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What the hell is quality?
«Ποιότητα…Ξέρεις τι είναι, μα δεν ξέρεις τι είναι. Αλλά αυτό
είναι αντιφατικό. Όμως μερικά πράγματα είναι καλύτερα από
άλλα, δηλαδή έχουν περισσότερη ποιότητα. Μα όταν
προσπαθείς να πεις τι είναι η ποιότητα, πέρα από τα
πράγματα την έχουν, η προσπάθεια είναι μάταιη!

Δεν υπάρχει κάτι που να μπορείς να πεις. Αλλά αν δεν
μπορείς να πεις τι είναι ποιότητα, πώς ξέρεις τι είναι, ή πώς
γνωρίζεις αν υπάρχει; Αν κανείς δεν γνωρίζει τι είναι, τότε, για
πρακτικούς λόγους, δεν υπάρχει καθόλου. Αλλά πάλι για
πρακτικούς λόγους πραγματικά υπάρχει. Γιατί διαφορετικά σε
τι βασίζονται οι βαθμοί; Γιατί οι άνθρωποι πληρώνουν
περιουσίες για κάποια πράγματα και ρίχνουν κάποια άλλα
στα σκουπίδια; Προφανώς κάποια πράγματα είναι καλύτερα
από άλλα… αλλά τι είναι το «καλύτερο»;

Έτσι πηγαίνεις πάνω-κάτω, στριφογυρίζοντας τις σκέψεις σου,
μη βρίσκοντας να κρατηθείς από πουθενά. Τι στο διάολο
είναι η ποιότητα; Τι ακριβώς είναι;»



Tέσσερις διαφορετικές λογικές ποιότητας:

 καταλληλότητα για το σκοπό:  
αποστολή ιδρύματος και τμήματος – στόχοι

 ανταποδοτικότητα (value for money): 
ορθή χρήση των πόρων – επαγγελματικές προοπτικές 
αποφοίτων - σύνδεση με την αγορά εργασίας

 «μετασχηματισμός» του τρόπου σκέψης των φοιτητών : 
αξιολογήσεις φοιτητών

 αριστεία: 
ερευνητικός προσανατολισμός - διεθνοποίηση 



σημαντικός αριθμός χρηματοδοτούμενων 
ερευνητικών προγραμμάτων, από 

 εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και
ιδιωτικούς φορείς, αλλά

 ελλειπής παρουσίαση των επιτευγμάτων που   
καταφανώς αδικεί τη σημαντική δουλειά 
όλων 



σημαντικές ελλείψεις στην καταχώριση των 
στοιχείων – μοναδική πηγή ο ΕΛΚΕ 

 σημαντικές ελλείψεις στην παρουσίαση των 
προγραμμάτων και των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων

 μειωμένη εμπλοκή φοιτητών ΠΑΠΕΛ στην 
έρευνα  

μειωμένη σύνδεση με διδασκαλία



 Έχουμε καλής ποιότητας δεδομένα για την κινητικότητα και τις  
ανταλλαγές Erasmus. Θα μπορούσαμε να τα αναδείξουμε περισσότερο 
μέσα από επανασχεδιασμό των ιστοσελίδων ώστε να αναδεικνύεται η 
δυναμική που αναπτύσσεται σε αυτόν τον τομέα.

Δεν υπάρχει καταγραφή των άλλων δράσεων Εrasmus (π.χ. Ιntensive
Programmes). 

 Δεν αναδεικνύονται άλλου τύπου διεθνείς δράσεις και ανταλλαγές 
στις κεντρικές ιστοσελίδες του Ιδρύματος όπως για παράδειγμα διεθνείς 
συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού



 επανασχεδιασμός ιστοσελίδων στην Ελληνική και την 
Αγγλική γλώσσα με αναφορά στην έρευνα και στις δράσεις 
διεθνοποίησης των Τμημάτων. 

 σύντομες περιγραφές προγραμμάτων με αναφορά όχι 
μόνο στους επιστημονικούς υπευθύνους αλλά στις ομάδες 
– ώστε να αναδεικνύεται και η συνεργασία με άλλα 
ιδρύματα και η συμμετοχή φοιτητών  

 δημιουργία ερευνητικής πολιτικής σε επίπεδο Τμημάτων

 ανάδειξη των ερευνητικών δράσεων και των δράσεων 
διεθνοποίησης στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των 
Τμημάτων και τους οδηγούς σπουδών 

 Ανάδειξη των δράσεων διεθνοποίησης στον οδηγό 
Erasmus του Ιδρύματος


