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1. Εισαγωγή. 

Η 6-µελής Οµάδα των Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων για την "Αποτίµηση του 

Εκπαιδευτικού Εργου και των Παρεχοµένων Υπηρεσιών του ΕΜΠ" συγκροτήθηκε, µε 

απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ, µετά από εισήγηση της Κύριας Οµάδας του Εργου 

(ΚΟΕ), η οποία επικυρώθηκεαπό 5 Ακαδηµαϊκούς Πανεπιστηµίων του εξωτερικού, τους: 

• Καθηγητή Ν.Ν. Αµβράζη, Imperial College of Science and Technology (UK),  

• Καθηγητή Η.Π. Γυφτόπουλο, Massachusetts Institute of Technology (USA), 

• Καθηγητή Κ. ∆αφέρµο, Brown University (USA),  

• Καθηγητή Θ. ∆ράκο, Swiss Federal Institute of Technology (Switzerland), 

• Καθηγητή R.A. Frank, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (France)  

και 

• τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κ. Κ. Λιάσκα  

Επισηµαίνεται ότι λόγω της συστηµατικής απουσίας του ΤΕΕ από το Εργο, η Οµάδα των 

Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων ήταν πρακτικά 5-µελής και έτσι θα γίνεται αναφορά σ'αυτήν 

στην παρούσα Εκθεση. 

1.1 1η Συνάντηση των Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων. 

Στις 31 Μαρτίου  και 1 Απριλίου 1998, πραγµατοποιήθηκε η 1η Συνάντησή µας, ως Οµάδας 

των Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, σύµφωνα µε τον 

προγραµµατισµό που είχε γίνει από την Κύρια Οµάδα του Εργου. Στην ανοικτή, για όλα τα 

µέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας Συνάντηση, στην οποία προήδρευσε ο Πρύτανης του 

ΕΜΠ Καθηγητής Θ.Ξανθόπουλος, είχαν προσκληθεί να συµµετέχουν η Πρυτανεία και τα 

µέλη της Συγκλήτου. Τα κύρια αντικείµενα της Συνάντησης ήταν : 

• Η ενηµέρωσή µας για το ΕΜΠ, την ιστορία του, τη ∆ιοίκηση, το Οργανόγραµµα του 

Προσωπικού, τις Προπτυχιακές Σπουδές, τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, τη Συνεχιζόµενη 

Εκπαίδευση, την Ερευνα, τη Σπουδαστική Μέριµνα, τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις και τα 

έργα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (Β΄ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ). 

• Η ενηµέρωσή µας για το Εργo της Αποτίµησης που είχε επιτελεστεί µέχρι τότε. 



 4 

• Ξεναγήσεις σε τρεις κεντρικές µονάδες του Ιδρύµατος, στη Βιβλιοθήκη, στο Κέντρο 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και στο Κέντρο ∆ικτύων. 

• Επισκέψεις σε επιλεγµένα από εµάς Εργαστήρια του Ιδρύµατος, που ήταν τα εξής: 

Eργαστήριο Αντισεισµικής Τεχνολογίας (ΠΜ), Eργαστήριο Αεροδυναµικής και 

Υδροδυναµικών Μηχανών (ΜΜ), Eργαστήριο Θερµικών Στροβιλοµηχανών (ΜΜ), 

Eργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας (ΜΜ), Eργαστήριο Συστηµάτων Αυτοµάτου 

Ελέγχου (ΗΜΜΥ), Eργαστήριο Γενικής και Εφαρµοσµένης Γεωλογίας (ΜΜΜ), 

Eργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναµικής (ΝΜΜ), Κέντρο 

Γεωπληροφορικής (ΑΤΜ), Eργαστήριο Αντοχής Υλικών (ΓΤ),  Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 

Η/Υ στα Μαθηµατικά (ΓΤ) και Εργαστήριο Φυσικής (ΓΤ).  

• Κριτική τοποθέτησή µας ως προς το µέχρι τότε επιτελεσθέν έργο και τον 

προγραµµατισµό του. 

• Οργάνωση των δύο ακόµη Συναντήσεων που ακολούθησαν. 

1.2 2η Συνάντηση των Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων. 

Η 2η Συνάντησή µας πραγµατοποιήθηκε στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο διάστηµα 

από τις 12 έως και τις 16 Οκτωβρίου 1998. Κατά τη διάρκεια αυτής της Συνάντησης : 

• Επισκεφθήκαµε, µετά από επιλογή µας, το Εργαστήριο Λιµενικών Εργων (ΠΜ), το 

Εργαστήριo Σχεδιασµού και Ανάλυσης ∆ιεργασιών (ΧΜ), το Εργαστήριo Τεχνικής 

Χηµικών ∆ιεργασιών (ΧΜ), το Εργαστήριo Αντοχής Υλικών (ΓΤ),  το Εργαστήριo 

Φυσικής (ΓΤ), και τα Κατανεµηµένα Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών (PC-LAB) 

του Τµήµατος ΑΤΜ, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και 

• συµµετείχαµε σε κύκλους συζητήσεων, στις οποίες προήδρευσε ο Επιστηµονικός 

Υπεύθυνος του Εργου, και ήταν ανοικτές σε όλα τα µέλη της Πολυτεχνειακής 

Κοινότητας· σ' αυτές πήραν µέρος ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις, τα µέλη της ΚΟΕ και 

άλλα µέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. 

Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Εργου µας ενηµέρωσε για την πορεία του Εργου και 

παρουσίασε την πρόχειρη έκδοση 1.4 του Α’ Μέρους της Εκθεσης Αυτοαξιολόγησης. Οι 

θεµατικές, πάνω στις οποίες αναπτύχθηκε εκτενής συζήτηση, καθορίσθηκαν κυρίως από τα 

σχόλια και τις παρατηρήσεις µας µετά από την 1η µας Συνάντηση και ήταν: 

1. Το στίγµα και η στρατηγική του ΕΜΠ ενόψει της νέας χιλιετίας. 

2. Η αυτονοµία των Τµηµάτων, διατµηµατικές πολιτικές, ο ρόλος της Συγκλήτου.               

3. Ο θεσµός των προπτυχιακών διατµηµατικών µαθηµάτων. 
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4. H ανανέωση των περιεχοµένων των µαθηµάτων. 

5. Ο θεσµός των µαθηµάτων σχεδιασµού.  

6. Ο θεσµός του σεµιναρίου ως εκπαιδευτικού εργαλείου. 

7. Ο θεσµός της βιβλιογραφικής αναζήτησης στις φοιτητικές εργασίες. 

8. Προσανατολισµός των Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

9. Η αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης. 

10. Η εκπαιδευτική διάσταση των Η/Υ και ∆ικτύων.  

11. Μεγάλα ∆ιατµηµατικά Εργαστήρια. 

12. Επαγγελµατικός προσανατολισµός και κατεύθυνση των αποφοίτων του ΕΜΠ σε σχέση   

µε τις επενδύσεις και τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας. 

13. Η µετεξέλιξη του Γενικού Τµήµατος. 

14. ∆ιαδικασία εκλογής και  εξέλιξης των µελών  ∆ΕΠ. 

15. Κυρίαρχη φυσιογνωµία του ∆ΕΠ: µηχανικοί, δάσκαλοι ή ερευνητές; 

16. Αναβάθµιση του ρόλου και της θέσης του ∆ΕΠ στο σύγχρονο Πολυτεχνείο. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης του έργου τους.  

17. Ο θεσµός, ο ρόλος και η επίδραση της χρηµατοδοτούµενης έρευνας στο σύγχρονο 

Πολυτεχνείο. 

18. Βιωσιµότητα του θεσµού της Αποτίµησης. 

Κατά την τελευταία ηµέρα συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε τη δοµή και το περιεχόµενο της 

Εκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης και έγινε ο προγραµµατισµός της 3ης και τελευταίας  

Συνάντησής µας. 

Οι εντυπώσεις που αποκοµίσαµε ως Οµάδα των Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων κατά τη 

διάρκεια των Συναντήσεων µας στο ΕΜΠ ήταν πάρα πολύ θετικές, τόσο για το έργο που 

εκτελείται στο ΕΜΠ, όσο και για το Εργο της Αποτίµησης. Η ποσότητα, η ποιότητα και η 

πληρότητα του Εργου της ΑΕΕΠΥ-ΕΜΠ που είχε ήδη πραγµατοποιηθεί είναι πολύ αξιόλογες 

και συγχαίρουµε θερµότατα όλες τις Οµάδες Επεξεργασίας των επί µέρους θεµάτων 

(Πακέτων Εργασίας). 

