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∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ:
Το Πανεπιστήµιο στον 21ο αιώνα:
Όραµα, Προβλήµατα και Προοπτικές
(23-25 Απριλίου)

Περιγραφή Συνεδριών

Πρώτη Συνεδρία: Παρασκευή 23 Απριλίου, 16:00-18:00

«Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης: Και τώρα τι;»
Συντονιστής: ∆ιονύσης Κλάδης

Στη συνεδρία θα υπάρξει µία γενική επισκόπηση-αποτίµηση της
πορείας

υλοποίησης

των

µεταρρυθµίσεων

της

∆ιαδικασίας

της

Μπολώνιας κατά την περίοδο 1999-2010 και οι προοπτικές που
διαγράφονται µετά το 2010. Η Ligia Deca, Πρόεδρος της European
Students' Union (ESU) θα προσεγγίσει το θέµα από την οπτική γωνία
των φοιτητών, ενώ ο Howard Davies, senior adviser της European
University Association (EUA), θα παρουσιάσει την άποψη της EUA για
το τι έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα στη ∆ιαδικασία της Μπολώνιας και
για το τι µένει να γίνει στο µέλλον, στηριζόµενος και στη σχετική
πρόσφατη µελέτη της EUA "Trends 2010". Ο Bastian Baumann, Γενικός
Γραµµατέας του Magna Charta Observatory, θα µιλήσει για τις αρχές
και τις αξίες της Magna Charta Universitatum στη νέα εποχή της
∆ιαδικασίας της Μπολώνιας.
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∆εύτερη Συνεδρία: Σάββατο 24 Απριλίου 9:30-11:00

«Πρόσβαση και Συµµετοχή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση:
διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους.»
Συντονιστής: Νικήτας Καστής

Σηµαντικές αλλαγές στα συστήµατα παραγωγής, στις οικονοµίες
και, ακόµη περισσότερο, στις κοινωνίες, προοιωνίζονται στον 21ο
αιώνα, µια και η µαζικοποίηση της χρήσης των «διευκολυντικών»
ψηφιακών τεχνολογιών (επικοινωνίας) προκαλεί µεταβολές σε όλες τις
διαστάσεις της ατοµικής και συλλογικής δραστηριότητας. Το ίδιο το
Πανεπιστήµιο υφίσταται τις αλλαγές αυτές, ενώ ο ρόλος του τίθεται υπό
νέα «διαπραγµάτευση» για τις κοινωνίες του 21ου αιώνα, που θα
µπορούσαν

να

εξελιχθούν

σε

πραγµατικές

κοινωνίες

«ανοικτής»

συµµετοχής στην παραγωγή και διαµοίραση της γνώσης ή και σε
κοινωνίες µε αυξηµένους κινδύνους περιθωριοποίησης. Τα συστήµατα
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, διεθνώς και ιδιαίτερα στις αναπτυγµένες
οικονοµίες-κοινωνίες,

µεγεθύνονται

µε

ταχύ

ρυθµό.

Με

άµεσο

αποτέλεσµα (α) την εντυπωσιακή αύξηση του αριθµού των πολιτών που
συµµετέχουν σε αυτά καθώς και την αύξηση των αποφοίτων, αλλά και
(β) τη συστηµατική µείωση της ανά φοιτητή δηµόσιας δαπάνης, µε
ορατά αποτελέσµατα στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Σε

αυτήν την πορεία αλλαγών, όπου φαίνεται ότι υπηρετείται το κοινωνικό
ζητούµενο της µεγιστοποίησης της πρόσβασης στη συγκεκριµένη
εκπαιδευτική

βαθµίδα,

υπηρετείται

πράγµατι

και

το

κοινωνικό

ζητούµενο της αναβάθµισης των γνώσεων και ικανοτήτων, που θα
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διαµορφώσουν τις προϋποθέσεις για επαγγελµατική και προσωπική
ανέλιξη, όλων όσων συµµετέχουν ή και ολοκληρώνουν

τις σπουδές

τους; Υπηρετείται, κατά συνέπεια, το πρόταγµα για τη διασφάλιση ίσων
ευκαιριών για όλους;

Τρίτη Συνεδρία: Σάββατο 24 Απριλίου 11:30-13:30

«Πανεπιστήµιο και Αγορά Εργασίας»
Συντονιστής: Πάνος Τσακλόγλου

Η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την απασχόληση στη χώρα µας
είναι ιδιαίτερα προβληµατική.

