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Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
Για το ςχζδιο νόμου για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ κεωρεί ότι το τοπίο των Μεταπτυχιακών πουδών ςτθ χώρα μασ
απζκτθςε άναρχθ μορφι, θ οποία κακιςτά επιβεβλθμζνθ τθ διαμόρφωςθ ενόσ ςφγχρονου
νομοκετικοφ πλαιςίου. Το Υπουργείο Παιδείασ ζκεςε ςε διαβοφλευςθ ζνα νομοςχζδιο για
τισ Μεταπτυχιακζσ και Διδακτορικζσ Σπουδζσ το οποίο αν και κζτει ωσ ςτόχο τθ ρφκμιςθ
του άναρχου χώρου των μεταπτυχιακών Σπουδών, χρειάηεται επανεξζταςθ ωσ προσ μερικζσ
γενικζσ του αρχζσ και παρουςιάηει ςθμεία τα οποία χριηουν αλλαγών και βελτιώςεων.
Συγκεκριμζνα, το ςχζδιο νόμου:
 κεςπίηει ζνα αςφυκτικά περιοριςτικό κανονιςτικό πλαίςιο ςτθ λειτουργία των ΠΜΣ, με
πλικοσ ρυκμίςεων οι οποίεσ κα ζπρεπε να αποτελοφν αντικείμενο του εςωτερικοφ
κανονιςμοφ λειτουργίασ, ειςάγοντασ παράλλθλα πρόςκετθ γραφειοκρατία,
 περιζχει πολλά αςαφι ςθμεία τα οποία χριηουν διευκρίνθςθσ (π.χ. ςτο ποςοςτό των
διδαςκόντων που προζρχονται από το Τμιμα, ςφνκεςθ λειτουργία και χρθματοδότθςθ
των διατμθματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων κ.α),
 δεν προβλζπει τισ διαδικαςίεσ και τα ακαδθμαϊκά κριτιρια για τον ζλεγχο ποιότθτασ και
τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ των ΠΜΣ μζςω τθσ ΑΔΙΠ,
 δεν περιζχει μεταβατικζσ διατάξεισ για τθ λειτουργία των υπαρχόντων ΠΜΣ,
 δεν δθλώνει απερίφραςτα τθν υποχρζωςθ του κράτουσ να χρθματοδοτεί τισ
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ αλλά ουςιαςτικά υποχρεώνει όλα τα ΠΜΣ να υιοκετιςουν εκ
των πραγμάτων δίδακτρα ςτο μζλλον.
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ κεωρεί ότι
 θ επιβολι οροφισ ςτα τζλθ εγγραφισ δεν μπορεί να κακορίηεται οριηόντια και
ατεκμθρίωτα για όλα τα ΠΜΣ, αλλά μετά από οικονομικοτεχνικι μελζτθ θ οποία κα
προςδιορίηει το βαςικό κόςτοσ λειτουργίασ τουσ,
 θ διδαςκαλία αποτελεί ζνα από τα βαςικά κακικοντα των κακθγθτών πανεπιςτθμίου
ςτο Τμιμα ςτο οποίο ανικουν και ςυνεπώσ μπορεί να προβλζπεται αμοιβι μόνο για
διδαςκαλία ςε ΠΜΣ άλλων Τμθμάτων και άλλων Πανεπιςτθμίων.
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ηθτά από το Υπουργείο Παιδείασ πριν κατακζςει τθν τελικι του πρόταςθ
να αρχίςει διάλογο με τα αρμόδια κεςμικά όργανα των πανεπιςτθμίων και τουσ αρμόδιουσ
φορείσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ του νομοςχεδίου, ζτςι ώςτε εκτόσ του ςτόχου για τθ ρφκμιςθ
του άναρχου πεδίου των Μεταπτυχιακών πουδών, να δίνει ταυτόχρονα αναπτυξιακι
ώκθςθ ςτισ Μεταπτυχιακζσ πουδζσ.
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