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Α.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Ελλάδα διέρχεται µια εποχή κρίσιµων αλλαγών που θα καθορίσουν το µέλλον της για τις επόµενες
δεκαετίες. Συνεπώς, η τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα απαιτεί την υιοθέτηση ενός νέου µοντέλου
βασισµένου στις κοινωνικές αξίες και τις αρχές που χαρακτηρίζουν την κουλτούρα της χώρας, η οποία
περιλαµβάνει το ελληνικό πνεύµα δηµοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα περιστρέφεται γύρω από το δηµόσιο πανεπιστήµιο, γεγονός που
προσέδωσε συγκεκριµένο προσανατολισµό στην ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του Ελληνικού
κράτους, καθώς και γύρω από το δηµόσιο τεχνολογικό ίδρυµα, το οποίο είχε σηµαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Παρά τον σηµαντικό ρόλο του
ελληνικού πανεπιστηµίου στα πρώτα χρόνια της µετα-βιοµηχανικής επανάστασης, η τριτοβάθµια
εκπαίδευση στην Ελλάδα τις δεκαετίες του ΄80 και ΄90 πήρε µια κατεύθυνση που δεν εναρµονίσθηκε
σωστά µε τις κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές στην Ευρώπη και αλλού στον κόσµο. Καθώς η Ελλάδα
εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι αποκλίσεις έγιναν πιο έντονες και έχουν δηµιουργήσει
σοβαρούς φραγµούς στην ανάπτυξη της οικονοµίας και την σταθεροποίηση των κοινωνικών και
πολιτικών δοµών της χώρας.
Σήµερα, η οργάνωση και διοίκηση του ελληνικού πανεπιστήµιου φαίνεται να µην συµβαδίζει µε τις
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και τις αρχές και αξίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η δηµιουργία του
Ελληνικού πανεπιστηµιακού συστήµατος. Επιπλέον, αυτοί οι διοικητικοί και οικονοµικοί φραγµοί έχουν
δηµιουργήσει µία κουλτούρα συντηρητισµού που δεν επιτρέπει στα πανεπιστήµια και το επιστηµονικό
προσωπικό τους να επιτύχουν την ποιότητα εκπαίδευσης και τον προσήκοντα αντίκτυπο στην κοινωνία
που εκ της αποστολής τους έχουν την υποχρέωση να παρέχουν. Για να µπορέσει η ελληνική τριτοβάθµια
εκπαίδευση να ενδυναµωθεί και να βοηθηθεί στην επίτευξη της αποστολής της για βελτίωση της
ποιότητας ζωής όλων, θα πρέπει να αρθούν οι φραγµοί και να αναµορφωθεί το ελληνικό πανεπιστήµιο.
Το διακύβευµα είναι µεγάλο, όχι µόνο για την κυβέρνηση και την ακαδηµαϊκή κοινότητα, αλλά και για
ολόκληρη την χώρα – σε πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. Γι’ αυτό, όλοι πρέπει να
ανταποκριθούν σ’ αυτήν την πρόκληση. Η δέσµη προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας µπορεί να
διαµορφώσει µια νέα ταυτότητα για την ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση, και η παρούσα έκθεση θα
προβεί σε σχολιασµό των προτάσεων αυτών και σε διατύπωση ανεξάρτητων παρατηρήσεων και
συστάσεων γενικής φύσεως.
H διεθνής συµβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από εννέα µέλη, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα
Α. Λόγω δυσκολιών στον προγραµµατισµό εξ αιτίας της ασυµβατότητας των προγραµµάτων των µελών
της επιτροπής, µόνο πέντα µέλη της, η Πρόεδρος Katehi, ο Πρόεδρος Sexton, ο Πρόεδρος Νaylor, ο
καθηγητής Hernes και ο Πρόεδρος Ritzen, µπόρεσαν να µεταβούν επί τόπου στην Ελλάδα στις 17
∆εκεµβρίου 2010. Η παρούσα έκθεση συνετάχθη από τα πέντε αυτή µέλη της επιτροπής, µε βάση τις
σηµειώσεις τους από συζητήσεις που είχαν κατ’ ιδίαν αλλά και µε εκπροσώπους, υλικό το οποίο
παρασχέθηκε εκ των προτέρων και επιπλέον εγγράφων στα οποία είχαν πρόσβαση πρίν από την
συνάντηση. Και τα εννέα µέλη της επιτροπής είχαν πρόσβαση στην παρούσα έκθεση και δυνατότητα να
προσθέσουν τα δικά τους γραπτά σχόλια.
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Β.
Ι.

ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το Σεπτέµβριο του 2010, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την συγκρότηση µιας ∆ιεθνούς
Συµβουλευτικής Επιτροπής1 για να αξιολογήσει την οργάνωση των ελληνικών πανεπιστηµίων.
Αποστολή της Επιτροπής είναι να παράσχει γενικές συστάσεις και συµβουλές για την αναµόρφωση του
Ελληνικού πανεπιστηµιακού συστήµατος έτσι ώστε αυτό να επιτύχει στην αποστολή του να εκπαιδεύει
και να συµβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, και να εναρµονίσει αυτή την αποστολή µε εκείνη
των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων.
Η επιτροπή αποτελείται από εννέα µέλη από όλο τον κόσµο που συµφώνησαν να προσφέρουν την
εµπειρία τους και τις συµβουλές τους. Τα µέλη της επιτροπής είναι διεθνείς επιστήµονες µε εκτεταµένη
εµπειρία ως πρόεδροι µεγάλων πανεπιστηµίων από την Ε.Ε., τις Η.Π.Α., την Αυστραλία και την Ασία.
Αυτή η εµπειρία τους δίνει την δυνατότητα να κατανοήσουν τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει το
ελληνικό πανεπιστήµιο και η ελληνική κοινωνία και να αξιολογήσουν τις ευκαιρίες για αναµόρφωση και
αναζωογόνηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ο κατάλογος των µελών της επιτροπής και
σύντοµα βιογραφικά τους επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Α.
Μια υποοµάδα της επιτροπής αποτελούµενη από την Πρύτανη κα Κατέχη, τον Πρόεδρο κ. Sexton, τον
Πρόεδρο κ. Naylor, τον Πρόεδρο κ. Hernes και τον Πρόεδρο κ. Ritzen, επισκέφθηκε την Ελλάδα στις 17
∆εκεµβρίου 2010, και συµµετείχε σε συζητήσεις µε την Υπουργό κα. ∆ιαµαντοπούλου, τον Υφυπουργό
κ. Πανάρετο, τους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις διαφόρων Ελληνικών Πανεπιστηµίων καθώς και µε
αντιπροσώπους πολιτικών κοµµάτων.
Τα µέλη της επιτροπής που συµµετείχαν στην επίσκεψη αυτή συνέταξαν την παρούσα έκθεση που
απηχεί τις εντυπώσεις και παρατηρήσεις τους και προσφέρει συστάσεις τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση
µπορεί να λάβει υπ’ όψη της στην προσπάθειά της να επαναπροσδιορίσει και να αναµορφώσει την
τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Η επιτροπή επιθυµεί να εκφράσει το θαυµασµό της για την βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να
αναλάβει µια ενδελεχή µελέτη της κατάστασης του πανεπιστηµιακού συστήµατος της χώρας. Ο στόχος
για αναµόρφωση συνεπάγεται αλλαγές που θα πρέπει να εφαρµοσθούν αν πρόκειται να ενισχυθούν τα
ελληνικά πανεπιστήµια για να βελτιώσουν την ποιότητα εκπαίδευσης και να γίνουν κινητήρες
καινοτοµίας και οικονοµικής ανάπτυξης.
Η ιστορία έχει αποδείξει ότι µεγάλες οικονοµικές κρίσεις επηρεάζουν τις κοινωνικές αξίες και µπορούν
να οδηγήσουν σε µεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Τα δύο τελευταία χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο
µιας άνευ προηγουµένου οικονοµικής πρόκλησης που απειλεί τις κοινωνικές αξίες, τα δόγµατα και τις
δοµές πάνω στις οποίες οικοδοµήθηκε το Ελληνικό κράτος.
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Για να οδηγηθεί η Ελλάδα έξω από την κρίση προς ένα µέλλον οικονοµικής ευµάρειας, πρέπει το
πανεπιστηµιακό σύστηµά της να αντιµετωπίζεται ως εθνικό κεφάλαιο. Πρέπει να διατηρείται, να
ενισχύεται και να προστατεύεται. Ως στοιχεία του εθνικού της πλούτου, η Ελληνική Πολιτεία
εµπιστεύεται τα πανεπιστήµιά της στην διοικητική ηγεσία τους και το ερευνητικό διδακτικό προσωπικό
ως θεµατοφύλακες και διαχειριστές αυτού του εθνικού πλούτου. Ο πρωταρχικός τους ρόλος είναι να
προσφέρουν εκπαίδευση όπως ορίζει το Ελληνικό Σύνταγµα, να διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
και µάθησης και να προετοιµάζουν τους φοιτητές για την αγορά εργασίας και την συµµετοχή τους στην
κοινωνία των πολιτών.
Υπάρχει ένας µεγάλος όγκος βιβλιογραφίας από εκπαιδευτικούς και οικονοµολόγους από όλο τον κόσµο
οι οποίοι έχουν µιλήσει για την σηµασία του πανεπιστηµίου όσον αφορά την υποστήριξη των
δηµοκρατικών κοινωνικών δοµών και την συµβολή τους σε ισχυρές οικονοµίες. Στις παραγράφους που
ακολουθούν, παραθέτουµε µερικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι παρατηρήσεις και συστάσεις αυτής
της έκθεσης.
α) Έχει υποστηριχθεί ευρέως ότι η αποστολή του δηµόσιου πανεπιστήµιου να παρέχει πρόσβαση
στην αριστεία δεν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς2:
• επαρκείς πόρους
• αυτονοµία και λογοδοσία
• υπεύθυνη και πεφωτισµένη πανεπιστηµιακή ηγεσία
β)Τα πανεπιστήµια µπορούν να γίνουν κινητήρια δύναµη της οικονοµίας αν παράγουν ικανό
αριθµό καλά καταρτισµένων αποφοίτων3. Χωρίς αυτούς, οι χώρες ή τα κράτη δεν µπορούν να
αναπτύξουν ένα τοπικό καινοτόµο οικοσύστηµα και να υποστηρίξουν µια ακµάζουσα οικονοµία.