Αυτό καταδεικνύεται από τα υψηλά

ποσοστά ανεργίας. Το πρόβληµα της ανεργίας των νέων, γενικότερα,
και της ανεργίας των νέων πτυχιούχων, ειδικότερα, βρίσκονται συχνά
στο επίκεντρο του δηµοσίου διαλόγου στη χώρα µας.

Στην παρούσα

ενότητα θα παρουσιασθούν τέσσερεις εργασίες σε σχετικά ζητήµατα. Ο
Fabrice Henard (ΟΟΣΑ) αναλύει τις διασυνδέσεις της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ.

Η

Μαρία Καραµεσίνη (Πάντειο Πανεπιστήµιο), αναλύει τη διαδικασία της
επαγγελµατικής ένταξης των νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα, τα
διαρθρωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και τις προοπτικές τους
στις συνθήκες της παρούσας οικονοµικής κρίσης.

Οι Θεόδωρος

Μητράκος (Τράπεζα της Ελλάδος), Πάνος Τσακλόγλου (Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών) και Γιάννης Χολέζας (ΚΕΠΕ) διερευνούν την
πιθανότητα ανεργίας, τους µισθούς και τις ιδιωτικές αποδόσεις της
εκπαίδευσης για αποφοίτους διαφορετικών βαθµίδων του Ελληνικού
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εκπαιδευτικού συστήµατος, µε έµφαση στις διαφορετικές οµάδες
αποφοίτων

της

τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης.

Τέλος,

ο

Γιάννης

Καλογήρου (ΕΜΠ) εστιάζει την ανάλυσή του στους αποφοίτους των
πολυτεχνικών σχολών και εξετάζει τη σηµασία της οικοδόµησης των
ικανοτήτων τους για την οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης.

Τέταρτη Συνεδρία: Σάββατο 24 Απριλίου 14:30-16:30

«Οργάνωση Συµφερόντων, Πανεπιστήµιο & Πολιτική»
Μέρος Ι: «Αυτοτέλεια, απόδοση λόγου και διακυβέρνηση»
Συντονιστής: Νίκος Παπαδάκης

Η συνεδρία αυτή µε υπότιτλο αυτοτέλεια απόδοση λόγου και
διακυβέρνηση καλείται να τοποθετήσει υπό διερεύνηση επιµέρους
πτυχές της σχέσης της πανεπιστηµιακής αυτοτέλειας αφενός µε το
Κράτος και αφετέρου µε τις οµάδες συµφερόντων ή αλλιώς ευρύτερα
µε διάφορες σφαίρες επιρροής. Καθηγητές ελληνικών και ξένων
Πανεπιστηµίων, εγνωσµένου διεθνούς κύρους, ανακινούν ζητήµατα
κυβερνησιµότητας

θεσµών

και

διακυβέρνησης

της

Ανώτατης

Εκπαίδευσης, αναζητούν τις παραµέτρους της σχέσης µικροφυσικής της
εξουσίας και δηµόσιας πολιτικής για την Α.Ε., ενώ εστιάζουν και στο
σηµαντικό ζήτηµα της σχέσης Κράτους, Πανεπιστηµίου και Αγοράς
σήµερα, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο.
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Πέµπτη Συνεδρία: Σάββατο 24 Απριλίου 17:00-18:30

«Αναζητώντας την Ποιότητα και την Αριστεία»
Συντονιστής: Μάνος Ματσαγγάνης

Η αξιολόγηση των πανεπιστηµίων και των πανεπιστηµιακών είναι
αµφιλεγόµενο αλλά και κρίσιµο ζήτηµα για την ανώτατη εκπαίδευση
στην Ελλάδα και διεθνώς. Η συνεδρία αυτή θα επιχειρήσει να ρίξει φως
σε ορισµένες πτυχές της αξιολόγησης και της σηµασίας της στον
Ευρωπαϊκό

Χώρο

Ανώτατης

Εκπαίδευσης.