Παρατηρήσαµε, όµως, µε λύπη την απουσία του εκπροσώπου του ΤΕΕ από όλο το Εργο της 

Εξωτερικής  Αξιολόγησης. Η άποψη ηγετικών στελεχών του τεχνικού κόσµου και της 

βιοµηχανίας, που έχουν πείρα των αναγκών της επαγγελµατικής αγοράς, είναι εξαιρετικά 

χρήσιµη και απαραίτητη. Για τον σκοπό αυτό είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε την άποψη των 

εκπροσώπων του τεχνικού κόσµου και της βιοµηχανίας, όχι τόσο σχετικά µε το περιεχόµενο 

των µαθηµάτων ή το µέλλον του ΕΜΠ, αλλά κυρίως για το τι πρέπει να γνωρίζουν οι 

απόφοιτοι ενός Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύµατος πριν εισέλθουν στον επαγγελµατικό 
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χώρο. Είναι αυτονόοητο ότι η πρόκληση των καιρών απαιτεί την παρουσία του ΤΕΕ σε Εργα 

όπως η Αποτίµηση του ΕΜΠ. 

1.3 3η Συνάντηση των Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων. 

Η 3η Συνάντησή µας πραγµατοποιήθηκε στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο διάστηµα 

από τις 11 ως 13 Μαρτίου 1999. Κατά τη διάρκεια αυτής της Συνάντησης, αφού ο  

Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Εργου µας ενηµέρωσε για την πορεία του Εργου και 

παρουσίασε τα κεφάλαια του Β’ Μέρους της Εκθεσης Αυτοαξιολόγησης, συντάξαµε το 

τελικό κείµενο αυτής της Εκθεσης. 

1.4 Σκοπός του ΕΜΠ. 

Η Επιτροπή µας συµφωνεί ότι ο σκοπός του ΕΜΠ είναι : 

"να εκπαιδεύει και να παράγει άρτια καταρτισµένους µηχανικούς ώστε να 

συντελούν στην ανάπτυξη της χώρας και στην προαγωγή της τέχνης και της 

επιστήµης" (Εκθεση ΑΕΕΠΥ §2.4.3) 

1.5 Ο θεσµός της Αποτίµησης- Βιωσιµότητα. 

Σύµφωνα µε την άποψή µας, ο χαρακτήρας της αποτίµησης πρέπει να είναι θετικός και  

απαλλαγµένος από πνεύµα αµυντικής λογικής. Η αποτίµηση θα πρέπει να αποβλέπει κυρίως 

προς το µέλλον, δηλαδή στον σχεδιασµό των µελλοντικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και 

στη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Το έργο της Αποτίµησης στο ΕΜΠ θα πρέπει να 

συνεχισθεί και στο µέλλον, ακόµη και στην περίπτωση που τα συναγόµενα συµπεράσµατα 

του παρόντος Εργου θα εθεωρούντο απολύτως θετικά. 

Η λειτουργία του θεσµού της αποτίµησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) είναι 

πλέον διεθνής πρακτική. Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, η συχνότητα έργων αυτού του 

είδους ποικίλλει από 2 έως 10 χρόνια, ανάλογα µε το αν η αποτίµηση γίνεται : 

• σε επίπεδο Τµήµατος ή Σχολής ή Ιδρύµατος, 

• από διδακτικό προσωπικό ή από οµάδες εµπειρογνωµόνων που κρίνουν κατά πόσον τα 

προγράµµατα σπουδών ανταποκρίνονται στις διεθνείς απαιτήσεις ποιότητας και 

εξειδίκευσης.  
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Το µεγάλο όφελος που προκύπτει από την καθιέρωση αυτού του θεσµού στον χώρο της 

Εκπαίδευσης, εκτός από τα εξαγόµενα πορίσµατα, είναι η διαµόρφωση : 

• ενός κλίµατος άµιλλας που καλλιεργεί την εκπαιδευτική και εργασιακή συνείδηση των 

µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, 

• και ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη συνεχή προσαρµογή στις νέες επιστηµονικές 

και τεχνολογικές εξελίξεις.  

Είναι εποµένως αυτονόητο ότι θα πρέπει να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για τη 

βιωσιµότητα του θεσµού της Αποτίµησης στο ΕΜΠ. 

Σε ό,τι αφορά στα Τµήµατα η εξωτερική αξιολόγησή τους είναι µία καθιερωµένη πρακτική 

διεθνώς. Η παρούσα αξιολόγηση του ΕΜΠ έδειξε ωστόσο ότι οι ιδρυµατικές αξιολογήσεις 

απαιτούν εκτεταµένη εσωτερική δουλειά που επιβαρύνει υπερβολικά τα µέλη του ∆ΕΠ. Η 

καταλληλότερη συχνότητα για την ιδρυµατική αποτίµηση θα ήταν κάθε 6 έτη, αντίστοιχα µε 

τις 2 περιόδους σχεδιασµού. Στην περίπτωση που τα Τµήµατα πραγµατοποιούν κανονικά την 

εξωτερική τους αξιολόγηση, η ιδρυµατική αξιολόγηση µπορεί να περιορίζεται και να 

εστιάζεται σε θεσµικά και δοµικά προβλήµατα, καθώς και ερωτήµατα στρατηγικής που 

αφορούν σε µελλοντική ανάπτυξη. 

2. Η Εκθεση Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού Εργου και 
Παρεχοµένων Υπηρεσιών του ΕΜΠ. 

Οπως φαίνεται από την Εκθεση Αυτοαξιολόγησης, και αναδείχθηκε από τις συζητήσεις κατά 

τις τρεις Συναντήσεις µας στο ΕΜΠ, έχει πραγµατοποιηθεί εξαιρετική εργασία Αποτίµησης 

του Εκπαιδευτικού Εργου και των Παρεχοµένων Υπηρεσιών του Ιδρύµατος. Το γεγονός αυτό 

εγγυάται ότι επόµενες αποτιµήσεις, που θα πρέπει να γίνουν και σε επίπεδο Τµηµάτων, θα 

συνεπάγονται ευκολότερη εργασία, ακριβώς γιατί θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα 

στοιχεία και τα συµπεράσµατα της τελικής Εκθεσης αυτής της πρώτης Ιδρυµατικής 

Αποτίµησης.  

Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε η περαιτέρω διάχυση της ενδιάµεσης έκδοσης 1.4 της 

Εκθεσης Αυτοαξιολόγησης στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα. Η Εκθεση διαβιβάσθηκε σε 

περίπου 170 στελέχη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, συνοδευόµενη από διαβιβαστικό 

έγγραφο του Πρύτανη µε το οποίο κλήθηκαν να στείλουν παρατηρήσεις, σχόλια και 

διορθώσεις µε βάση την εµπειρία από τον χώρο ευθύνης τους.  
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Το υλικό που περιλαµβάνει η Εκθεση Αυτοαξιολόγησης δίνει µία πλήρη εικόνα της 

οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΠ και έχει µεγάλη αξία για τον µελλοντικό σχεδιασµό 

των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης του Ιδρύµατος. 

3. Εσωτερικός Κανονισµός. 

Η Εκθεση Αυτοαξιολόγησης παρουσίασε πλήρως τη νοµοθετική βάση πάνω στην οποία 

στηρίζεται το Ιδρυµα ως θεσµός. Είναι θετικό ότι ο νοµοθέτης δίνει στα Πανεπιστήµια το 

δικαίωµα να αυτοοργανωθούν θεσπίζοντας Εσωτερικούς Κανονισµούς. Οµως, το ΕΜΠ δεν 

έχει καταφέρει µέχρι σήµερα να θεσπίσει τον Εσωτερικό του Κανονισµό. Πρόκειται για µία 

επείγουσα ανάγκη, η ικανοποίηση της οποίας θα αναβαθµίσει την εσωτερική λειτουργία του 

Ιδρύµατος· επί πλέον, µε την έγκριση του Κανονισµού από το ΥΠΕΠΘ θα ενδυναµωθεί η 

θέση του ΕΜΠ απέναντι στο Υπουργείο και θα ενισχυθεί η αυτονοµία του ΕΜΠ.   

4. Στρατηγικός Σχεδιασµός. 