γ) Τα Πανεπιστήµια πρέπει να διδάσκουν προοδευτική σκέψη και να ενθαρρύνουν την
επιχειρηµατικότητα. Τόσο θεωρητικά όσο και εµπειρικά δεδοµένα αποδεικνύουν ότι απόφοιτοι
µε ευρεία µόρφωση και µαθησιακές δεξιότητες που πηγάζουν από την περιέργεια είναι πιο
πιθανό να καινοτοµήσουν και να αρχίσουν την δική τους επιχείρηση4.
δ) Το ιδεώδες της πλήρους δηµόσιας χρηµατοδότησης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ένα
σύστηµα εισαγωγής χωρίς περιορισµούς εφαρµόστηκε ευρέως στην Ευρώπη µετά τον
Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο. Καθώς όµως ο αριθµός των εισακτέων αυξανόταν, χρειαζόταν όλο και
µεγαλύτερη συµµετοχή από το κράτος την στιγµή που οι κρατικές οικονοµικές υποχρεώσεις
αυξάνονταν και οι πολίτες γίνονταν όλο και λιγότερο πρόθυµοι ή είχαν όλο και µικρότερο
ενδιαφέρον να πληρώνουν µεγαλύτερους φόρους. Η σύγκρουση µεταξύ αυτών των δύο τάσεων
έχει περιορίσει την χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων και έχει επηρεάσει αρνητικά την
ποιότητα5.
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Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει ένα σύνολο παρατηρήσεων και συστάσεων γενικής φύσεως που
µπορούν να φανούν χρήσιµες στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να αναµορφώσει το σύστηµα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και να βελτιώσει τις εσωτερικές δοµές των ελληνικών πανεπιστηµίων. Η
έκθεση δεν αποσκοπεί στο να δώσει συγκεκριµένες λύσεις αλλά να προσφέρει µια σειρά από
δυνατότητες. Αυτές οι συστάσεις αποσκοπούν στο να ενισχύσουν τα Ελληνικά Πανεπιστήµια και να
στηρίξουν την προσπάθειά τους να παρέχουν µόρφωση στους ‘Έλληνες πολίτες, να προστατεύουν την
δηµοκρατία και να προωθούν την ανοδική κοινωνική κινητικότητα.

ΙΙ.

Παρατηρήσεις
Α.

Η Πρόκληση

Η µείζων πρόκληση για εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα είναι ότι η χώρα δεν αξιοποιεί επαρκώς τις
ικανότητες των πολιτών της. Τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις
δεξιότητες που υπάρχουν και µπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό δεν αφορά µόνο την προαγωγή των
επιτευγµάτων όσων συνεχίζουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά την καλύτερη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων του κάθε πολίτη.
Χωρίς αλλαγές, η εκπαίδευση του Ελληνικού πληθυσµού θα παρουσιάζει ανεπάρκειες και η έρευνα θα
είναι µη επαρκώς στελεχωµένη για τις ανάγκες µιας κοινωνίας που βασίζεται στην γνώση. Η
κοινωνικοπολιτική συνείδηση και νοοτροπία θα επηρεασθούν αρνητικά. Τα ελληνικά πανεπιστήµια δεν
θα µπορούν να ακολουθήσουν τα διεθνή πρότυπα. Πρόκειται για ένα πρόβληµα που διαπερνά ολόκληρο
το σύστηµα, από τις βασικές βαθµίδες εκπαίδευσης µέχρι τον χρόνο που αφιερώνεται στην βασική
έρευνα.
Υπάρχει όµως σοβαρή βάση για αισιοδοξία: το Ελληνικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί
κάλλιστα να βελτιωθεί. Με προσπάθειες που διαπνέονται από ενθουσιασµό και µε αλλαγές, µπορεί να
επιτευχθεί συνολική βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της αποδοτικότητας. Αυτό που είναι
επιθυµητό είναι και εφικτό. Η βελτίωση στην ποιότητα µπορεί να συµβαδίζει µε τον στόχο για ίσες
ευκαιρίες, ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής, γεωγραφικής και εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης.
Το ελληνικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι αγκυλωµένο στο παρελθόν –µε δοµές και
διαδικασίες που εµποδίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ταλέντων. Κανείς σήµερα, αν ξεκινούσε από
το µηδέν, δεν θα οργάνωνε την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα έτσι όπως λειτουργεί αυτή την
στιγµή. Γι’ αυτό είναι επειγόντως αναγκαίες ριζικές µεταρρυθµίσεις. Υπάρχει µια γενική αίσθηση στην
Ελλάδα για το τι πρέπει να γίνει. Όµως το σύστηµα παρέχει βραχυπρόθεσµα οφέλη σε όσους επιδιώκουν
την διατήρηση του status quo, και εποµένως πολλοί βρίσκουν κίνητρα για να αντιταχθούν στην
µεταρρύθµιση. Αντ’ αυτού, πρέπει δοθεί στα πανεπιστήµια η ελευθερία να προχωρήσουν σε αλλαγές και
το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, οι φοιτητές και το προσωπικό θα πρέπει να ενισχυθούν προς
αυτή την κατεύθυνση.
Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν
αποσπασµατικά. Είναι αναγκαίος ένας θεµελιώδης αναπροσανατολισµός µέσα σε µια ορθά δοµηµένη
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προοπτική για το µέλλον των πανεπιστηµίων, µε βάση διεθνείς αρχές και πρακτικές για τους στόχους της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της έρευνας. Τα ελληνικά πανεπιστήµια πρέπει να αλλάξουν µέσα σε ένα
διεθνές περιβάλλον που και το ίδιο συνεχώς µεταβάλλεται ταχύτατα και ανεπιστρεπτί. Μεταξύ των
µεταβολών που συντελούνται περιλαµβάνονται η ανάπτυξη οικονοµιών γνώσης, η επανάσταση της
πληροφορίας, η διεθνοποίηση των οικονοµιών, η µετανάστευση και η εκροή επιστηµονικού δυναµικού.
Αν δεν υλοποιηθούν µεταρρυθµίσεις τώρα ώστε να αντιµετωπιστούν αυτές οι αλλαγές, η Ελλάδα θα
βρίσκεται σε µια αυξανόµενα µειονεκτική θέση.
Καµία χώρα του δυτικού κόσµου δεν έχει τόσο λαµπρό ακαδηµαϊκό παρελθόν όπως η Ελλάδα -µάλιστα
ιδιαίτερα η κληρονοµιά της αρχαίας Ελλάδας έχει αποτελέσει το θεµέλιο για την ανώτατη εκπαίδευση
και έρευνα σε όλο τον κόσµο. Η Ελλάδα χρειάζεται να κλείσει την απόσταση από το παρελθόν της,
επειγόντως και αποφασιστικά.
Μια χώρα τόσο µικρή όπως η Ελλάδα δεν µπορεί να συνεχίσει να χάνει το ταλέντο των πολιτών της να
αφήνει να πηγαίνουν χαµένες οι ικανότητες (τα ταλέντα) των πολιτών της. Πρέπει να αναληφθεί ένα
συνολικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων και να υλοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση.