Ο

Padraig

Walsh

(Ευρωπαϊκός οργανισµός για την διασφάλιση της ποιότητας - ENQA) θα
παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Κριτηρίων και Κατευθύνσεων και
την επίδρασή του στις εθνικές πολιτικές για την αξιολόγηση στο πλαίσιο
και της διαδικασίας της Bologna. Ο Arild Raaheim (Πανεπιστήµιο του
Bergen) θα µιλήσει για την συνεχή ανανέωση και επικαιροποίηση της
γνώσης µε την τροφοδότηση της διδασκαλίας από την έρευνα. Ο
Σπύρος Αµούργης (Α∆ΙΠ) θα µιλήσει για τον ρόλο και την αξία της
εσωτερικής αξιολόγησης, µε ιδιαίτερη αναφορά στην Ελληνική εµπειρία.
Ο Θωµάς Σφηκόπουλος (ΕΚΠΑ) θα ασκήσει κριτική στην κυριαρχία
ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης, δίνοντας έµφαση στην διάσταση της
ποιοτικής αποτίµησης αλλά και της αποσαφήνισης των στόχων κάθε
πανεπιστηµίου, µε σεβασµό των ιδιαιτεροτήτων. Τέλος, ο Θέµης
Λαζαρίδης (City College of New York), αφού αναφερθεί συνοπτικά στην
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αξιολόγηση των πανεπιστηµίων στις ΗΠΑ και αλλού, θα επικεντρωθεί
στις ποσοτικές µεθόδους που βασίζονται σε βιβλιοµετρικά δεδοµένα, και
θα σχολιάσει την πορεία του θεσµού της αξιολόγησης στην Ελλάδα.

Έκτη Συνεδρία: Κυριακή 25 Απριλίου 10:00-12:00

«Οργάνωση Συµφερόντων, Πανεπιστήµιο & Πολιτική»
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: «Γνώση και εξουσία, διακυβέρνηση και πολιτική στο
Πανεπιστήµιο»
Συντονιστής: Μιχάλης Σταθόπουλος

Το δεύτερο µέρος της συνεδρίας στην θεµατική «Οργάνωση
συµφερόντων,

Πανεπιστήµιο

και

Πολιτική»

εστιάζει

στους

όρους

συγκρότησης της σχέσης εξουσίας και γνώσης, έρευνας και ανάπτυξης,
εµβαπτίζοντας αµφότερες στην προβληµατική περί διακυβέρνησης και
πολιτικής

στο

και

για

το

πανεπιστήµιο.

Χρηστή

διακυβέρνηση,

εµπράγµατη αυτοδιοίκηση, αξιακές αναδιευθετήσεις και ερευνητικά
διακυβεύµατα εξετάζονται µε όρους τόσο ιστορικότητας όσο και
συγχρονικότητας από διαπρεπείς επιστήµονες από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.
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Έβδοµη Συνεδρία: Κυριακή 25 Απριλίου 12:30-14:00

