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ΑΠΟΦΑΣΗ
Για το ςχζδιο νόμου για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ
Το Υπουργείο Παιδείασ ζκεςε ςε διαβοφλευςθ ζνα νομοςχζδιο για τισ Μεταπτυχιακζσ και
Διδακτορικζσ Σπουδζσ το οποίο κατά διλωςι του κζτει ωσ ςτόχο τθ ρφκμιςθ του ςθμερινοφ
τοπίου των μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. Η ΠΟΣΔΕΠ, αναμζνοντασ τθν κατάκεςθ τθσ τελικισ μορφισ
του νομοςχεδίου ςτθ βουλι, επιςθμαίνει τισ παρακάτω παρατθριςεισ ςε βαςικζσ του αρχζσ.
Το προτεινόμενο νομοςχζδιο ουςιαςτικά καταργεί τθν αυτοτζλεια των πανεπιςτθμίων όςον
αφορά ςτθ δυνατότθτα να αποφαςίηουν για τθν ίδρυςθ και λειτουργία των μεταπτυχιακϊν τουσ
προγραμμάτων. Θεςπίηει ζνα αςφυκτικά περιοριςτικό κανονιςτικό πλαίςιο, με πλικοσ
ρυκμίςεων οι οποίεσ κα ζπρεπε να αποτελοφν αντικείμενο του εςωτερικοφ κανονιςμοφ
λειτουργίασ του πανεπιςτθμίου, και επιβάλει γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και ρυκμίςεισ που κα
δυςκολεφουν τθν ομαλι και αποτελεςματικι λειτουργία των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων.
Θζτει αυςτθροφσ, ιςοπεδωτικοφσ και αυκαίρετουσ αρικμθτικοφσ περιοριςμοφσ ςτθ διαδικαςία
ίδρυςθσ ενόσ ΠΜΣ αλλά και ςε πολλζσ πτυχζσ λειτουργίασ του (π.χ. ςτο φψοσ των «τελϊν
εγγραφισ», ςτθν προζλευςθ των διδαςκόντων, ςτθν κατανομι των εξόδων, κ.α).
Το ςχζδιο νόμου δεν προβλζπει τισ διαδικαςίεσ και τα ακαδθμαϊκά κριτιρια για τον ζλεγχο
ποιότθτασ και τθν εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ των ΠΜΣ μζςω των κεςμοκετθμζνων για
το ςκοπό αυτό οργάνων (ΟΜΕΑ, ΜΟΔΙΠ, ΑΔΙΠ). Η ςυνεχισ, εςωτερικι και εξωτερικι, αξιολόγθςθ
τθσ ποιότθτασ και θ παροχι τθσ αρμοδιότθτασ ςτθν ΑΔΙΠ να διακόπτει τθ λειτουργία
προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν ςπουδϊν, που δεν καλφπτουν
προςυμφωνθμζνουσ με τα ΑΕΙ όρουσ ποιότθτασ, μποροφν να διαςφαλίςουν τθν υψθλι ποιότθτα
των ςπουδϊν δεφτερου και τρίτου κφκλου.
Το κράτοσ ουςιαςτικά αποςφρεται από τθν οικονομικι ενίςχυςθ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
κακιερϊνοντασ «τζλθ εγγραφισ» δθλαδι διδάκτρων για όλα τα ΠΜΣ κακϊσ οι εναλλακτικζσ πθγζσ
χρθματοδότθςθσ (προχπολογιςμόσ των ΑΕΙ, ζςοδα των ΕΛΚΕ) είναι ςτισ παροφςεσ οικονομικζσ
ςυνκικεσ ψευδεπίγραφεσ και εικονικζσ.Το νομοςχζδιο αναγνωρίηει τθν αναγκαιότθτα
κακιζρωςθσ τελών εγγραφισ, ϊςτε να καλφπτονται τουλάχιςτον τα βαςικά λειτουργικά ζξοδα
μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων. Θα μποροφςε να γίνει μια ουςιαςτικι ςυηιτθςθ προσ τθν
κατεφκυνςθ να υπάρξει κάποιο όριο ςτο φψοσ των «τελϊν εγγραφισ» δθλ των διδάκτρων, ϊςτε
να αποφευχκοφν φαινόμενα υπερβολικοφ και αδικαιολόγθτου κόςτουσ για τουσ φοιτθτζσ. Όμωσ
το όριο αυτό δεν κα πρζπει να είναι οριηόντιο και αυκαίρετο αλλά να ρυκμίηεται με αντικειμενικό
τρόπο με βάςθ οικονομικοτεχνικι μελζτθ θ οποία κα προςδιορίηει το βαςικό κόςτοσ λειτουργίασ
του προγράμματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ των διάφορων κατευκφνςεων.
Τζλοσ, ςθμειϊνουμε τθν ανάγκθ φπαρξθσ μεταβατικών διατάξεων για τθν λειτουργία των
υπαρχόντων ΠΜΣ.

Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού

Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί τθν Κυβζρνθςθ να προςζλκει ςε ζνα ουςιαςτικό, ειλικρινι και εφ’ όλθσ τθσ φλθσ
διάλογο με τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα για τθν οργάνωςθ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθ
χϊρα, με ςεβαςμό ςε βαςικζσ ακαδθμαϊκζσ αρχζσ και ςτθν αυτοτζλεια και αυτοδιοίκθςθ του
Πανεπιςτθμίου και αξιοποιϊντασ τθν ςχετικι διεκνι εμπειρία.
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