Από την Εκθεση Αυτοαξιολόγησης αλλά και τις συζητήσεις που είχαµε προέκυψε εµφανώς η 

µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από τα όργανα διοίκησης του Ιδρύµατος και των 

Τµηµάτων για βελτίωση της λειτουργίας σε όλους τους τοµείς. Εξάλλου, στην Εκθεση 

Αυτοαξιολόγησης επισηµαίνονται και αδυναµίες που φαίνεται να είναι κυρίως θεσµικές και 

δοµικές. Για την αντιµετώπιση των αδυναµιών και την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας 

του Ιδρύµατος θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα του Στρατηγικού Σχεδιασµού. 

Η αυτοαξιολόγηση των Τµηµάτων και του Ιδρύµατος στο σύνολό του έχουν ως κύριο σκοπό 

να ελέγξουν εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του στρατηγικού σχεδιασµού τους για την 

αντίστοιχη περίοδο, να εντοπίσουν αδυναµίες, εάν υπάρχουν, και να βοηθήσουν στην 

προετοιµασία του στρατηγικού σχεδιασµού της επόµενης περιόδου. Με αυτή την έννοια οι 

αυτοαξιολογήσεις των Τµηµάτων είναι αναγκαίες και θα πρέπει να γίνονται περιοδικά. Ο 

στρατηγικός σχεδιασµός του ΕΜΠ θα πρέπει να βασίζεται πάνω στα σχέδια του κάθε 

Τµήµατος, αλλά θα πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψιν και άλλες αρχές που έχουν ως 

αφετηρία την υποχρέωσή του να εκπαιδεύει νέους ανθρώπους προς όφελος της κοινωνίας.  

Η χρονική περίοδος των 3 ετών που αντιστοιχεί στη διάρκεια του θητείας του Πρύτανη 

φαίνεται εύλογη για τον σχεδιασµό· η Συγκλητική Επιτροπή Θεσµών και Στρατηγικής  

µπορεί να παίξει έναν σηµαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Η εργασία που έγινε στο 
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πλαίσιο της παρούσης αξιολόγησης είναι µία ιδιαίτερα πολύτιµη βάση για τις µελλοντικές 

δραστηριότητες της Επιτροπής αυτής. 

Οι πρόσφατα συγκροτηθείσες Πολυδύναµες Μονάδες που έχουν ως στόχο να λειτουργήσουν 

ως Γραφεία για τη Λειτουργία και Ανάπτυξη των Τµηµάτων µπορούν να στηρίξουν την 

προετοιµασία του στρατηγικού σχεδιασµού τόσο σε επίπεδο Τµήµατος όσο και σε επίπεδο 

Ιδρύµατος. Ο στρατηγικός σχεδιασµός στο επίπεδο των Τµηµάτων, πόσο µάλλον στο επίπεδο 

του Ιδρύµατος, θα αποβεί µεγάλης σηµασίας όταν παρέλθει η παρούσα περίοδος ανάπτυξης 

και αναγκαστικά τεθούν οι προτεραιότητες ώστε να διασφαλισθεί ότι τα υψηλά εκπαιδευτικά 

και ερευνητικά επιτεύγµατα θα κατορθωθεί να συνεχίζονται, παρά το ενδεχόµενο να 

αναγκασθεί το Ιδρυµα να λειτουργήσει µε προϋπολογισµούς σχεδόν µηδενικής αύξησης. 

Πρόκειται για καταστάσεις απέναντι στις οποίες βρίσκονται ήδη αντιµέτωπα τα 

Πανεπιστήµια της Κεντρικής Ευρώπης και είναι άκρως πιθανό να αντιµετωπίσουν και τα 

ελληνικά Πανεπιστήµια στο εγγύς µέλλον.  

Εξάλλου, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασµού θα πρέπει, µεταξύ άλλων, τα Τµήµατα να 

αντιµετωπίσουν το θέµα της ανανέωσης του γνωστικού περιεχοµένου των θέσεων ∆ΕΠ, είτε 

των νέων που εγκρίνονται από το ΥΠΕΠΘ, είτε εκείνων που δηµιουργούνται εξαιτίας 

συνταξιοδοτήσεων. 

Η ωφέλιµη επίδραση της αυτοαξιολόγησης ενός Τµήµατος γίνεται φανερή στην περίπτωση 

του Τµήµατος ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Η προσπάθεια που απαιτείται σε αυτές τις αξιολογήσεις 

µπορεί να µειωθεί σηµαντικά στην περίπτωση που οι αξιολογήσεις γίνονται περιοδικά, 

ιδιαίτερα αν τα αναγκαία βασικά δεδοµένα συλλέγονται και επικαιροποιούνται συνεχώς, 

ενδεχοµένως από τις Πολυδύναµες Μονάδες των Τµηµάτων. Με βάση τα στοιχεία αυτά το 

ΕΜΠ θα πρέπει να δηµοσιεύει σε ετήσια βάση µία έκθεση απόδοσης και προόδου, τα κύρια 

σηµεία της οποίας πρέπει επίσης να δηµοσιεύονται στον καθηµερινό τύπο για την άµεση 

ενηµέρωση του Ελληνα φορολογούµενου. 

5. Προπανεπιστηµιακή κατάρτιση και εισαγωγή στο ΕΜΠ. 

Η προετοιµασία των µαθητών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια του 

Λυκείου, είναι σηµαντικό να συνίσταται σε µία γενική σύγχρονη εκπαίδευση που να 

αποφεύγει, όσο είναι δυνατόν, την εξειδίκευση. Σχετικά µε την εκπαίδευση στα µαθηµατικά 

και τις φυσικές επιστήµες, σήµερα – εκτός από τη φυσική και τη χηµεία – η βιολογία είναι 

εξίσου µεγάλης σηµασίας. Ακόµη, σηµαντικός στόχος είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας 
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και της ικανότητας του µαθητή για προφορική και γραπτή παρουσίαση των δικών του ιδεών 

και σκέψεων. Η χαλάρωση των κριτηρίων επίδοσης είναι αντιπαραγωγική και δεν αυξάνει τη 

δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες. 

Τα Πανεπιστήµια θα πρέπει να διεκδικήσουν το δικαίωµά τους να επιλέγουν τους εισακτέους 

στα Τµήµατά τους. Είναι σηµαντικό ο αριθµός των εισακτέων να διατηρηθεί σ' ένα επίπεδο 

αντίστοιχο των αναγκών της κοινωνίας, και ιδιαίτερα της οικονοµίας της χώρας, και 

παράλληλα να διατηρηθεί σε λογικά όρια η αναλογία διδακτικού προσωπικού και φοιτητών.  

Οι ανεπάρκειες που διαπιστώνονται στο γνωστικό υπόβαθρο των νεοεισαγοµένων στο ΕΜΠ 

φοιτητών δηµιουργούν προβλήµατα στα Προγράµµατα των Προπτυχιακών Σπουδών. Μία 

κριτική µελέτη του νέου Συστήµατος Εισαγωγής στα ΑΕΙ και η σύγκρισή του µε το παλαιό 

Σύστηµα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το αρνητικό φαινόµενο της ανάγκης συµπλήρωσης 

της προπανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των φοιτητών του ΕΜΠ στα πρώτα εξάµηνα των 

σπουδών τους στο Ιδρυµα δεν πρόκειται να εξαλειφθεί. 

Θα πρέπει να εξετασθεί εάν το πρόγραµµα σπουδών των δύο πρώτων εξαµήνων χρειάζεται 

τροποποίηση ή διεύρυνση. Τα δύο αυτά εξάµηνα περιλαµβάνουν καθόλου ή ελάχιστη 

διδασκαλία µαθηµάτων τεχνολογικού περιεχόµενου και φαίνεται να έχουν σχεδιασθεί κυρίως 

για να συµπληρώνουν την έλλειψη επαρκούς προετοιµασίας των νεοεισαγοµένων φοιτητών 

σε βασικά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται προκειµένου να γίνουν δεκτοί να 

παρακολουθήσουν το πρόγραµµα των σπουδών ενός Πολυτεχνείου.  