«Πανεπιστήµιο και Έρευνα: να σώσουµε και τα δύο!»
Συντονιστής: Ευγενία Μπουρνόβα

Έχοντας ως σηµείο αναφοράς τις ευρωπαϊκές και διεθνείς
εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στο πεδίο της έρευνας, η συνεδρία
αυτή καλείται να συνδράµει στην συζήτηση για τον ρόλο του
πανεπιστηµίου και των ερευνητικών δοµών στην διαµόρφωση ενός
οράµατος για την έρευνα στην Ελλάδα. Η πρώτη εισήγηση από τον
πρώην πρόεδρο του γαλλικού κινήµατος Sauvons la recherche,
καθηγητή Bertrand Monthubert εστιάζει στις αντιθετικές δυνάµεις που
ασκούνται πάνω στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήµια κυρίως στη
Γαλλία: Καταρχήν, µια πίεση ωφελιµιστική, που απαιτεί από τους
ερευνητές να εργάζονται πάνω σε πολύ συγκεκριµένα θέµατα και από
τα πανεπιστήµια να οργανώνουν προγράµµατα σπουδών που να
επιτρέπουν άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση των φοιτητών.

Στην

αντίθετη µεριά όµως βρίσκεται η ανάγκη της έρευνας να εµβαθύνει στο
σύνολο των πτυχών της γνώσης και η ανάγκη των πανεπιστηµίων να
παρέχουν σπουδές σε βάθος και σε όλο το εύρος της επιστήµης για να
προετοιµάσουν τους µελλοντικούς επιστήµονες ώστε να µπορούν να
προσαρµόζονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους στην εξέλιξη του
επιστηµονικού τους περιβάλλοντος. Κατά δεύτερον, αναπτύσσονται
αντιθετικές

δυνάµεις

λόγω

της

αύξησης

της

ανταγωνιστικότητας

ανάµεσα στις ερευνητικές οµάδες: αφενός υπάρχει ανταγωνισµός στην
έρευνα ανάµεσα στα πανεπιστήµια αφετέρου υπάρχει η ανάγκη για
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συνεργασία.

Τρίτον,

αντιθετικές

δυνάµεις

ασκούνται

από

την

ενδυνάµωση των σχέσεων ανάµεσα στη δηµόσια και την ιδιωτική
έρευνα αφενός και την ανάγκη για αυτονοµία αφετέρου.
Στην συνέχεια, ακολουθώντας την λογική επισήµανσης ‘καλών
πρακτικών’ ο Μπάµπης Σαββάκης παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας, ενώ, µε την επόµενη εισήγηση του
∆ηµήτρη Λουκά σκιαγραφείται η θεσµική εξέλιξη και η πορεία του
ερευνητικού συστήµατος της Ελλάδας τα τελευταία 25 χρόνια. Με
έµφαση στον ερευνητικό

ιστό, που

εποπτεύεται

από

τη Γενική

Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, θα γίνει αναδροµική παρουσίαση
των σηµαντικότερων δοµικών µεταβολών του συστήµατος καθώς και
των

ουσιωδών

διαφοροποιήσεων

που

εισήγε

στο

ερευνητικό

περιβάλλον η συµµετοχή της χώρας στους Ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Ακόµη, θα παρουσιαστεί η εξέλιξη των σχέσεων των Ερευνητικών
Κέντρων µε τα ΑΕΙ και τον παραγωγικό ιστό της χώρας ενώ, θα
επιχειρηθεί η διερεύνηση των πιθανών διαδροµών και των προοπτικών
του υπό διαµόρφωση Ενιαίου Χώρου Παιδείας και Έρευνας.
Τέλος, O Πέτρος Μαραγκός παρουσιάζει µια σύντοµη εισήγηση
για την προώθηση στην Ελλάδα της Αδέσµευτης Βασικής Έρευνας µε
µόνα κριτήρια την αριστεία σε επιστήµη και τεχνολογία, όπως αυτή
κρίνεται διεθνώς από άλλους ερευνητές, και την αξιοποίηση του
µεγάλου ανθρώπινου επιστηµονικού δυναµικού της Ελλάδας. Το όραµα
και οι προοπτικές είναι κατά τα πρότυπα του Εθνικού Ιδρύµατος
Ερευνών

των

ΗΠΑ

(NSF).