Β.

Τα Ευρήµατα

Εκτός από τις διάφορες συναντήσεις στην Ελλάδα στις 17 ∆εκεµβρίου 2010, τα µέλη της επιτροπής είχαν
πρόσβαση σε εκθέσεις, έγγραφα και εδάφια του Ελληνικού Συντάγµατος που αφορούν την τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Οι εκθέσεις, οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις των µελών της επιτροπής κατέληξαν στα
ακόλουθα συµπεράσµατα:
•

Αυτή είναι µια κρίσιµη στιγµή στην ελληνική ιστορία, που χαρακτηρίζεται από µια οικονοµική
κρίση µε σοβαρές επιπτώσεις για τις υπάρχουσες κοινωνικές και πολιτικές δοµές της χώρας. Η
αντιµετώπιση της πρόκλησης αυτής, όπως προσδιορίσθηκε παραπάνω, απαιτεί θεµελιώδη και
ουσιαστική µεταρρύθµιση όχι µόνο των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών δοµών, αλλά και των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.

•

Το ελληνικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης υποφέρει από κρίση αξιών, καθώς και από
παρωχηµένες πολιτικές και οργανωτικές δοµές. Το τραγικό είναι ότι οι ηγέτες, οι επιστήµονες, οι
φοιτητές και τα πολιτικά κόµµατα που στοχεύουν στην προώθηση του κοινού καλού έχουν
παγιδευθεί σε ένα σύστηµα που υπονοµεύει τους στόχους που επιδιώκουν, διαφθείρει τα ιδανικά
που αναζητούν και εγκαταλείπει τους πολίτες που υπηρετούν.

•

Το µέγεθος της πρόκλησης και το επείγον της αναγκαιότητας να αντιµετωπισθεί, απαιτεί όχι
µόνο µεταρρύθµιση, αλλά και µια αλλαγή στην κοινωνικο-πολιτική κουλτούρα. Και αυτό µπορεί
να προέλθει µόνο από ριζικές αλλαγές, ιδίως στα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα
οποία πρέπει να δώσουν το παράδειγµα και να αναδείξουν τα πρότυπα για την υπόλοιπη
κοινωνία.

•

Οι συζητήσεις της επιτροπής έδειξαν ότι υπάρχει µια σαφής πλειοψηφία των ενδιαφεροµένων
µερών υπέρ της αναµόρφωσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µολονότι δεν υπάρχει συµφωνία

7

σχετικά µε το ποια πρέπει να είναι αυτή η µεταρρύθµιση, το ποιος και πώς πρέπει να την
ξεκινήσει, καθώς και ότι υπάρχει και µια δυναµική µειοψηφία που αντιτίθεται στην αλλαγή.
•

Μια σειρά πολιτικών αποφάσεων οδήγησαν σε πολιτικές διοίκησης εντός του πανεπιστηµίου
που δηµιούργησαν µια ανισορροπία δύναµης και ελέγχου πάνω σε ακαδηµαϊκά θέµατα και
αποφάσεις. Για παράδειγµα, οι φοιτητές έχουν το 40% των ψήφων στην επιλογή των διοικήσεων
των πανεπιστηµίων. Αυτή η ανισορροπία στην διοίκηση έχει οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων µε
πολιτικά κίνητρα, οι οποίες δεν έχουν ωφελήσει την ακαδηµαϊκή διαδικασία.

•

Ανάµεσα σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και σε µερικές άλλες χώρες (Αυστραλία, Ισραήλ,
Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό), η Ελλάδα παρουσιάζει τις υψηλότερες δαπάνες ανά φοιτητή και την
µεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες αυτές µεταξύ 1995 και 2005. Ωστόσο, τα ελληνικά
πανεπιστήµια και το διδακτικό προσωπικό τους αισθάνονται οικονοµική στενότητα . ∆εν έχουν
οικονοµική αυτονοµία ή λογοδοσία, και βρίσκονται στο έλεος µιας γραφειοκρατίας που
παρεµποδίζει κάθε προσπάθεια για την παροχή αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας.

•

Τα ελληνικά πανεπιστήµια στερούνται θεµελιωδών τεχνολογιών πληροφορίας και άλλων
εργαλείων αξιολόγησης για την µέτρηση παραµέτρων εισροών - εκροών και την αντικειµενική
αξιολόγηση επιδόσεων (ποσοστά ολοκλήρωσης σπουδών, προσφορές θέσεων / αποδοχές,
δηµοσιευµένο έργο, και διδακτική αποτελεσµατικότητα των καθηγητών).Για παράδειγµα, τα
πανεπιστήµια δεν έχουν συστήσει µηχανισµούς για την παρακολούθηση ζωτικών στατιστικών:
πόσοι φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα, πόσοι φοιτητές µετεγγράφονται πόσοι αποφοιτούν σε
5, 6 ή 8 χρόνια, ποιο είναι το κόστος της εκπαίδευσης των σπουδαστών, κλπ.

•

Χρησιµοποιώντας ανεπαρκείς µεθόδους, τα ελληνικά πανεπιστήµια δηλώνουν το χαµηλότερο
ποσοστό αποφοίτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο περίπου το ένα τρίτο των εγγεγραµµένων
φοιτητών αποφοιτά εντός του απαιτούµενου χρόνου. Για παράδειγµα, από τους 600.000 φοιτητές
που πιστεύεται ότι είναι εγγεγραµµένοι στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας
Εκπάιδευσης, µόνο 180.000 περίπου έχουν εγγραφεί για να παραλάβουν τα δωρεάν εγχειρίδια
που παρέχονται από το κράτος.

•

Ανάµεσα σε όλες τις χώρες µέλη της ΕΕ, η Ελλάδα έχει τον µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών που
αφήνουν την Ελλάδα για να εγγραφούν σε πανεπιστήµια της Ευρώπης και των άλλων χωρών.
Κάθε χρόνο, 60.000 Έλληνες φοιτητές φοιτούν σε Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια.

•

Τα ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων, καθώς και οι περίοδοι ανεργίας µετά την αποφοίτηση,
είναι απαράδεκτα υψηλά. Οι προοπτικές τους για εύρεση εργασίας υποσκάπτονται από την
οικονοµική κατάσταση και την µειωµένη ικανότητά τους να ανταγωνιστούν πτυχιούχους άλλων
ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων.