Θα ήταν φρόνιµο να ελαφρυνθεί ο διδακτικός φόρτος των βασικών µαθηµάτων στα δύο 

πρώτα εξάµηνα στο ΕΜΠ, που είναι υπερβολικός ως προς τον αριθµό των διδακτικών ωρών, 

και να δηµιουργηθούν µαθήµατα που έχουν τεχνολογικό περιεχόµενο, όπως σύνταξη 

Τεχνικής Εκθεσης, Τεχνική Σχεδίαση και Ανάλυση Κόστους. Με αυτή τη ρύθµιση οι 

φοιτητές των πρώτων εξαµήνων θα έχουν το αίσθηµα ότι κάνουν σπουδές στο Πολυτεχνείο 

και όχι ένα επιπρόσθετο έτος στο Λύκειο. Το σχήµα αυτό πρέπει να επιτρέπει την 

αναγνώριση των φοιτητών µε ελλιπή προετοιµασία στα δύο πρώτα εξάµηνα ώστε να τους 

παρέχεται αυτή η διορθωτική εκπαίδευση. 
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6. Προπτυχιακή Εκπαίδευση. 

6.1 Η ευκαµψία των ακαδηµαϊκών προγραµµάτων. 

Στις µέρες µας η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να είναι κοινωνικά αποδεκτή και συµβατή µε 

τις ανάγκες της κοινωνίας, όπως πχ. να είναι συµβιβαστή µε το περιβάλλον και τις σύγχρονες 

πλουτοπαραγωγικές και ενεργειακές πηγές. Τα προβλήµατα, µε τα οποία πρέπει να 

ασχολούνται οι µηχανικοί και οι επιστήµονες, γίνονται όλο και περισσότερο σύνθετα και 

καθίσταται δυνατό να επιλυθούν κυρίως µε την οµαδική δουλειά µηχανικών και επιστηµόνων 

από διαφορετικές κατευθύνσεις και κλάδους, δηλαδή κοινωνιολόγους, νοµικούς κτλ. Η 

διεπιστηµονική εκπαίδευση επιστηµόνων και µηχανικών, που πρέπει να τους καθιστά ικανούς 

να επικοινωνούν µεταξύ τους παρ' ότι προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους, είναι σήµερα 

απαίτηση των επαγγελµατικών οργανισµών και έχει εισαχθεί στον κανονισµό πολλών 

Πανεπιστηµίων.  

Σηµαντική τεχνολογική πρόοδος σήµερα παρατηρείται στη διεπιφάνεια διαφορετικών 

κλάδων. Εποµένως δεν νοείται πλέον εκπαίδευση των µηχανικών µέσα από άκαµπτα 

προγράµµατα σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο, η διατµηµατική συνεργασία θα πρέπει να 

ενδυναµωθεί. Η γρήγορη ανάπτυξη προς την κοινωνία της πληροφορίας ανοίγει τον δρόµο 

για την παγκοσµιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι µηχανικοί και αυτό θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψιν στον σχεδιασµό των προγραµµάτων σπουδών όλων των Τµηµάτων.  

Τα Προγράµµατα Σπουδών στο ΕΜΠ πρέπει να αναπροσαρµόζονται κατάλληλα ώστε η 

τεχνολογική εκπαίδευση να παρέχει τα εφόδια στους αποφοίτους του να αποκτούν γνώσεις 

και δεξιότητες και να αφοµοιώνουν την τεχνογνωσία για να σταδιοδροµούν µε επιτυχία ως 

µηχανικοί και να συµβάλλουν µε καινοτοµίες στο επάγγελµά τους. 

6.2 Αναγκαιότητα ανανέωσης των προγραµµάτων σπουδών. 

Κατά την άποψή µας, το περιεχόµενο ορισµένων διδασκόµενων µαθηµάτων, σηµαντικού 

µάλλον αριθµού, είναι ξεπερασµένο. Τα µαθήµατα αυτά θα πρέπει να εντοπισθούν και να 

καταργηθούν από το Πρόγραµµα Σπουδών, αφήνοντας χώρο για πιο ουσιαστικά γνωστικά 

αντικείµενα. Συνέπεια αυτού, ανάµεσα σε άλλα πλεονεκτήµατα, θα είναι οι φοιτητές να 

έρθουν πιο κοντά στον Καθηγητή. 

Η ανανέωση των περιεχοµένων των βασικών µαθηµάτων δεν θα πρέπει να προκύπτει ως 

αποτέλεσµα ατοµικής µόνον πρωτοβουλίας ενός διδάσκοντος, αλλά θα πρέπει να γίνεται µε 



 12 

τρόπο συστηµατικό και συντονισµένο µεταξύ όλων των υπευθύνων γι' αυτά τα µαθήµατα και 

µε βάση τις διαπιστωµένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

αναλάβουν οι καθ' ύλην αρµόδιες επιτροπές να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να 

προσδιορίζουν τις νέες διδακτικές ανάγκες και να εισηγούνται την ανανέωση ή τη διδασκαλία 

νέων γνωστικών αντικειµένων. Πρέπει να τονισθεί όµως ότι οι επιτροπές δεν πρέπει να 

αποτελέσουν ένα ακόµη στρώµα γραφειοκρατίας. 

Το υλικό που παρουσιάσθηκε δεν αναφέρεται σε προθέσεις για δηµιουργία νέων γνωστικών 

αντικειµένων και νέων κατευθύνσεων σπουδών που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

µέλλοντος. 

6.3  Κατάτµηση του γνωστικού περιεχοµένου µαθηµάτων. 

Στους Οδηγούς Σπουδών παρατηρήθηκε ότι µερικά αντικείµενα των Προγραµµάτων 

Σπουδών είναι κατακερµατισµένα σε µικρές ενότητες. Από εκπαιδευτική σκοπιά, αυτός ο 

κατακερµατισµός είναι άστοχος και επιβλαβής και δεν θα πρέπει να γίνεται παρά µόνο για 

λόγους που θα εξυπηρετούν αυστηρά εκπαίδευτικούς σκοπούς.  

6.4 Ο θεσµός των προπτυχιακών διατµηµατικών µαθηµάτων ή 
εργαστηρίων και η προώθηση των σχέσεων συνεργασίας. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι µε την προσφορά µαθηµάτων από ένα Τµήµα στους φοιτητές 

άλλων Τµηµάτων όχι µόνον εµπλουτίζονται τα Προγράµµατα Σπουδών, αλλά παράλληλα 

δηµιουργούνται συνθήκες για την ανταλλαγή εµπειρίας και απόψεων µεταξύ φοιτητών και 

διδασκόντων από διαφορετικές ειδικότητες. Ανάµεσα σε άλλες, µία θετική συνέπεια της 

επέκτασης των διατµηµατικών µαθηµάτων ως γενικής πρακτικής στο ΕΜΠ θα ήταν η 

προώθηση πολλαπλών σχέσεων συνεργασίας, καθώς και η καλλιέργεια ανθρωπίνων σχέσεων, 

ανάµεσα σε φοιτητές, ανάµεσα σε φοιτητές και διδάσκοντες και  ανάµεσα σε διδάσκοντες 

διαφορετικών Τµηµάτων. 

Μία άλλη επιλογή, που θα κατέτεινε στους ίδιους στόχους, θα ήταν η παράλληλη διδασκαλία 

του ίδιου γνωστικού αντικειµένου από διδάσκοντες που προέρχονται από διαφορετικά 

Τµήµατα. Σε αυτήν την περίπτωση οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν την 

προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου που τους ενδιαφέρει ανεξάρτητα από την ειδικότητά 

τους. Με την πρακτική αυτή, εκτός των άλλων, εφαρµόζεται η διδακτική µέθοδος που εννοεί 

τη µάθηση ως κριτική ανασυγκρότηση των προσφεροµένων γνώσεων. Είναι αυτονόητο ότι η 

εγκαινίαση µιας καινοτοµίας αυτού του είδους έχει ως προϋπόθεση την επιθυµία για 
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συνεργασία, την ωρίµανση των απαιτούµενων αντικειµενικών συνθηκών και την επίγνωση 

ότι δεν υπάρχει τυποποιηµένη λύση στα οικονοµικά, παραδοσιακά, νοµικού πλαισίου ή άλλα 

προβλήµατα που η εφαρµογή της θα δηµιουργούσε. 

6.5  Εργαστήρια αυτενέργειας. 

Η υπόδειξη των φοιτητών για περισσότερα εργαστήρια αυτενέργειας είναι πολύ σωστή.  

6.6 Ο θεσµός των µαθηµάτων σχεδιασµού. 