Αναφέρεται

συνοπτικά

η

πορεία

ενσωµάτωσης αυτής της εισήγησης στο προταθέν θεσµικό πλαίσιο του
Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και στο αντίστοιχο

18

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr

σχέδιο νόµου. Επισηµαίνονται οι κύριες συνιστώσες της εισήγησης που
µπορούν να οδηγήσουν σε ένα Εθνικό Οργανισµό Έρευνας και
Τεχνολογίας µε κύριο στόχο την πρόοδο της επιστηµονικής και
τεχνολογικής έρευνας στην Ελλάδα.
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International Conference
The University in the 21st Century:
Challenges and Perspectives
(23-25 April 2010)

Conference Sessions
First Session: Friday 23 April,16:00-18:00
"European Higher Education Area: And now what?"
Coordinator: Dionisis Kladis

A general review of the implementation of Bologna reforms will
be presented at the session. Ligia Deca, chairperson of the European
Students' Union (ESU), will present the perspective of the European
students, based on the two recent ESU's surveys "Bologna With
Student Eyes" (2009) and "Bologna At finish Line" (2010), while
Howard Davies, senior adviser of the European University Association
(EUA), will present EUA's view of what has been achieved so far in the
Bologna Process and what remains to be done in the future, based on
the recent EUA's survey "Trends 2010". Bastian Baumann, Secretary
General of Magna Charta Observatory, will talk about the values of
Magna Charta Universitatum in the new Bologna era.
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Second Session: Saturday 24 April, 9:30-11:00
“Looking for Equity in Tertiary Education Systems:
The Global and European Challenges and the Social Impact”
Coordinator: Nikitas Kastis

We are experiencing paradigmatic shifts in our societies in the
21st century, while the massive adoption of the enabling digital
(communication) technologies brings all but marginal changes in all
aspects of our individual and collective realities. The institutional
profile and the role of the University is de facto being revisited, while
emerging challenges as regards the prevailing knowledge building and
sharing models have to do with either open societal structures or
rather discriminatory and marginalizing practices and ethos. At the
same time, Tertiary Education systems in both the developed and
developing world, are expanding, with exceptional increases during the
last 30-40 years. This corresponds to not-seen-before increases in
terms of figures, year after year, as regards the participants
(students) and the graduates as well. It is evident that this expansion
is serving the social policy mandate of ensuring access to the specific
education level to the majority of the citizens. Yet, is this the right way
to ensure equal opportunities for both personal and professional
development to all the members of the 21st century societies?
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Third Session: Saturday 24 April, 11:30-13:30
“University and the Labour Market”
Coordinator: Panos Tsakloglou

The link between education and employment especially in our
country

is

quite

dysfunctional,

evidenced

by

the

7th

higher

unemployment rate. This agenda constitutes a high priority in the
public discourse in Greece especially concerning youth unemployment
and the unemployment of young graduates. In this session four papers
will be presented. Fabrice Henard (ΟECD) will present the links
between higher education and the market in OECD member states.
Maria Karamesini (Panteio University) will analyze the process of
inclusion in the labour market of young graduates, the structural
problems that they face and the prospects they have in the current
economic recession. Theodoris Mitrakos (National Bank of Greece),
Panos Tsakloglou (Athens University of Economics) and Giannis
Cholezas (Centre for Planning and Economic Research) will explore
issues of unemployment, wages and private returns of education for
the graduates of different levels of the Greek educational system with
emphasis on the graduates between disciplines of higher education.
Finally, Giannis Kalogirou (National Technical University) will focus his
analysis on the graduates of the Technical Universities examining the
value of their competence building in the knowledge economy and
society.
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Forth Session: Saturday 24 April, 14:30-16:30
“Interest Groups, University & Politics”
Part I: “Autonomy, accountability and governance”
Coordinator: Nikos Papadakis

This

session,

sub

headed

“autonomy,

accountability

and

governance”, is called upon to put under investigation different aspects
between the relation of university autonomy towards the state on one
hand and on the other towards interest groups or otherwise, widely,
towards

various

spheres

of

influence.

