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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΟΣΔΕΠ οργανώνει διεθνές επιστημονικό συνέδριο στις 23‐25 Απριλίου
2010 με τίτλο «Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα: Όραμα, Προβλήματα και
Προοπτικές». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου
Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Αιόλου 82 ‐ 84) και η έναρξη θα γίνει
την Παρασκευή στις 14.00.
Ο στόχος του συνεδρίου είναι να ανοίξει τη συζήτηση ‐ και όχι να επικυρώσει
προτάσεις‐λύσεις ‐ γύρω από πολύ σημαντικά θέματα που παραμένουν λίγο‐πολύ
άγνωστα, καθώς και να ενισχύσει τον διάλογο όπου αυτός έχει προχωρήσει.
Τέτοια θέματα είναι οι εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης
Εκπαίδευσης και η σημασία τους, η κατανομή των ευκαιριών πρόσβασης στην
ανώτατη εκπαίδευση, η σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας, αλλά και η
αυτοτέλεια και λογοδοσία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η διασφάλισης της
ποιότητας, το μέλλον της έρευνας κ.ο.κ.
Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και του ανοιχτού διαλόγου, αναζητούμε
τρόπους βελτίωσης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου με στόχο την καλύτερη
ανταπόκρισή του στις κοινωνικές ανάγκες και στις ανάγκες των φοιτητών.
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν μελετητές της ανώτατης εκπαίδευσης από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωποι φορέων όπως η Ευρωπαϊκή
Ένωση Πανεπιστημίων (EUA), η Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών (ESU), το
Παρατηρητήριο Magna Charta, ο οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Ευρώπη (ENQA) κτλ.
Εξίσου σημαντική είναι η συμμετοχή των πρυτανικών αρχών και των
κοινωνικών εταίρων. Οι θέσεις όλων τους στα ζητήματα της ανώτατης εκπαίδευσης
αναμένονται με ενδιαφέρον.
Ο κατάλογος των ομιλητών στις διάφορες συνεδρίες και ο προβλεπόμενος
χρόνος για συζήτηση επιβεβαιώνουν την προσπάθεια των οργανωτών να δώσουν
χώρο σε όλες τις απόψεις. Η έκδοση των πρακτικών θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο
τις εισηγήσεις των ομιλητών, αλλά και αντιπροσωπευτικές της συζήτησης
παρεμβάσεις από το ακροατήριο.
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Το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας:
http://www.posdep.gr/ και θα υπάρξει συνεχής και ζωντανή μετάδοση του
Συνεδρίου στο διαδίκτυο από την ίδια ιστοσελίδα. Ειδικά για τα Στρογγυλά
Τραπέζια, γίνεται προσπάθεια να εξασφαλισθεί η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με
κάποια Πανεπιστήμια, τα οποία ήδη έχουν εκφράσει αυτή την επιθυμία ενώ
εξετάζεται και η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους ομιλητές μέσω
διαδικτύου.
Με την ευκαιρία αυτή ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί τα πρακτικά της
προηγούμενης Επιστημονικής Συνάντησης που οργάνωσε η Ομοσπονδία στην
Αθήνα στο χρονικό διάστημα 15‐16 Οκτωβρίου 2009, με τίτλο «Η αναβάθμιση του
Λυκείου και τα Συστήματα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες
Αλλαγές».
Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί τους πανεπιστημιακούς, τους ερευνητές, τους φοιτητές,
αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου
και να πάρουν ενεργά μέρος σε αυτό.
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