•

Οι πανεπιστηµιακοί χώροι δεν είναι ασφαλείς. Ενώ το Σύνταγµα επιτρέπει στην πανεπιστηµιακή
ηγεσία να προστατεύει τους πανεπιστηµιακούς χώρους από στοιχεία που επιδιώκουν την
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πολιτική αστάθεια, οι Πρυτάνεις έχουν δείξει απροθυµία να ασκήσουν τα δικαιώµατα και να
εκπληρώσουν τις ευθύνες τους και να πάρουν τις αποφάσεις που χρειάζονται προκειµένου να
εξασφαλισθεί η ασφάλεια του διδακτικού και ευρύτερου προσωπικού και των σπουδαστών. Ως
αποτέλεσµα, η διοίκηση του πανεπιστηµίου και το διδακτικό προσωπικό δεν έχουν αποδειχθεί
καλοί επιµελητές των εγκαταστάσεων που τους εµπιστεύθηκε η κοινωνία.
•

Η πολιτικοποίηση των πανεπιστηµίων - και ειδικότερα η πολιτικοποίηση των φοιτητών αντιπροσωπεύει µια πέραν της λογικής συµµετοχή στην πολιτική διαδικασία. Το γεγονός αυτό
συµβάλλει στην ταχεία υποβάθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

• Υπάρχουν πολλοί θύλακες αξιόλογης ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά συνολικά η
ερευνητική προσπάθεια υστερεί σε σύγκριση µε τα άλλα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΙΙΙ.

Γενικές Συστάσεις

Κατά τα τελευταία 30 χρόνια, το ελληνικό πανεπιστηµιακό σύστηµα έχει υποστεί οργανωτικές και
πολιτισµικές αλλαγές που εµποδίζουν τα πανεπιστήµιά του να επιτύχουν τους στόχους τους και να
επιτελέσουν την αποστολή τους.
Η Ελλάδα προσπαθεί να αντιστρέψει αυτή την πορεία και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας θα πρέπει
επίσης να µεταρρυθµίσει τα οικονοµικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα που στηρίζουν την κοινωνία και
έχουν αντίκτυπο στην οικονοµική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση γενικότερα, και η τριτοβάθµια εκπαίδευση
ειδικότερα, χρειάζονται απεγνωσµένα µεταρρύθµιση, αν η Ελλάδα πρόκειται να συντηρήσει τις
χρηµατοπιστωτικές και οικονοµικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει και να επιτύχει την
αντιστροφή των όρων µιας πτωτικής οικονοµίας.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η επιτροπή προτείνει τα εξής:
Α. Αποσαφήνιση της Αποστολής των διαφόρων ιδρυµάτων της ελληνικής τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης: Το Πανεπιστηµιακό Σύστηµα
•

Τα Ελληνικά πανεπιστήµια έχουν ασαφείς αποστολές, ανεπαρκείς στόχους και αβέβαιο
µέλλον. Υπάρχει ασαφής διαχωρισµός µεταξύ των τετραετών τεχνολογικών εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων και των ερευνητικών πανεπιστηµίων. Είναι σηµαντικό το Υπουργείο Παιδείας να
ξεκινήσει µια διαδικασία που θα βοηθήσει να επανεξεταστεί και να διευκρινιστεί η αποστολή
όλων των Ελληνικών πανεπιστηµίων. Το Υπουργείο θα πρέπει να επανακαθορίσει
στρατηγικούς στόχους και να προσδιορίσει ένα σύστηµα Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης µε προγραµµατικές συµφωνίες µεταξύ των ιδρυµάτων αυτών που προωθούν
την συνεργασία και τον συντονισµό αντί να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισµό και τις τριβές.

•

Το ελληνικό Σύστηµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στερείται µίας πολύ σηµαντικής
συνιστώσας της µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: τα διετή περιφερειακά κολέγια.
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Αυτά τα Ιδρύµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην
εκπαίδευση της κοινωνίας και στην οικονοµική ανάπτυξη. Η χρησιµότητα και η σηµασία
αυτών των κολεγίων βρίσκεται στην ικανότητά τους να:
•

Παρέχουν ένα στέρεο υπόβαθρο στους σπουδαστές που επιθυµούν να
αποκτήσουν τεχνική εξειδίκευση και να εργαστούν σε επαγγέλµατα που δεν
απαιτούν εκπαίδευση ανωτάτου επιπέδου.

•

Παρέχουν εκπαίδευση σε σπουδαστές που, προς το παρόν, µέσω των
εθνικών εξετάσεων αξιολόγησης (Πανελλαδικών Εξετάσεων), δεν έχουν
πρόσβαση σε ένα ελληνικό δηµόσιο ίδρυµα µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.

•

Επιτρέπουν στους µαθητές να λαµβάνουν µια στέρεη εκπαίδευση χωρίς να
χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις οικογενειακές εστίες τους και να
µετακινηθούν σε άλλες κοινότητες, χιλιόµετρα µακριά από την πόλη τους
και τις οικογένειές τους.

•

Επιτρέπουν στους καλύτερους σπουδαστές να µεταπηδούν στα ανώτερα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα τετραετούς φοίτησης, µε σαφώς καθορισµένες
προϋποθέσεις και διαδικασίες.



Γίνονται κινητήρια δύναµη οικονοµικής ανάπτυξης για τις γύρω πόλεις και
κοινότητες

Β. Ενδυνάµωση της Αυτονοµίας των Ελληνικών Πανεπιστηµίων: Tο Συµβούλιο ∆ιοίκησης
•

Τα πανεπιστήµια πρέπει να δηµιουργήσουν δεσµούς µε την διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα
για να διασφαλίσουν µια εύρωστη ανταλλαγή ιδεών, να διαµορφώσουν και να διατηρήσουν
πρότυπα και να να συνδεθούν µε τους Έλληνες επιστήµονες του εξωτερικού.

•

Τα πανεπιστήµια πρέπει να είναι αυτόνοµα όσον αφορά την διαχείριση των πόρων τους, την
ευχέρεια επιλογής της ηγεσίας και της διοίκησής τους και την λήψη ακαδηµαϊκών
αποφάσεων που προωθούν τους στρατηγικούς τους στόχους. Κάθε ίδρυµα πρέπει να είναι σε
θέση να διαχειρισθεί και να υποστηρίξει τις επιλογές του και να εντοπίζει πρόσθετους
πόρους οι οποίοι θα βοηθήσουν το ίδρυµα στην επίτευξη των στόχων του.

•

Τα πανεπιστήµια πρέπει να διοικούνται και να ελέγχονται από ένα διορισµένο και
ανεξάρτητο σώµα το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την ευηµερία του πανεπιστηµίου (ή των
πανεπιστηµίων) που εποπτεύουν. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα σε όλον τον κόσµο, αλλά
οι δύο συνηθέστερες προσεγγίσεις είναι οι εξής: (α) ένα ανεξάρτητο συµβούλιο για κάθε
ίδρυµα ή (β) ένα ανεξάρτητο συµβούλιο για µία οµάδα ιδρυµάτων που έχουν κοινά
χαρακτηριστικά.
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•

Γ.
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Σε µία προσπάθεια ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των πανεπιστηµίων, οι πρυτάνεις,
αντιπρυτάνεις, πρόεδροι τµηµάτων και άλλοι διοικητικοί υπεύθυνοι ακαδηµαϊκών µονάδων
πρέπει να επιλέγονται από ειδικές επιτροπές αναζήτησης µε εκπροσώπηση από αποφοίτους,
καθηγητές, φοιτητές, µέλη µη ακαδηµαϊκού προσωπικού και εξωτερικά διοριζόµενα µέλη, τα
οποία χαίρουν µεγάλου σεβασµού για την επαγγελµατική ή κοινωνική συνεισφορά τους και
την ακεραιότητά τους. Οι επιτροπές αυτές πρέπει να συνδέονται µε το το συµβούλιο
διοίκησης του πανεπιστηµίου. Οι ηγεσίες των πανεπιστηµίων πρέπει να διορίζονται µε µία
συγκεκριµένη διαδικασία και να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η ανανέωση
της θητείας τους πρέπει να βασίζεται σε εµπεριστατωµένη ανεξάρτητη εσωτερική και
εξωτερική αξιολόγηση.

