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εισόδηµα είναι να υπάρξει για αυτούς εκπαιδευτική πολιτική  βασισµένη σε 
υποτροφίες και δάνεια. 
 
Τελευταία πρόταση του Soete είναι να σταµατήσουµε να σκεφτόµαστε 
‘Ευρωκεντρικά’ (“Eurocentric”). Σήµερα δεν µπορεί να ‘σταθεί’ καµία έρευνα που 
είναι - µε γεωγραφικούς όρους - περιορισµένη. Πρέπει να κατευθύνουµε τις έρευνες 
και τη Γνώση και εκτός της Ευρώπης, ώστε να δηµιουργηθούν κοινές βάσεις και να 
διαδοθεί η τεχνολογία και σε χώρες εκτός της Ε.Ε. 
 
Είναι βέβαιο ότι η Ε.Ε. πολύ δύσκολα µπορεί να επιτύχει αυτή τη µεταρρύθµιση γιατί 
πάντα έχει σαν προτεραιότητα την κοινωνική πρόνοια. Πρέπει όµως να πεισθούν οι 
ευρωπαίοι πολίτες ότι ο καλύτερος τρόπος  κοινωνικής ‘ασφάλισης’ είναι η 
δηµιουργία νέων δεξιοτήτων µέσω της επένδυσης στη Γνώση. 
 
                                                                                    (Περίληψη:Β. Πετρουνάκου 

Επιµέλεια: ∆.Α. Σωτηρόπουλος) 
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21. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
 
 
 
 

ACA: Academic Cooperation Association  www.aca-secretariat.be 
www.study-in-europe/org 
 

APEC: Asia Pacific Economic Cooperation  www.apec.org 
 

AUN: ASEAN University Network Bologna 
Process  

www.bologna-berlin2003.de 
www.bologna-bergen2005.no 
 

CHEPS: Center for Higher Education Policy 
Studies  
 
Council of Europe  
 

www.utwente.nl/cheps 
 
 
www.coe.int/T/E/Cultural_Co-
operation/education/Higher_education/ 
 

EADTU: European Association of Distance 
Teaching Universities 

www.eadtu.nl 
 
 

EAIE: European Association for 
International Education  

www.eaie.nl 
 
 

ECTS http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ectswww.html 
 

EdStats http://www1.worldbank.org/education/edstats 
 

Education at a Glance http://www1.oecd.org/els/education/ei/eag 
 

Education for all http://www.unesco.org/education/efa 
 

Education International www.ei-ie.org 
 

EPAN: European Public Administration 
Network 

http://bl.ul.ie/epan/ 
 
 

EPSNET: European Political Science 
Network 

www.epsNet.org 
 
 

ESIB: National Unions of Students in 
Europe  

www.esib.org 
 
 

EUA: European University Association  www.eua.be 
 
 

EURASHE: European Associations of 
Institutions in Higher Education  

www.eurashe.be 
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EURODOC: European Council of Doctoral 
Candidates and Young Researchers   

www.eurodoc.net 
 
 

European Commission/Education 
 
European Commission/Research 

http://europa.eu.int/comm/education.html 
 
http://europa.eu.int/comm/research.area.html 
 

Eurostat http://europa.eu.int/comm/eurostat 
 

EURYDICE: Information Network on 
Education in Europe  

www.eurydice.org 
 
 

GATE: Global Alliance for Transnational 
Education   

www.edugate.org 
 
 

GATS Watch www.gatswatch.org 
 

GenderStats http://Genderstats.worldbank.org 
 

IAOS:International Association for Official 
Statistics 
 

www.stat.fi/iaos 

IAPSS: International Association for Political 
Science Students  
 

www.iapss.org 
 

IAU: International Association of 
Universities  
 

www.unesco.org/iau 
 

IBRD: World Bank 
 

www.worldbank.org 

IIE: Institute of International Education 
 

www.iie.org 

IMHE: Institutional Management in Higher 
Education 
 

www.oecd.org/edu/higher 
 

INQAAHE:International Network for 
Quality Assurance Agencies in Higher 
Education  
Joint Quality Initiative  
 

www.jointquality.org 
 

International Bureau of Education – Sources 
of Official Documentation 
 

www.ibe.unesco.org/Links/weurope.htm 

NAFSA: Association of International 
Educators  

www.nafsa.org 
 

OECD: Organization for Economic 
Cooperation and Development (Tetriary 
education) 
 

www.oecd.org 
 

PLOTEUS: Portal on Learning www.ploteus.net 
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Opportunities throughout the European 
Space  
 

 