Αντικειµενικός σκοπός των µαθηµάτων σχεδιασµού είναι να µαθαίνουν οι φοιτητές πώς να 

βρίσκουν τα στοιχεία που χρειάζονται για να φθάσουν στη συνθετική γνώση και να αποκτούν 

γνωσιακή εµπειρία της διαδροµής προς το αποτέλεσµα. Στα µαθήµατα σχεδιασµού ο κύριος 

σκοπός δεν είναι η τελική κατασκευή αλλά η απόκτηση εµπειρίας. Σε ορισµένα αντικείµενα, 

βεβαίως, η διδασκαλία σχεδιασµού πρέπει να συνδυάζεται και µε πρακτική άσκηση. Τα κύρια 

στάδια της δουλειάς ενός µηχανικού είναι: Σχεδιασµός-Υπολογισµός-Εφαρµογή. 

Από τις παρουσιάσεις σχετικά µε τα µαθήµατα σχεδιασµού που ήδη διδάσκονται στο ΕΜΠ 

συµπεραίνεται ότι η εισαγωγή του θεσµού γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι 

αναγκαίο να επεκταθεί προοδευτικά. Εκτός των άλλων τα µαθήµατα σχεδιασµού βοηθούν 

τους φοιτητές να : 

- µαθαίνουν να εφαρµόζουν πάνω σε σύνθετα προβλήµατα της πράξης τις γνώσεις που 

έχουν αποκτήσει, 

- αναπτύσσουν την ικανότητα βιβλιογραφικής έρευνας  

- καλλιεργούν την ιδέα της οµαδικής εργασίας, 

- εκτελούν δηµιουργικό και καινοτοµικό έργο, 

- µαθαίνουν να συντάσσουν τεχνικές εκθέσεις. 

Επίσης, θα πρέπει να υποδειχθούν τρόποι για την αντιµετώπιση της έλλειψης µαθηµάτων 

σχεδιασµού, εισάγοντας εξωτερική βιοµηχανική εµπλοκή στη διδασκαλία από το πρώτο 

ακόµη εξάµηνο. Χρήσιµο επίσης θα ήταν να µελετηθεί η καθιέρωση ενός σχήµατος 

µαθηµάτων βιοµηχανικού ενδιαφέροντος, στα οποία οι φοιτητές να εξοικειώνονται µε τα 

προβλήµατα του µηχανικού και να εποπτεύονται από ασκούµενους µηχανικούς. 



 14 

6.7 Ο θεσµός των σεµιναρίων ως σηµαντική συνιστώσα της εκπαίδευσης. 

Στα πλαίσια αυτού του θεσµού, η παρουσίαση θεµάτων από Καθηγητές του ΕΜΠ, από 

Καθηγητές άλλων Πανεπιστηµίων (εσωτερικού και εξωτερικού), από τον επαγγελµατικό 

χώρο των µηχανικών, από άλλους ειδικούς και ερευνητές και από µεταπτυχιακούς φοιτητές 

θα βοηθήσει όλα τα µέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας να διαµορφώσουν καλύτερα τα 

γνωστικά τους ενδιαφέροντα. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

το θέµα της διπλωµατικής εργασίας τους ή ακόµη και να αλλάξουν την κατεύθυνση των 

σπουδών τους µε βάση νέα ερεθίσµατα και έµπνευση.  

Τα θέµατα των σεµιναρίων πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων, 

συµπεριλαβανοµένων και θεµάτων πέραν των στενών επαγγελµατικών ενδιαφερόντων των 

φοιτητών ως αυριανών µηχανικών, εµπλουτίζοντας το γενικό υπόβαθρο της παιδείας τους. 

Είναι αυτονόητο ότι εκτός από την ποιότητα των παρουσιάσεων θα πρέπει να γίνουν ειδικές 

προσπάθειες για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή µελών της κοινότητας του ΕΜΠ.   

6.8 Πρακτική Ασκηση.  

Η πρακτική άσκηση καλώς άρχισε πρόσφατα να κατοχυρώνεται ως µάθηµα σε όλα τα 

Τµήµατα του ΕΜΠ..  

6.9 ∆ιπλωµατική Εργασία. 

Ο ισχύων τρόπος αξιολόγησης των ∆Ε µε µια τόσο πολυβάθµια κλίµακα  (10-βάθµια 

κλίµακα) δεν επιτρέπει – όπως εφαρµόζεται – διάκριση µεταξύ των επιιδόσεων των 

φοιτητών. Το θέµα χειάζεται περαιτέρω µελέτη. 

Χρειάζεται επίσης να τηρείται και να δηµοσιοποιείται κατάλογος των διπλωµατικών 

εργασιών κάθε Τµήµατος. 

6.10 ∆ιάρκεια σπουδών. 

Η ανεξέλεγκτη διάρκεια σπουδών συνεπάγεται µεγάλη κοινωνική και οικονοµική επιβάρυνση 

για ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Πρέπει να καταβληθεί συστηµατική προσπάθεια για να 

ελαττωθεί σηµαντικά ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση του διπλώµατος.  

Το ποσοστό των 35% λιµναζόντων – πρακτικά ανενεργών – φοιτητών είναι απαράδεκτα 

υψηλό. Η ιδιότητα του φοιτητή δεν αποτελεί επάγγελµα. Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν 
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ότι ανήκουν σε µία προνοµιακή οµάδα που απολαµβάνει δαπανηρή εκπαίδευση. Θα πρέπει 

να βρεθεί µία θεραπεία που να µειώσει δραστικά αυτό το ποσοστό σε ένα εύλογο επίπεδο. 

Παράλληλα θα πρέπει να µειωθεί ο χρόνος αποφοίτησης, ιδιαίτερα σε ορισµένα Τµήµατα 

όπου ο µέσος όρος είναι σηµαντικά  µεγαλύτερος από τα υπόλοιπα.. 

6.11 Τίτλος των προπτυχιακών σπουδών. 

Ο τίτλος της πενταετούς διάρκειας των σπουδών στο ΕΜΠ µπορεί να παραµείνει "δίπλωµα", 

δεδοµένου ότι και σε άλλες χώρες το πρώτο δίπλωµα αποκτάται µετά από σπουδές που  

κυµαίνονται από 4 έως 6 χρόνια. Οι διπλωµατούχοι που θα συνεχίσουν σπουδές σε 

Πανεπιστήµια του εξωτερικού µπορούν να χαρακτηρίσουν το δίπλωµά τους σαν Master's 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις των Ιδρυµάτων στα οποία πρόκειται να φοιτήσουν. 

6.12 Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος. 

Από τον σκοπό του ΕΜΠ (§1.4) προκύπτει και η πολιτική του Ιδρύµατος ως προς τον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό των αποφοίτων του, ο οποίος ξεκινά – από τυπικής πλευράς 

– µε τη διαδικασία για την απόκτηση της Αδειας Ασκησης του επαγγέλµατος του Μηχανικού, 

που κατά το Νόµο γίνεται από το ΤΕΕ. 

Η διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση Αδειας Ασκησης Επαγγέλµατος του 

Μηχανικού από το ΤΕΕ συνίσταται απλώς σε προφορική δοκιµασία του υποψηφίου, είτε 

πάνω στο θέµα της ∆ιπλωµατικής του Εργασίας, είτε εναλλακτικά σε 3 από 5 ενότητες κάθε 

ειδίκευσης, της επιλογής του. Οι εξετάσεις γίνονται αµέσως µετά την αποφοίτηση του 

υποψηφίου και, εξ όσων γνωρίζουµε, κανείς υποψήφιος δεν αποτυγχάνει σε αυτές. 