Ενδυνάµωση της Ακαδηµαϊκής ∆ιοίκησης: η Ακαδηµαϊκή Σύγκλητος
•

Για να επιτευχθεί τόσο µία ουσιαστική και επιτυχηµένη αυτοδιοίκηση όσο και µια συνεχής
βελτίωση της ακαδηµαϊκής ποιότητας, κάθε ίδρυµα θα πρέπει να διαθέτει ισχυρή
ακαδηµαϊκή διοίκηση. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται ένα νέο σύστηµα το οποίο θα
περιλαµβάνει µια Σύγκλητο για κάθε ίδρυµα. Εάν περισσότερα του ενός πανεπιστήµια
οµαδοποιούνται σε ένα ενιαίο συστήµα µε βάση την αποστολή ή κάποιο άλλο
χαρακτηριστικό, είναι σκόπιµο να εξετασθεί επίσης µία κοινή Σύγκλητος του ενιαίου
συστήµατος συγκροτούµενη από όλους τους προέδρους και αντιπροέδρους των Συγκλήτων
των πανεπιστηµίων που συµµετέχουν στο ενιαίο σύστηµα, καθώς και άλλων µελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού που εκλέγονται συγκεκριµένα για συµµετοχή σε αυτή
την Σύγκλητο6 .

•

Οι επιλογές εκπαιδευτικού προσωπικού µαζί µε τις κρίσεις και τις προαγωγές µελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού θα πρέπει να αποτελούν αρµοδιότητα της Συγκλήτου
του Πανεπιστηµίου µε τις αποφάσεις (είτε αφορούν διορισµούς, είτε προαγωγές) να
εξετάζονται και να λαµβάνουν τελική έγκριση από τον Πρόεδρο (Πρύτανη). Στην περίπτωση
των επιλογών µελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, η πρόταση θα πρέπει να
γίνεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος προς τον Κοσµήτορα και εν συνεχεία από τον
Κοσµήτορα προς τον Αντιπρόεδρο Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων (Αντιπρύτανη) ή τον Πρόεδρο
(Πρύτανη). Παρόµοια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και για τις προαγωγές µελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού.

•

Οι Πρόεδροι Τµηµάτων θα πρέπει να επιλέγονται από τις αρµόδιες διερευνητικές επιτροπές
και θα πρέπει να διορίζονται από τους Κοσµήτορες µε την έγκριση του Αντιπροέδρου
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων (Αντιπρύτανη) ή του Προέδρου (Πρύτανη). Οι Κοσµήτορες θα
πρέπει να επιλέγονται από αρµόδιες διερευνητικές επιτροπές και θα πρέπει να διορίζονται
από τον Πρόεδρο (Πρύτανη) µε την έγκριση του Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου.
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∆. ∆ιασφάλιση της Λογοδοσίας: Αξιολόγηση της Απόδοσης
•

Είναι απαραίτητο τα πανεπιστήµια να λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Θα πρέπει να έχουν
την ευθύνη για την µέτρηση και την δηµοσιοποίηση των ακαδηµαϊκών τους επιδόσεων.

•

Τα Πανεπιστήµια πρέπει να αποκτήσουν τεχνολογικά εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών και
να αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες, που θα τους επιτρέψουν να µετρούν σε ετήσια
βάση τις παραµέτρους των επιδόσεών τους και να αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα της
λειτουργίας τους.
Μερικά παραδείγµατα: Καταγραφή του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σε τροχιά
µονιµότητας ως άτοµα και ως αντίστοιχα καθηγητών πλήρους απασχόλησης, των
προσωρινών λεκτόρων ως άτοµα και ως αντίστοιχα καθηγητών πλήρους απασχόλησης, των
εγγεγραµµένων φοιτητών ανά έτος, των αποφοιτούντων (4 έτη, 6 έτη και 8 έτη), των
δαπανών έρευνας, των δηµοσιεύσεων, των παραποµπών κλπ.

•

Τα πανεπιστήµια θα πρέπει να αναφέρουν τον φόρτο διδασκαλίας των διδασκόντων τους, µε
αντιστοιχία πιστωτικών µονάδων και να επικεντρωθούν στο να βελτιώσουν τα ποσοστά
αποφοίτησης και διατήρησης φοιτητών. Η βελτίωση των ποσοστών αποφοίτησης θα πρέπει
να καταστεί πρωταρχικός στόχος.

Ε. Βελτίωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών και Ενίσχυση Μεταπτυχιακών
Σπουδών
•

Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση και την
έγκριση του περιεχοµένου των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών.
Το περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών θα πρέπει να είναι ευέλικτο, υψηλής
ακαδηµαϊκής ποιότητας, και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των επαγγελµατικών
τάξεων και τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας.

Η Σύγκλητος θα πρέπει επίσης να ασχολείται µε την οργάνωση των προγραµµάτων σπουδών
και την διαδικασία των εξετάσεων. Οι σπουδές θα πρέπει να ορίζονται στον εσωτερικό
κανονισµό κάθε ιδρύµατος, µέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο που ορίζεται από το κράτος.
Τόσο η ύλη των νέων προγραµµάτων όσο και οι αλλαγές στην ύλη υπαρχόντων
προγραµµάτων σπουδών θα πρέπει να απαιτούν την τελική έγκριση από τον Αντιπρόεδρο
(Αντιπρύτανη) και τον Πρόεδρο (Πρύτανη). Τα διάφορα προγράµµατα σπουδών θα πρέπει
να πιστοποιούνται τακτικά από κάποιο κατάλληλο συµβούλιο πιστοποίησης.
•

Υποστηρίζουµε την σύσταση Σχολών ή Γραφείων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε κάθε ίδρυµα.
Αυτές οι Σχολές ή τα Γραφεία θα είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη και την εισήγηση
µεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραµµάτων στην Σύγκλητο. Αυτές οι σχολές ή γραφεία
θα εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των προγραµµάτων για την απονοµή
µεταπτυχιακών τίτλων.
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ΣΤ. Ηθική και ∆ιαφάνεια: ∆ηµιουργία εµπιστοσύνης
•

Σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, κάθε ευρώ που δαπανάται για την εκπαίδευση των
φοιτητών είναι σηµαντικό. Μια ειδική δηµόσια υπηρεσία ή µια ανεξάρτητη αρχή πρέπει να
είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και την κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης στα
ιδρύµατα, για την αξιολόγηση του κόστους των υπηρεσιών, για την επεξεργασία κατάλληλων
δεικτών και προδιαγραφών καθώς και την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων από τα
ιδρύµατα.

•

Είναι απαραίτητο τα πανεπιστήµια να δηµιουργήσουν ένα σύνολο κανόνων που να αφορούν
και να διέπουν την συµπεριφορά του επιστηµονικού διδακτικού προσωπικού, του
διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών πάνω σε ένα ευρύ σύνολο ηθικών αρχών. Τα
Πανεπιστήµια πρέπει να έχουν σαφείς ρήτρες που ορίζουν και αντιµετωπίζουν τις
συγκρούσεις συµφερόντων και συγκρούσεις υποχρεώσεων για την προστασία από τις
περιπτώσεις ακουσίων καταχρήσεων, κακοδιαχείρισης, λογοκλοπής και νεποτισµού. Τα
Πανεπιστήµια θα πρέπει να έχουν ένα σαφές σύνολο κανόνων και διαδικασιών για την
προώθηση και την διασφάλιση της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας µε τρόπο που να εµπνέει
εµπιστοσύνη.

•

Κάθε Πανεπιστήµιο πρέπει να πραγµατοποιεί το δικό του λογιστικό έλεγχο των διαφόρων
οικονοµικών λειτουργιών και να υποβάλλει τακτικά έκθεση µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου
αυτού.
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Γ.