SRHE: Society for Research into Higher 
Education  
 

www.srhe.ac.uk 
 

TFHE: Task Force on Higher Education 
 

www.tfhe.net 

UMAP: University Mobility in Asia and the 
Pacific  
 

www.umap.org 
 

UNESCO CEPES: European Centre for 
Higher Education  
 

www.cepes.ro 
 

UNESCO: United Nations, Educational, 
Scientific and Cultural Organization (Higher 
education portal) 
 

www.unesco.org/education 
 

UNICE: The Voice of Business in Europe  www.unice.org 
 

US Council for Higher Education 
Accreditation  
 

www.chea.org 
 

WTO: World Trade Organization  
 

www.wto.org 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  http://www.asfa.gr/  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης/ 
Μεταπτυχιακές σπουδές 
  

http://www.auth.gr/educ/studies/graduate/index_el.html  

Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης Πειραιά www.tex.unipi.gr  

Γενική γραµµατεία ισότητας 
 

www.kethi.gr 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών/ 
Μεταπτυχιακές σπουδές 
 

http://www.aua.gr/gr/metaptyx.html  

Γραφείο διασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 

http://career-office.uoa.gr  

Γραφείο διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης 
 

www.career.tuc.gr 

∆ΕΟΣ ΟΠΑ www.aueb.gr/deos  

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης http://www.duth.gr  

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου www.panteion.gr/~spolimer  

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου www.ba.aegean.gr  

∆ιοίκησης Επιχείρησης Πάτρας http://webba.bma.upatras.gr  
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∆ιοικητικής Επιστήµης ΟΠΑ http://dmst.aueb.gr  

∆ΟΣΑ ∆ΠΘ www.ierd.duth.gr  

Εθνικό κέντρο ευρωπαϊκών µελετών 
 

www.ekem.gr 

Εθνικό κέντρο κοινωνικών ερευνών 
 

www.ekke.gr 

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο/ Εκπαίδευση 
και έρευνα /Μεταπτυχιακές σπουδές 
 

http://www.ntua.gr/gr_academics/postgraduate_prog.htm  

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο  
 

http://www.eap.gr/education/  

ΕΣΥΕ: Εθνική στατιστική υπηρεσία Ελλάδος 
 

www.statistics.gr 

ΙΝΕ- ΓΣΕΕ 
 

www.inegsee.gr 

Ιόνιο Πανεπιστήµιο  
 

http://www.ionio.gr/depts-gr.htm   

ΚΕΕ: Κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας 
 

www.kee.gr 

Λογιστικής ΟΠΑ www.aislab.aueb.gr/accfin  

Μηχανικών Οικονοµίας Αιγαίου www.fme.aegean.gr  

Ναυτιλίας Αιγαίου www.stt.aegean,gr  

Ο∆ΑΕ Ιωαννίνων www.agricman.uoi.gr  

Ο∆Ε ΟΠΑ www.aueb.gr/dba  

Οικονοµικό ΑΠΘ http://web.auth.gr/econ  

Οικονοµικό ΕΚΠΑ www.econ.uoa.gr  

Οικονοµικό Θεσσαλίας www.econ.uth.gr  

Οικονοµικό Ιωαννίνων www.econ.uoi.gr  

Οικονοµικό Κρήτης www.soc.uoc.gr  

Οικονοµικό ΟΠΑ www.de.aueb.gr  

Οικονοµικό Πάτρας www.econ.upatras.gr  

Οικονοµικό Πελοποννήσου http://econ.uop.gr/~econ  

ΟΠΑ Παντείου www.panteion.gr/gr/new/menu/topa  

ΠΑΕΠ 
 

www.paep.org.gr 
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Παιδαγωγικό ινστιτούτο 
 

www.pi-schools.gr 

Παιδαγωγικό ινστιτούτο / ∆ίκτυο Νέστωρ 
 

http://195.251.20.34/ekinfo.asp 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

http://www.uoa.gr/  

Πανεπιστήµιο Αιγαίου/ Γραφείο 
∆ιασύνδεσης/ Μεταπτυχιακές σπουδές  
 

http://www.aegean.gr/career  

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας http://www.uowm.gr/  

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  
 

http://www.uth.gr/main/teachresearch/graduate/ 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων/ Μεταπτυχιακές 
σπουδές 
 

http://www.uoi.gr/postgraduate   

Πανεπιστήµιο Κρήτης/ Μεταπτυχιακές 
σπουδές 
 

http://www.uoc.gr/  

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  http://www.uom.gr 

Πανεπιστήµιο Πάτρας 
 

http://www.upatras.gr  

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  
 

http://www.uop.gr/ 
     

Πανεπιστήµιο Πειραιά www.unipi.gr  

Πάντειο Πανεπιστήµιο/ Μεταπτυχιακές 
σπουδές 
 

http://www.panteion.gr/gr/new/  

Πολυτεχνείο Κρήτης / Μεταπτυχιακές 
σπουδές 
 

http://www.tuc.gr/postgraduate/index.html   

ΤΕΕ 
 

www.tee.gr 

ΥΠΕΠΘ www.ypepth.gr 
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών  
 

http://www.hua.gr/   

 
 