Νοµίζουµε ότι η συγκεκριµένη εξεταστική διαδικασία δεν συνιστά τίποτε περισσότερο από 

έναν έλεγχο της εκπαίδευσης που ο Μηχανικός αποκτά στο ΕΜΠ, ή σε κάποιο άλλο 

Πολυτεχνείο, και όχι της επαγγελµατικής του θέσης. Αυτό είναι φανερό, εφόσον οι εν λόγω 

εξετάσεις γίνονται πολύ πριν ο υποψήφιος έχει τον χρόνο να αποκτήσει πρακτική εµπειρία 

για να ασκήσει το επάγγελµα του Μηχανικού, άδεια άσκησης που το κράτος παρέχει µέσω 

του ΤΕΕ. Η υπάρχουσα διαδικασία δεν προσδίδει κύρος στο επάγγελµα του Μηχανικού στο 

εσωτερικό ή το εξωτερικό, δεδοµένου ότι δεν εξασφαλίζει µία πρακτική που είναι εξ ορισµού 

αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

Μολονότι δεν έχει ποτέ τεθεί πρόβληµα µη αναγνώρισης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της 

Αδειας Ασκησης Επαγγέλµατος του Μηχανικού που δίνεται από το ΤΕΕ, αξίζει να 

αναπτυχθεί προβληµατισµός για τους λόγους σκοπιµότητας των σχετικών εξετάσεων. Και 
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τούτο διότι ανάµεσα στη διπλωµατική εξέταση και την εξέταση για την Αδεια δεν µεσολαβεί 

ούτε επαγγελµατική εµπειρία, ούτε επιπλέον εκπαίδευση ή κατάρτιση. Μια λύση που θα 

µπορούσε να εξετασθεί είναι να απαιτούνται εξετάσεις, αλλά σε εύλογο χρόνο µετά την 

απόκτηση του ∆ιπλώµατος. Ως προαπαίτηση θα πρέπει να προταθεί ένα ελάχιστο όριο 

εργασιακής εµπειρίας ώστε ο διπλωµατούχος Μηχανικός να γίνεται επαγγελµατίας και να 

ολοκληρώνει τη µάθηση και την εξοικείωσή του µε όλες τις βασικές απόψεις που σχετίζονται 

µε τη λήψη αποφάσεων. Μόνον έτσι θα εκτιµηθεί και θα χρησιµοποιηθεί πλήρως ό,τι 

µαθαίνεται σ' ένα πανεπιστηµιακό µάθηµα.  

7. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. 

7.1 Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 
Ειδίκευσης). 

Η κατάρτιση ΠΜΣ µε σκοπό την απόκτηση επιστηµονικής γνώσης για την ικανοποίηση 

εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών αποκλειστικά της Ελλάδας είναι 

πολύ περιοριστική γιατί βασίζεται σε εµπειρίες του παρελθόντος και όχι σε οράµατα για το 

µέλλον. 

Νοµίζουµε ότι η θεσµοθέτηση των µεταπτυχιακών σπουδών δίνει στο ΕΜΠ τη δυνατότητα 

αφενός να προσελκύσει ξένους φοιτητές και αφετέρου επισκέπτες Καθηγητές. Αυτό µπορεί 

να γίνει δυνατό µόνο αν η γλώσσα των µαθηµάτων είναι η αγγλική. 

7.2 Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. 

Οι κατευθύνσεις και οι εµβαθύνσεις στις διδακτορικές σπουδές  δεν αρκεί να αποτελούν 

αντικείµενο συλλογικής απόφασης, αλλά θα πρέπει να συνιστούν πρόκληση για ατοµική 

συµβολή των ερευνητών. Η ερευνητική πρόοδος δεν διασφαλίζεται από τις σχεδιαζόµενες 

στρατηγικές αν δεν υπάρχει πρωτοβουλία. Οι επιλογές για το πού θα δοθεί έµφαση στα 

θέµατα των διδακτορικών διατριβών είναι κυρίως θέµα οραµατισµού, ευθύνης και 

υποχρέωσης των µελών ∆ΕΠ.  

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να παρουσιάζουν την εργασία της διατριβής τους, σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα, σε σεµινάρια. Εξάλλου, τα µέλη ∆ΕΠ δεν θα πρέπει να 

επιβλέπουν ταυτόχρονα πέραν ενός εύλογου αριθµού διδακτορικών διατριβών. 
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Οι µεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι συχνά 

ασυνήθιστα χρονοβόρες. Θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτή 

η καθυστέρηση και ιδιαίτερα εάν αυτό συµβαίνει όταν οι υποψήφιοι διδάκτορες εµπλέκονται 

σε προγράµµατα που δεν έχουν άµεση σχέση µε το αντικείµενο της διατριβής τους, κάτι που 

θα πρέπει να αποφεύγεται, διότι η διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής πρέπει να 

περιορίζεται σε εύλογα όρια. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι διδάκτορες µετά την απόκτηση του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 

εξακολουθούν να εργάζονται στο ίδιο εργαστήριο. Αυτό είναι αντίθετο µε την εµπειρία 

άλλων χωρών στις οποίες οι ∆ιδάκτορες µετά την αποφοίτησή τους στελεχώνουν τη 

βιοµηχανία. 

8. Ερευνα. 

Η εκπαίδευση αρίστων φοιτητών έχει δύο συνιστώσες: διδασκαλία στις αίθουσες 

παραδόσεων και έρευνα στα εργαστήρια. Η έρευνα, εποµένως, σ' ένα άριστο Πολυτεχνείο δεν 

πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Θα πρέπει να ανατροφοδοτεί το εκπαιδευτικό έργο µε νέες ιδέες 

και νέα γνωστικά αντικείµενα και να προετοιµάζει τους εκπαιδευόµενους για δηµιουργικές 

και παραγωγικές προσφορές στην επιστηµονική, τεχνολογική, οικονοµική και πολιτιστική 

ανάπτυξη της κοινωνίας. Γι' αυτόν τον λόγο οι µεταπτυχιακές σπουδές δεν πρέπει να είναι 

ούτε χρονοβόρες, ούτε αποµονωµένες από την ευρύτερη µη ακαδηµαϊκή κοινότητα.  

Είναι σκόπιµο οι ερευνητικές οµάδες να επιδιώκουν – όπου είναι εφικτό – καλύτερη 

επικοινωνία και συνεργασία για την αξιοποίηση των υποδοµών τους. 

Η εξωτερική χρηµατοδότηση για έρευνα έχει σαφή πλεονεκτήµατα, αλλά όπως επισηµαίνεται 

και στην Εκθεση Αυτοαξιολόγησης (§8.6.1), ενδεχόµενα αποτελεί πηγή λεπτών 

προβληµάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος να παραµελούν µέλη ∆ΕΠ τα καθήκοντά τους 

(διδακτικά ή ερευνητικά) προς το ΕΜΠ.  

Οι κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ από τα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα θα πρέπει να 

εκλογικευθούν ώστε να γίνεται ορθολογικότερη απόσβεση των έµµεσων δαπανών σε 

αναλώσιµα, υποδοµή και στελέχωση οι οποίες δηµιουργούνται στο Ιδρυµα από την εκτέλεση 

των σχετικών εργασιών και οι οποίες εν τέλει βαρύνουν τον Ελληνα φορολογούµενο. 
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9. Υποδοµή και Πόροι. 

9.1  Βιβλιοθήκη. 

H οργάνωση της υφιστάµενης Βιβλιοθήκης θεωρείται ικανοποιητική. Με το υπό εξέλιξη 

πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αναµένεται ότι η ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης µε την 

παράλληλη µετεγκατάστασή της σε σύγχρονο Κτίριο θα φθάσει στους ρυθµούς που οι καιροί 

απαιτούν για τις βιβλιοθήκες διακεκριµένων ΑΕΙ.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθούν σαφέστερα µέτρα για την αξιοποίηση της 

Βιβλιοθήκης από µεγάλο αριθµό φοιτητών. 

Η ανάπτυξη των υποδοµών του Ιδρύµατος µε τη βοήθεια των πιστώσεων της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης είναι µεγάλης σηµασίας για το Ιδρυµα και τη χώρα. Είναι ωστόσο αναγκαίο το 

Υπουργείο Παιδείας να συνεχίσει σταθερά να παρέχει τις πιστώσεις και το απαραίτητο 

προσωπικό για τη  λειτουργία τους. 

9.2 Η/Υ και ∆ίκτυα. 

Τα Κέντρα Η/Υ και ∆ικτύων είναι άριστα, υπερεπαρκή και υψηλής στάθµης. Το Ιδρυµα θα 

πρέπει να λάβει έγκαιρα τα καταλληλότερα µέτρα για τη βιωσιµότητα των εγκαταστάσεων 

αυτών, µε δεδοµένη τη διεθνή τάση αφενός µεν για µεγαλύτερη αξιοποίηση των µέσων 

αυτών, αφετέρου δε για συνεχή αναβάθµιση, εξαιτίας της ασυνήθιστα σύντοµης τεχνολογικής 

απαξίωσης, εγκαταστάσεων του τύπου αυτού.  