Παράρτηµα Α

Μέλη της ∆ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής
Patrick Aebischer
Καθηγητής Ιατρικής και Πρόεδρος της Οµοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάνης
Ο Patrick Aebischer εκπαιδεύτηκε ως γιατρός (MD, 1980) και νευρολόγος (1983) στο Πανεπιστήµιο της
Γενεύης και του Fribourg στην Ελβετία. Από το 1984 έως το 1992, εργάστηκε στο Πανεπιστήµιο Brown
στο Providence (Rhode Island, ΗΠΑ) ως Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής στις Επιστήµες της
Ιατρικής. Το 1991 έγινε Πρόεδρος του Τοµέα Τεχνητών Οργάνων, Βιο-υλικών και Μοριακής
Τεχνολογίας του Τµήµατος Βιολογίας και Ιατρικής στο Brown. Το φθινόπωρο του 1992 επέστρεψε στην
Ελβετία ως Καθηγητής και ∆ιευθυντής του Χειρουργικού και Ερευνητικού Τµήµατος και του Κέντρου
Γονιδιακής Θεραπείας στο Νοσοκοµειακό Πανεπιστηµιακό Κέντρο Vaudois στη Λωζάννη. Το 1999, ο
Patrick Aebischer εξελέγη Πρόεδρος του Ελβετικού Οµοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (EPFL)
στη Λωζάννη από το Ελβετικό Οµοσπονδιακό Συµβούλιο. Ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος το
Μάρτιο 2000 και από τον Ιανουάριο του 2004 είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Ελβετικού
Οµοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ETH). Η παρούσα ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται
στην ανάπτυξη προσεγγίσεων βασισµένων στην κυτταρική και γονιδιακή µεταβίβαση µε στόχο τη
θεραπεία νευρο-εκφυλιστικών ασθενειών. Ο Patrick Aebischer είναι µέλος πλήθους επαγγελµατικών
συλλόγων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική. Είναι εταίρος του Αµερικανικού Ινστιτούτου για
την Ηλεκτρική και Βιολογική Μηχανική και της Ελβετικής Ιατρικής Ακαδηµίας. Είναι επίσης ιδρυτής
δύο βιοτεχνολογικών εταιριών: Της CytoTherapeutics (που σήµερα ονοµάζεται Stem Cell Inc) και της
Modex Therapeutics (που σήµερα ονοµάζεται IsoTis).
Gavin Brown
Καθηγητής Μαθηµατικών και πρώην Πρόεδρος (Vice-Chancellor) του Πανεπιστηµίου του Σύδνεϋ.
Ο Brown κατείχε µια σειρά ακαδηµαϊκών και διοικητικών θέσεων στο Πανεπιστήµιο της Νέας Νότιας
Ουαλίας, συµπεριλαµβανοµένων αυτής του Προέδρου του Τµήµατος Θεωρητικών Μαθηµατικών, του
Προέδρου της Σχολής Μαθηµατικών, και του Κοσµήτορα της Σχολής Επιστηµών. Το 1992, έγινε
Αναπληρωτής Πρόεδρος (µε ευθύνη για την Έρευνα) στο Πανεπιστήµιο της Αδελαΐδας. Αργότερα, το
1994, έγινε Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου. Ανέλαβε την τελευταία του θέση ως Πρόεδρος του
Πανεπιστηµίου του Σύδνεϋ το 1996. Ο Brown αναµίχθηκε ενεργά στο έργο του Συµβουλίου Έρευνας της
Αυστραλίας ως πρόεδρος διαφόρων χρηµατοδοτικών επιτροπών το διάστηµα 1988-1993 και ως µέλος
του Συµβουλίου από το 1992 έως το 1993. Έχει συγγράψει πάνω από εκατό ερευνητικές εργασίες και
συµµετέχει στις συντακτικές επιτροπές αρκετών διεθνών –επιστηµονικών- περιοδικών. Έχει εργαστεί σε
ένα ευρύ φάσµα ερευνητικών πεδίων, συµπεριλαµβανοµένης της Θεωρίας Μέτρου και της Αλγεβρικής
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Γεωµετρίας. Είναι κάτοχος Master (µε τιµητική διάκριση και Μετάλλιο Duncan) από το Πανεπιστήµιο St
Andrews (1963), ∆ιδακτορικού από το Πανεπιστήµιο Newcastle upon Tyne (1966), τιµής ένεκεν
∆ιδακτορικού στα Νοµικά από το Πανεπιστήµιο St Andrews (1977) και τιµής ένεκεν ∆ιδακτορικού στα
Νοµικά από το Πανεπιστήµιο Dundee (2004). To 2006 o Brown έλαβε τον τίτλο του Αξιωµατούχου της
Τάξης της Αυστραλίας.
James J. Duderstadt
Καθηγητής Επιστηµών και Μηχανικής και Επίτιµος Πρόεδρος στο Πανεπιστήµιο του Μίσιγκαν, και
∆ιευθυντής του Project της Χιλιετίας.
Ο James Duderstadt είναι απόφοιτος του Yale (πτυχίο ηλεκτρολόγου µηχανικού) και του Caltech
(µεταπτυχιακό και διδακτορικό στις επιστήµες της µηχανικής και τη φυσική). Οι διδακτικές, ερευνητικές
και συγγραφικές δραστηριότητες του ∆ρος Duderstadt περιλαµβάνουν την πυρηνική φυσική και
µηχανική, την εφαρµοσµένη φυσική, την προσοµοίωση υπολογιστών, την κοινωνική πολιτική και την
εκπαιδευτική πολιτική της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Έχει υπηρετήσει και διατελέσει πρόεδρος σε
αρκετές επιτροπές της Εθνικής Ακαδηµίας και της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένου
του Εθνικού Συµβουλίου Επιστηµών, της Επιτροπής των Εθνικών Ακαδηµιών για τις Επιστήµες, τη
Μηχανική και τη ∆ηµόσια Πολιτική, της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Έρευνα πάνω στην
Πυρηνική Ενέργεια του DOE και τέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής του NSF για τις υποδοµές στην
Κυβερνητική, και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Επιστηµών για τη Συλλογή Πληροφοριών. Έχει λάβει
πολλά βραβεία συµπεριλαµβανοµένου του Βραβείου E. O. Lawrence για την αριστεία στην πυρηνική
έρευνα, του Βραβείου Arthur Holly Compton για την εξαιρετική διδασκαλία, του Βραβείου Reginald
Wilson για ανάληψη ηγετικών πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο µε στόχο την επίτευξη ποικιλότητας, και
του Εθνικού Μεταλλίου Τεχνολογίας για την υποδειγµατική υπηρεσία του στο έθνος.
Αυτή την εποχή, συνδιευθύνει το πρόγραµµα Επιστηµών, Τεχνολογίας και ∆ηµόσιας Πολιτικής της
Σχολής Ford και είναι διευθυντής του Millennium Project, ενός ερευνητικού κέντρου που διερευνά τον
αντίκτυπο προηγµένων τεχνολογιών στην κοινωνία και εδρεύει στο Κέντρο James and Anne Duderstadt
στο βόρειο campus του πανεπιστηµίου.
Gudmund Hernes
Καθηγητής Κοινωνικών Επιστηµών και Πρόεδρος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Κοινωνικών Επιστηµών
(ISSC)
Ο Gudmund Hernes είναι εταίρος του Νορβηγικού Ινστιτούτου Εργασίας και Κοινωνικών Ερευνών, και
µέλος της Νορβηγικής Ακαδηµίας Επιστηµών και Γραµµάτων. ∆ιετέλεσε Υπουργός υπεύθυνος
Μακροπρόθεσµου Σχεδιασµού 1980-1981, Υπουργός Παιδείας και Έρευνας και Εκκλησιαστικών και
Πολιτιστικών Θεµάτων (εκκλησιαστικές υποθέσεις) 1990, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Εκκλησιαστικών Θεµάτων 1991-1995, και Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Θεµάτων (θέµατα υγείας)
1995-1996 και 1996-1997. Ο Hernes είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού στην Κοινωνιολογία από το
Πανεπιστήµιο Johns Hopkins στη Βαλτιµόρη. Έγινε Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου
Bergen (Νορβηγία) το 1969, όπου διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνιολογίας και
∆ιευθυντής του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Προηγµένης Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Έρευνα.
∆ιετέλεσε ακαδηµαϊκός εταίρος στο Κέντρο Προηγµένων Μελετών στις Επιστήµες Συµπεριφοράς στο
Στάνφορντ, (Palo Alto), κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων των ετών 1974-5, και δύο φορές Επισκέπτης
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Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ, το 1986 και το 1990.
Linda Katehi
Καθηγήτρια Ηλεκτρικής Μηχανικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πρύτανης του
Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια, Davis
Η Linda Katehi έγινε η έκτη Πρύτανης του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια – Davis στις 17 Αυγούστου
2009. Με αυτή την ιδιότητα, εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται µε την εκπαιδευτική,
ερευνητική και κοινωνική αποστολή του πανεπιστηµίου. Κατέχει επίσης ακαδηµαϊκές θέσεις στην
ηλεκτρική µηχανική και τη µηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις σπουδές πάνω στις γυναίκες και
το φύλο. Μέλος της Εθνικής Ακαδηµίας Μηχανικής, προήδρευσε της Προεδρικής Επιτροπής για το
Εθνικό Μετάλλιο Επιστηµών και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουργείου Εµπορίου για το Εθνικό
Μετάλλιο Τεχνολογίας και Καινοτοµίας. Είναι εταίρος και µέλος του διοικητικού συµβουλίου της
Αµερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήµης, µέλος του διοικητικού συµβουλίου Ανώτατης
Εκπαίδευσης για την Εθνική Ασφάλεια, µέλος του Επαγγελµατικού Συµβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης
και µέλος πολλών άλλων εθνικών συµβουλίων και επιτροπών Κατά το παρελθόν η Πρύτανης Katehi
υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος και αντιπρύτανης για ακαδηµαϊκών υποθέσεων στο Πανεπιστήµιο του
Illinois στην Urbana-Champaign, ως κάτοχος της Έδρας Μηχανικής John A. Edwardson και Καθηγήτρια
στην ηλεκτρική µηχανική και τη µηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πανεπιστήµιο Purdue, και
τέλος ως αναπληρώτρια Κοσµήτορας για τις ακαδηµαϊκές υποθέσεις και τη µεταπτυχιακή εκπαίδευση
στο Κολλέγιο Μηχανικής και Καθηγήτρια Ηλεκτρικής Μηχανικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών στο Πανεπιστήµιο του Michigan. Από τα πρώτα χρόνια της ως µέλος του ακαδηµαϊκού
προσωπικού, η Καθηγήτρια Katehi επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στη διεύρυνση των ευκαιριών για
έρευνα για τους προπτυχιακούς φοιτητές και στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής
εµπειρίας των µεταπτυχιακών, µε έµφαση στις υποεκπροσωπούµενες κοινωνικές οµάδες.
Έχει επιβλέψει περισσότερους από 70 µεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και
µεταπτυχιακούς φοιτητές στον τοµέα της Ηλεκτρικής Μηχανικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών. 21 από τους 42 διδακτορικούς ερευνητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους υπό την
επίβλεψή της έχουν αποκτήσει ακαδηµαϊκές θέσεις σε πανεπιστήµια µε ερευνητικό προσανατολισµό στις
ΗΠΑ και αλλού. Η εργασία της στο σχεδιασµό ηλεκτρικών κυκλωµάτων της απέφερε πολλά εθνικά και
διεθνή βραβεία τόσο µε την ιδιότητα του τεχνολογικού ηγέτη όσο και µε αυτή του εκπαιδευτικού, 17
αµερικανικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, και επιπλέον έξι αιτήσεις για αµερικανικά διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας.. Έχει γράψει ή συγγράψει 10 κεφάλαια βιβλίων και περίπου 650 δηµοσιεύσεις σε
περιοδικά µε κριτές και πρακτικά επιστηµονικών συµποσίων.
Απέκτησε το πρώτο της πτυχίο στην ηλεκτρική µηχανική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της
Αθήνας, στην Ελλάδα, το 1977, και το µεταπτυχιακό και το διδακτορικό της στην ηλεκτρική µηχανική
από το UCLA το 1981 και 1984, αντίστοιχα.