Internationally

renowned

scholars of Greek and foreign Universities, raise issues of institutional
governability

and

governance

of

Higher

Education,

seek

the

parameters for the relation between the microphysics of power and
public policy for Higher Education, while focusing on today’s major
issue, that of the relation between State, University and the Market,
both at national as well as supranational level.
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Fifth Session: Saturday 24 April, 17:00-18:30
"The Quest for Quality and Excellence"
Coordinator: Manos Matsaganis

Evaluation

Universities

and

academic

performances

is

a

controversial while also crucial issue for higher education in Greece
and internationally. This session attempts to spread light in specific
aspects of quality assurance and its meaning to the European Higher
Education Area. Padraig Walsh (Board of ENQA and Executive Officer
of the Irish University Quality Board) will present the European
Framework for Standards and Guidelines of ENQA pointing out the new
prospect and its effect over the national policies for quality assurance
and in the Bologna Process. Arild Raaheim (Bergen University) is to
talk about the continuous regeneration and validation of knowledge by
the feedback of research teaching. Spyros Amourgis (Greek Quality
Assurance Agency-ADIP) approaches the Greek case in the scope of
the fundamental role of internal evaluation. Thomas Sfikopoulos
(National and Kapodestrian University of Athens) critically examines
the overlapping quantitative standards for evaluation giving emphasis
on the need for qualitative evaluation and clarification of the objectives
and goals of each university, in regard its diversity. Finally, Themis
Lazaridis (City College of New York), after a sort comparative input for
USA’ s University evaluation, and globally, he will focus in the
quantitative methodology based on bibliometric data, and his is to
comment on the progress of the Greek quality assurance.
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Sixth Session: Sunday 25 April, 10:00-12:00
”Interest Groups, University, and Politics”
Part II: “Knowledge and power, governance and politics
in the University”
Coordinator: Michalis Stathopoulos

The second part of the thematic session entitled “Interest
Groups, University, and Politics” focuses on the conditions forming the
relationship

between

knowledge

and

power,

research

and

development, dipping both to the problem on governance and policy at
and for the university. Virtuous governance, collateral self-governance,
value advancement, and research challenges are dealt with in terms of
both historicity and synchronicity, by distinguished scientists from
Greece and abroad.

Seventh Session: Sunday 25 April, 12:30-14:00
"University and Research: We must save both!"
Coordinator: Eugenia Bournova

Over the last decades research at European and International
level has been placed into the forefront of political interest. The
framework of this session is set to contribute to the discourse on the
role of the university and research structures in shaping a vision for
Greece’s research. The first paper to be presented by the ex-president
of the Sauvons la recherche, Bertrand Monthubert, focuses in the
adversative forces set on the research institutions and universities
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especially concerning France. Analyzing the utilitarian pressure over
researchers expressed by the Universities as on the one hand they
demand the work produced to be market applicable while on the other
hand they are facing the need for new knowledge and research as they
have the obligation to create the scientists of the future. The following
paper by Babis Savakis approaches a distinguished case study and a
‘good practice” example that of the European Research Council while
Dimitris Loukas is to present the institutional evolvement and reality of
the Greek research system over the last 25 years giving emphasis on
the total spectrum of the research web. Finally, Petros Maragos give a
brief proposal for promoting unfettered basic research in Greece with
criteria of excellence in science and technology, as this is judged
internationally by other researchers, and the invigoration of the human
scientific potential of Greece. The vision and perspectives are along the
patterns of the USA National Science Foundation (NSF). Previous
efforts are briefly mentioned for incorporating this proposal into a
national framework proposed by the National Council for Research and
Technology. Emphasis is given on the main aspects of the proposal
that can lead to a National Organization for Research and Technology
whose main goal is the progress of scientific and technological
research in Greece.
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