Σύγχρονα προβλήµατα που έχουν διεθνώς δηµιουργηθεί και λύσεις που έχουν δοθεί σχετικά 

µε τα κριτήρια επιλογής του λογισµικού (software), ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα 

Τεχνολογικό Ιδρυµα, ή του υλικού εξοπλισµού (hardware) θα πρέπει να µελετώνται κατά 

περίπτωση και µε τη δέουσα προσοχή από τη Συγκλητική Επιτροπή Η/Υ & ∆ικτύων. 

Είναι εποµένως σηµαντικό να λειτουργεί αποτελεσµατικά η ΣΕ-Η/Υ & ∆ικτύων, να διαθέτει 

τον δικό της προϋπολογισµό, να ασχολείται µε πολιτικές και αγορές και να έχει τη 

δικαιοδοσία να ανατρέπει αποφάσεις των Τµηµάτων, όταν αυτές δεν συµβαδίζουν µε τη 

γενική στρατηγική του ΕΜΠ. 

Παρά το ότι η διεθνής εµπειρία δεν έχει ακόµη οδηγήσει σε συγκεκριµενοποίηση απόψεων 

ως προς το βαθµό της συµβολής των σύγχρονων υπολογιστικών µέσων στην αναβάθµιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι απαραίτητο τα ΑΕΙ να συνεχίσουν µια επιθετική πολιτική 
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στη χρησιµοποίηση των µέσων αυτών καθώς και στην ισορροπηµένη εξοικείωση των 

φοιτητών τους στα µέσα αυτά, χωρίς δηλαδή να υποβαθµίζεται ή/και να αδρανεί η εξίσου 

αναγκαία ενασχόληση των φοιτητών σε βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια. 

9.3 Η περιουσία του ΕΜΠ. 

Η Επιτροπή µας θεωρεί πολύ θετική την πρόοδο που γίνεται για την αποδοτική αξιοποίηση 

της περιουσίας του ΕΜΠ.  

Με δεδοµένο ότι σε Ιδρύµατα του εξωτερικού η αξιοποίηση και η επαύξηση των 

κληροδοτηµάτων είναι αντικείµενο συνεχούς παρακολούθησης και πηγή µεγάλων 

οικονοµικών ωφελειών, οι σχετικές προσπάθειες στο ΕΜΠ θα πρέπει να συνεχισθούν 

ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της επαύξησης των κληροδοτηµάτων. Οι απόφοιτοι του 

Ιδρύµατος είναι αδιαµφισβήτητα καλή αφετηρία για το ξεκίνηµα αυτής της προσπάθειας. 

Εξάλλου, υπάρχουν πάρα πολλοί εύποροι Ελληνες που δωρίζουν τεράστια ποσά σε ξένα 

εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Είµαστε βέβαιοι ότι µε κατάλληλες, συνεχείς και επαγγελµατικές 

προσπάθειες, που θα καταδεικνύουν – µεταξύ άλλων – το δυναµικό που διαθέτει το Ιδρυµα, 

αυτοί οι Ελληνες µπορεί και πρέπει να γίνουν συνεχιστές του έργου των Μετσοβιτών 

µεγάλων ευεργετών του ΕΜΠ, στα πλαίσια της σύγχρονης τεχνολογικής πραγµατικότητας. 

10. Προσωπικό. 

Πιστεύουµε ότι για να συνεχίσει να πηγαίνει µπροστά το ΕΜΠ το διδακτικό και 

επιστηµονικό προσωπικό θα πρέπει, πέραν της αυτονόητης εκτέλεσης του καθήκοντός του, 

να είναι εκουσίως αφοσιωµένο στο ακαδηµαϊκό έργο του. 

Μέσα στα πλαίσια της θεσµικά κατοχυρωµένης αυτονοµίας των Ελληνικών ΑΕΙ θα πρέπει η 

πολιτεία να δώσει τους απαραίτητους βαθµούς ελευθερίας στο ΕΜΠ ώστε να διαρθρώνει τη 

δοµή του προσωπικού του σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες του, τις οποίες το Ιδρυµα θα 

πρέπει να τεκµηριώνει επαρκώς. Είναι αυτονόητο ότι το αναφερόµενο στην Εκθεση 

Αυτοαξιολόγησης ότι πολλές οργανικές θέσεις είναι κενές, είναι σε βάρος της εύρυθµης 

λειτουργίας του Ιδρύµατος.  

Είναι επίσης αναγκαίο το Ιδρυµα να προβαίνει στις απαραίτητες εσωτερικές διευθετήσεις 

ώστε να µη παρατηρούνται φαινόµενα επικάλυψης, ιδιαίτερα σε θέσεις τεχνικού προσωπικού. 
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10.1 Η κυρίαρχη φυσιογνωµία του ∆ΕΠ: µηχανικοί, δάσκαλοι ή ερευνητές. 

Μετά τους άριστους φοιτητές, σηµαντικό κεφάλαιο του ΕΜΠ είναι τα µέλη ∆ΕΠ. Το ∆ΕΠ  

πρέπει να συνδυάζει διδακτικά προσόντα, ερευνητικές ικανότητες και εµπειρία µηχανικού. 

Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά σε λογικά ποσοστά σκιαγραφούν την ιδεώδη φυσιογνωµία των 

µελών ∆ΕΠ του ΕΜΠ. Και τούτο γιατί καλός δάσκαλος δεν είναι αυτός που ασκεί, απλώς, 

ελκτική δύναµη στο ακροατήριό του όταν παρουσιάζει ένα θεµατικό αντικείµενο. Θα πρέπει 

και να είναι σε θέση να ανανεώνει το περιεχόµενο αυτό, σύµφωνα µε τις εξελίξεις στον τοµέα 

του.  

Εποµένως, η ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου από την παράλληλη ερευνητική 

δραστηριότητα, καθώς και την εµπειρία των εφαρµογών της έρευνας στο επίπεδο της πράξης, 

και αντιστρόφως, επιτυγχάνουν την απαιτούµενη αλληλεπίδραση ανάµεσα στους 

διαφορετικούς τοµείς δραστηριοποίησης του µέλους ∆ΕΠ.  

10.2 Αναβάθµιση του ρόλου και της θέσης του ∆ΕΠ, κριτήρια αξιολόγησης 
του έργου τους.  

Το έργο κάθε µέλους ∆ΕΠ πρέπει να αξιολογείται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. Ο 

διδάσκων διαµορφώνει τη φυσιογνωµία του Τµήµατος λειτουργώντας ως υπεύθυνη 

προσωπικότητα. Εποµένως, η σε τακτά διαστήµατα αξιολόγηση του συνολικού έργου κάθε 

διδάσκοντος συµβάλλει στην αναβάθµιση του ρόλου του και πρέπει να γίνεται µε κριτήρια 

που εξασφαλίζουν τον αντικειµενικό χαρακτήρα της κρίσης.  

Το ΕΜΠ θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το θέµα της αναθεώρησης των κριτηρίων και της 

µεθοδολογίας αξιολόγησης του έργου των µελών ∆ΕΠ. 

Πολύ σηµαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της ποιότητας του έργου αυτού είναι :  

- οι απόψεις των φοιτητών, όπως αυτές καταγράφονται στα ερωτηµατολόγια που ήδη 

χρησιµοποιεί το ΕΜΠ,.διότι αποτυπώνουν την ποιότητα του διδακτικού έργου,  

- σεµινάρια στα οποία παρουσίαζουν κατά περιόδους µέρος της ερευνητικής τους δουλειάς 

και των αποτελεσµάτων της ή ακόµη και µεθοδολογικά προβλήµατα της διδασκαλίας, 

διότι συµβάλλουν σ' ένα κλίµα επικοινωνίας και άµιλλας, ενισχύοντας το αίσθηµα της 

υπευθυνότητας και την επίγνωση ότι όλοι πρέπει να αξιολογούνται,  

- οι δηµοσιεύσεις από τις οποίες κρίνεται το ερευνητικό έργο, και 
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- σε περίπτωση κρίσης για εξέλιξη, συστατικές επιστολές, διότι αποτελούν άλλη µία πηγή 

για την ολοκληρωµένη αξιολόγηση του έργου των µελών ∆ΕΠ.  

Η αξιολόγηση δεν είναι δυνατόν να καταλήγει πάντα σε θετικές αποφάσεις. 

10.3 ∆ιαδικασία εκλογής και εξέλιξης των µελών ∆ΕΠ.  