David Naylor
Καθηγητής Ιατρικής και Πρόεδρος του πανεπιστηµίου του Τορόντο του Καναδά
Ο David Naylor είναι Πρόεδρος του πανεπιστηµίου του Τορόντο από το 2005. Απέκτησε Master’s στην
Ιατρική στο Τορόντο το 1978 και στη συνέχεια διδακτορικό στην Ιατρική στην Οξφόρδη όπου σπούδασε
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ως υπότροφος Rhodes. Ολοκλήρωσε την κλινική ειδικότητά του και εντάχθηκε στο Τµήµα Ιατρικής του
Πανεπιστηµίου του Τορόντο το 1988. Ήταν ο πρώτος Γενικός ∆ιευθυντής στο Ινστιτούτο Κλινικών
Αξιολογικών Επιστηµών (1991-1998) πριν γίνει Κάτοχος της Έδρας της Ιατρικής και Αντιπρύτανης
υπεύθυνος για τις Σχέσεις µε Ιδρύµατα Παροχής Ιατρικής Φροντίδας του Πανεπιστηµίου του Τορόντο
(1999-2005). Ο Naylor έχει περίπου 300 δηµοσιεύσεις που επεκτείνονται στους τοµείς της κοινωνικής
ιστορίας, της δηµόσιας πολιτικής, της επιδηµιολογίας και της βιοστατιστικής, και των οικονοµικών της
υγείας, ενώ έχει ερευνητική δραστηριότητα στις κλινικές υπηρεσίες υγείας στους περισσότερους τοµείς
της ιατρικής.
Ανάµεσα σε άλλες τιµητικές διακρίσεις, ο Naylor είναι Μέλος της Βασιλικής Εταιρίας του Καναδά, Ξένο
Συνεργαζόµενο Μέλος του Ινστιτούτου Ιατρικής των ΗΠΑ, και Αξιωµατούχος της Τάξης του Καναδά.
Jozef Ritzen
Καθηγητής Οικονοµικών και Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου του Maastricht
Πριν την ανάληψη της τωρινής του θέσης το Φεβρουάριο του 2003, ο J. Ritzen ήταν Αντιπρόεδρος της
Παγκόσµιας Τράπεζας του Τµήµατος Οικονοµικών για την Ανάπτυξη. Ανέλαβε τη θέση αυτή τον
Αύγουστο του 1999. Τον Ιούλιο του 2001 ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου του ∆ικτύου Ανάπτυξης
Ανθρωπίνων Πόρων της Παγκόσµιας Τράπεζας που παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στον οργανισµό
και τις χώρες – πελάτες του πάνω σε θέµατα καινοτόµων προσεγγίσεων µε στόχο τη βελτίωση της υγείας,
της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας. Εντάχθηκε στην Τράπεζα ως Ειδικός Σύµβουλος στο
∆ίκτυο Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων το Σεπτέµβρη του 1998.
Πριν τον ερχοµό του στην Τράπεζα, διετέλεσε Υπουργός Παιδείας, Πολιτισµού και Επιστηµών της
Ολλανδίας, και υπήρξε ένας από τους µακροβιότερους Υπουργούς Παιδείας παγκοσµίως. Κατά τη
διάρκεια της θητείας του, υλοποίησε µια σειρά µεταρρυθµίσεων σε όλο το φάσµα του ολλανδικού
εκπαιδευτικού συστήµατος.
Ο κ. Ritzen έχει συνεισφέρει, επίσης, σηµαντικά σε οργανισµούς όπως η UNESCO και ο ΟΟΣΑ,
ιδιαίτερα στο πεδίο της επιστήµης και της κοινωνικής συνοχής. Πριν το διορισµό του ως Υπουργού το
1989, ο κ. Ritzen κατείχε ακαδηµαϊκές θέσεις στο Πανεπιστήµιο Nijmegen και το Πανεπιστήµιο Erasmus
στην Ολλανδία, καθώς και στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια – Berkeley και το Ινστιτούτο ∆ιεθνών
Θεµάτων LaFollette στο Πανεπιστήµιο Wisconsin-Madison στις ΗΠΑ.
Ο κ. Ritzen απέκτησε µεταπτυχιακό τίτλο στη φυσική µηχανική το 1970 από το Τεχνολογικό
Πανεπιστήµιο του Delft και διδακτορικό στα οικονοµικά το 1977 από το πανεπιστήµιο Erasmus στο
Rotterdam. Η διατριβή του πάνω στην εκπαίδευση, την οικονοµική ανάπτυξη και την κατανοµή του
εισοδήµατος τού απέφερε το βραβείο Winkler Prins.
John Sexton
Καθηγητής Νοµικής και Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης
Γεννηµένος στις 29 Σεπτεµβρίου του 1942, ο John Sexton είναι ο 15ος Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου της
Νέας Υόρκης, κατέχοντας αυτή τη θέση από τις 17 Μαΐου 2002, ενώ είναι ταυτόχρονα Καθηγητής
Νοµικής στην Έδρα Benjamin Butler της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου. Από το 1988 έως το 2002
υπηρέτησε ως Κοσµήτορας της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης, περίοδο κατά την
οποία η Σχολή έγινε σε µία από τις καλύτερες 5 νοµικές σχολές στη χώρα σύµφωνα U.S. News and
World Report. Από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως την 1η Ιανουαρίου 2007, διετέλεσε Πρόεδρος του
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Συµβουλίου της Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης. Το 2006 υπηρέτησε ως πρόεδρος του
Συµβουλίου Προέδρων της Federal Reserve Bank.
Ο Sexton κατέχει πρώτο πανεπιστηµιακό τίτλο στην ιστορία (1963), µεταπτυχιακό τίτλο στη συγκριτική
θρησκειολογία (1965), διδακτορικό στην ιστορία της αµερικανικής θρησκείας (1978) από το
πανεπιστήµιο Fordham, καθώς και τίτλο Juris Doctor στα νοµικά (1979) µε διάκριση magna cum laude
από τη Νοµική Σχολή του Χάρβαρντ όπου διετέλεσε και αρχισυντάκτης της Νοµικής Επιθεώρησης του
Χάρβαρντ. Το 2008, το Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης ολοκλήρωσε µε επιτυχία την –για τα τότε
δεδοµένα- µεγαλύτερη εκστρατεία εύρεσης κεφαλαίων στην ανώτατη εκπαίδευση. Η εκστρατεία του
Πανεπιστήµιου της Νέας Υόρκης, που είχε θέσει ως στόχο να συγκεντρώσει 2,5 δισεκατοµµύρια
δολάρια, τελικά συγκέντρωσε πάνω από 3 δισεκατοµµύρια δολάρια. Το 2009, η εκστρατεία εύρεσης
κεφαλαίων του Πανεπιστήµιου της Νέας Υόρκης συνεχίστηκε ξεπερνώντας το ένα εκατοµµύριο δολάρια
ηµερησίως, παρά την οικονοµική κρίση.
Τον Οκτώβριο του 2007, το Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τη δηµιουργία του
Πανεπιστηµίου Νέας Υόρκης στο Άµπου Ντάµπι, το πρώτο campus που λειτούργησε στο εξωτερικό από
ένα µεγάλο ερευνητικό πανεπιστήµιο. Η σχολή, στην οποία το πανεπιστήµιο αναφέρεται ως «το κολλέγιο
διακεκριµένων φοιτητών του κόσµου», συγκεντρώνει κορυφαίους φοιτητές και προσωπικό από όλο τον
κόσµο, και θα ξεκινήσει τα µαθήµατα το φθινόπωρο του 2010.
Κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Sexton, το ποσοστό των φοιτητών του Πανεπιστηµίου της
Νέας Υόρκης που σπουδάζουν στο εξωτερικό αυξήθηκε σε πάνω από 40%, και το Ινστιτούτο για τη
∆ιεθνή Εκπαίδευση αναγνώρισε το Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης ως το πανεπιστήµιο εκείνο που
έστειλε τους περισσότερους φοιτητές στο εξωτερικό από οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήµιο στις ΗΠΑ.
Ο Sexton έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις σε µεγάλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Όντας Κοσµήτορας της
Νοµικής Σχολής του πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης, ο Sexton υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Ένωσης
των Αµερικανικών Νοµικών ΣχολώνΤο 2009, ο Sexton υπηρέτησε ως πρόεδρος της Επιτροπής για τα
Ανεξάρτητα Κολλέγια και Πανεπιστήµια, αντιπρόεδρος και επόµενος πρόεδρος του Αµερικανικού
Συµβουλίου για την Εκπαίδευση, και πρόεδρος της Ακαδηµίας Επιστηµών της Νέας Υόρκης. Είναι
επίσης µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ένωσης Αµερικανικών Πανεπιστηµίων, µέλος της
Επιτροπής για τα Ανεξάρτητα Κολλέγια και Πανεπιστήµια και µέλος του διοικητικού συµβουλίου του
Ινστιτούτου ∆ιεθνούς Εκπαίδευσης. Τον Μάρτιο του 2010, ο Sexton ορίστηκε Πρόεδρος του
Αµερικανικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης.
Lap-Chee Tsui
Καθηγητής Βιολογίας και Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου του Hong Kong
Πριν την παρούσα θέση του που ανέλαβε το Σεπτέµβριο του 2002, ο Καθηγητής Tsui ήταν πρώτος-τητάξει Γενετιστής και Πρόεδρος του Προγράµµατος Γενετικής και Γονιδιοµατικής Βιολογίας του
Ινστιτούτου Έρευνας στο Νοσοκοµείο Παίδων του Τορόντο.
Ο Καθηγητής Tsui γεννήθηκε στη Σαγκάη και έλαβε το πρώτο πτυχίο και το µεταπτυχιακό του από το
Κινεζικό Πανεπιστήµιο του Hong Kong. Είναι πολίτης του Hong Kong. Έλαβε το διδακτορικό του από
το πανεπιστήµιο του Pittsburgh το 1979. Μετά από µια σύντοµη περίοδο εκπαίδευσης στο Εθνικό
Εργαστήριο Oak Ridge, εντάχθηκε στο Τµήµα Γενετικής στο Νοσοκοµείο Παίδων. Κατέκτησε την
διεθνή καταξίωση το 1989 όταν προσδιόρισε το ελαττωµατικό γονίδιο που προκαλεί κυστική ίνωση,
πράγµα που αποτέλεσε µεγάλη τοµή στη γενετική. Έχει επίσης συνεισφέρει σηµαντικά στη µελέτη του
ανθρωπίνου γονιδιώµατος, ειδικά στο χαρακτηρισµό του χρωµοσώµατος 7 και στην αναγνώριση
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επιπρόσθετων ελαττωµατικών γονιδίων. Έχει γράψει 300 δηµοσιεύσεις και 65 κεφάλαια βιβλίων και
δοκίµια.
Ο Καθηγητής Tsui έχει λάβει πολλά βραβεία και διακρίσεις για την σηµαίνουσα δουλειά του τα
τελευταία χρόνια. Οι διακρίσεις περιλαµβάνουν: Εταίρος της Βασιλικής Εταιρίας του Καναδά, Εταίρος
της Βασιλικής Εταιρίας του Λονδίνου, Εταίρος της Κινεζικής Ακαδηµίας, Ξένος Συνεργάτης της Εθνικής
Ακαδηµίας Επιστηµών (ΗΠΑ), και Ξένο Μέλος, Κινεζική Ακαδηµία Επιστηµών.
Εκτός από τα πολλά εθνικά και διεθνή βραβεία, του έχουν απονεµηθεί διδακτορικοί τίτλοι τιµής ένεκεν
από: University of King's College, University of New Brunswick, The Chinese University of Hong Kong,
St. Francis Xavier University, York University, Tel Aviv University, University of Toronto, University of
Aberdeen, King's College London και University of Edinburgh.
Είναι µέλος της Εισηγητικής Επιτροπής ∆ικαστικών Αξιωµατούχων, της Εκτελεστικής Γραµµατείας της
Επιτροπής για τη Στρατηγική Ανάπτυξη και της Συµβουλευτικής Επιτροπής για τη ∆ιαφθορά της
Κυβέρνησης του Hong Kong. Έγινε δεκτός στην Τάξη του Καναδά (Αξιωµατούχος), την Τάξη του
Οντάριο, στην τάξη των Ιπποτών της Λεγεώνας της Τιµής της Γαλλίας, και έλαβε τον τίτλο της
∆ικαιοσύνης της Ειρήνης (Justice of the Peace (HKSAR)).
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