Ως γενική άποψη περισσότερο, παρά ως κριτική της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης των 

µελών ∆ΕΠ στο ΕΜΠ επισηµάνθηκε ότι, εκτός από τις αξιολογήσεις και διαδικασίες που 

αναφέρθηκαν προηγουµένως στην Εκθεση αυτή, είναι απαραίτητη η συνεκτίµηση της 

µελλοντικής και συνεχούς εξέλιξης του µέλους ∆ΕΠ. 

Η άποψη ότι το διδακτικό έργο δεν συνεισφέρει σηµαντικά στην εξέλιξη ενός µέλους ∆ΕΠ 

και το γεγονός ότι ορισµένοι διδάσκοντες καταφέρνουν να αποφεύγουν την απαιτούµενη από 

το νόµο υποχρέωσή τους για προπτυχιακή διδασκαλία δηµιουργεί ένα σηµαντικό θέµα. 

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι όλα τα µέλη κατανοούν τη διδασκαλία ως σηµαντική 

δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν στην κρίση εξέλιξης του µέλους 

∆ΕΠ. 

11. Συνεργασία Τµηµάτων και ∆ιοίκησης. 

Είναι φανερό ότι τα Τµήµατα λειτουργούν µε σηµαντικά διαφορετικούς τρόπους και αυτό εν 

µέρει δικαιολογείται από τη φυσιογνωµία τους, δοθέντος ότι οι απόφοιτοί τους καλούνται να 

αντιµετωπίσουν διαφορετικές  επαγγελµατικές και βιοµηχανικές απαιτήσεις.  

Μολαταύτα, υπάρχει µεγάλη ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο µεταξύ 

Τµηµάτων όσο και µεταξύ Τµηµάτων και ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος, ώστε να 

πραγµατοποιείται απρόσκοπτα η εκπαιδευτική αποστολή του Πολυτεχνείου. 

12. Σχέσεις µεταξύ των µελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. 

Μεγάλες και συνεχείς προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προς την κατεύθυνση όσο το 

δυνατόν καλύτερου πνεύµατος αµοιβαίου σεβασµού και αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ 

όλων των µελών της κοινότητας του ΕΜΠ. 
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13. Προγραµµατισµός και Στρατηγική. 

Παρ' ότι αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που υπάρχουν έξω από το ΕΜΠ, µας έκανε εντύπωση 

η έλλειψη ενός µακροπρόθεσµου οικονοµικού προγραµµατισµού για όλες τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες (διδασκαλία, έρευνα, εγκαταστάσεις και εργαστηριακό υλικό). Ο 

µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός είναι πάρα πολύ χρήσιµος. 

 

Τα πορίσµατα της ΑΕΕΠΥ-ΕΜΠ πρέπει να ληφθούν υπόψιν για τη χάραξη του Στρατηγικού 

Σχεδιασµού του Ιδρύµατος, του οποίου η εφαρµογή, για να είναι αποδοτική, πρέπει να 

υπερβαίνει τα στενά χρονικά όρια της τριετούς θητείας µιας Πρυτανείας. 
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14. Επίλογος. 

Η 5-µελής Οµάδα µας µελέτησε την "Εκθεση Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού Εργου και 

Παρεχόµενων Υπηρεσιών του ΕΜΠ", παρακολούθησε τις παρουσιάσεις από οµάδες της 

Πολυτεχνειακής Κοινότητας, επισκέφθηκε Εργαστήρια  και εγκαταστάσεις στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου καθώς και το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, και είχε ιδιαίτερες 

συσκέψεις. Αποτέλεσµα όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι οι παρατηρήσεις που 

διατυπώσαµε στις προηγούµενες σελίδες. 

Κλείνοντας την Εκθεσή µας, επιθυµούµε να τονίσουµε µερικά σηµεία που αναφέρονται 

κυρίως στο µέλλον. 

1. Το Ιδρυµα έχει εξαιρετικούς επιστήµονες και υπαλλήλους που εκτελούνε αξιόλογο έργο. 

Μια οµάδα από αυτούς εκτέλεσε το έργο της Εσωτερικής Αξιολόγησης, µια 

αξιοθαύµαστη και πρωτοποριακή απεικόνιση του ΕΜΠ και των Τµηµάτων του. Είναι 

σηµαντικό για το µέλλον του ΕΜΠ, αυτού του είδους έργο να θεσµοθετηθεί και να 

επαναλαµβάνεται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. 

 

2. Για να εξακολουθεί το ΕΜΠ να προσελκύει και εκπαιδεύει πλήστους από τους 

καλλίτερους φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται 

στα Ελληνικά Πολυτεχνεία πρέπει τα εκπαιδευτικά του προγράµµατα (διδασκαλία και 

έρευνα) να είναι ευέλικτα ώστε να αποκλείουν αντικείµενα αµφίβολης απόδοσης και να 

ανταποκρίνονται και να αξιοποιούν νέες επιστηµονικές, τεχνολογικές και οικονοµικές 

εξελίξεις. 

 

3. Επίµονες και επίπονες προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν για την καλλιέργεια και 

γαλούχηση όσο το δυνατό καλλίτερου πνεύµατος συνεργασίας, αλληλοσεβασµού, 

αλληλοεκτιµήσεως και ευρύτατης αποδοχής του σκοπού του ΕΜΠ µεταξύ όλων των 

µελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις το έργο του 

Ιδρύµατος θα υστερεί της αποστολής του και δεν θα αξιοποιεί το τεράστιο δυναµικό του. 

4. "Εκ των ουκ άνευ" είναι η εκπόνηση µακροπρόθεσµου και κυλιόµενου στρατηγικού 

σχεδιασµού, ο οποίος θα πρέπει να αφορά σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες του 

Ιδρύµατος που φιλοδοξεί να είναι το πρότυπο και πρωτοποριακό Πολυτεχνείο της 

Ελλάδας. Σηµεία εστίασης του στρατηγικού σχεδιασµού θα πρέπει να είναι τα 
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προγράµµατα σπουδών (υπάρχοντα και προτεινόµενα), η διοικητική διάρθρωση, οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, το ανθρώπινο δυναµικό (εκπαιδευτικό και 

διοικητικό) και οι οικονοµικοί πόροι. 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός πρέπει να γίνει µε την πεποίθηση ότι δεν µπορεί να εκπονηθεί 

κατά πρόχειρο τρόπο, και το όραµα ότι µια µέρα εµπνευσµένοι και υπεύθυνοι ηγέτες θα 

ρωτήσουν "τι πρέπει να κάνουµε για να είµαστε βέβαιοι ότι το Πολυτεχνείο είναι και θα 

παραµείνει το πρώτο Τεχνολογικό Ιδρυµα της Χώρας, εφάµιλλο ή καλλίτερο των πρώτων 

Τεχνολογικών Ιδρυµάτων άλλων χωρών;". Η απάντηση σ'αυτή την προσδοκία πρέπει να 

είναι καλά και πλήρως µελετηµένη, και να υπάρχει πριν τεθεί το ερώτηµα. 

5. Η Οµάδα µας θεωρεί πολύ θετική την πρόοδο που γίνεται για την αποδοτική αξιοποίηση 

της περιουσίας του ΕΜΠ. Μεγάλες, συστηµατικές και επαγγελµατικές προσπάθειες 

πρέπει να γίνουν για να αυξηθεί η περιουσία του Πολυτεχνείου για εκπαιδευτικούς και 

παραγωγικούς σκοπούς, που είναι η βάση για µεγαλύτερη και εποικοδοµητική κοινωνική 

προσφορά. 

6. Οι προτάσεις που διατυπώνονται στις δύο Εκθέσεις Αξιολόγησης του ΕΜΠ (Εσωτερική 

και Εξωτερική)  θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας  από όλους τους 

εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να αρχίσει  η σταδιακή εφαρµογή 

τους. Σε διαφορετική περίπτωση, το εξαιρετικό έργο της αποτίµησης, στο οποίο 

συνέβαλαν εξαιρετικοί Συνάδελφοι, Συνεργάτες και Φοιτητές του Ιδρύµατος, θα µείνει 

αναξιοποίητο. 

 

 

 

                                                                                Αθήνα, Ιούνιος 1999 

Καθηγητής Ν.Ν. Αµβράζης,  

Καθηγητής Η.Π. Γυφτόπουλος, 

Καθηγητής Κ. ∆αφέρµος,  

Καθηγητής Θ. ∆ράκος, 

Καθηγητής R.A. Frank. 
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