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Απόφαση
Για τις εξαγγελίες του Υπ. Παιδείας για το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές
O Υπουργός Παιδείας στην έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων της 14ης Ιανουαρίου 2017 παρουσίασε τα
βασικά στοιχεία ενός επικείμενου θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
Μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών προάγεται η γνώση, αναπτύσσεται η έρευνα και παράγεται
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο αποτελεί μοχλό για την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Για το λόγο αυτό απαιτείται ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο
το οποίο δεν θα ορίζει κανόνες λειτουργίας και οργάνωσης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών (ΠΜΣ) με τεχνικούς και διοικητικούς περιορισμούς, όπως κάνουν τα διάφορα σχέδια
που έχουν πρόσφατα παρουσιαστεί, αλλά θα ενισχύει και θα δίνει αναπτυξιακή ώθηση στις
Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει:
• να θέτει μεν τις βασικές αρχές και κανόνες στην οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ αλλά
παράλληλα να σέβεται και να ενισχύει την αυτοτέλεια των ΑΕΙ δίνοντάς τους την αποκλειστική
ευθύνη για την ίδρυση, λειτουργία, και την οργανωτική και οικονομική διαχείριση τους,
• να παίρνει υπόψη του τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, να είναι ευέλικτο, να καλύπτει τις
ανάγκες διαφορετικών επιστημών αλλά και διαφορετικών στόχων των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων,
• να προβλέπει τις διαδικασίες και τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τον έλεγχο ποιότητας και την
εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ μέσω της ΑΔΙΠ,
• να διασφαλίζει τη λειτουργία τους σε υψηλά επίπεδα ποιότητας, ειδικά των επιτυχημένων
προγραμμάτων,
• να διασφαλίζει τη δυνατότητα των ελλήνων μεταπτυχιακών φοιτητών να μπορούν να
παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα και
• να θέτει ορθολογικούς κανόνες στον προϋπολογισμό και στο σύστημα των διδάκτρων και των
αμοιβών των διδασκόντων.
Όσον αφορά στα δίδακτρα, δε θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να περιοριστεί η δυνατότητα λειτουργίας
των ΠΜΣ με δίδακτρα, τα οποία αποτελούν πλέον σημαντική πηγή χρηματοδότησης των
Πανεπιστημίων.To ποσό των διδάκτρων θα πρέπει να καθορίζεται με βάση οικονομικοτεχνική
μελέτη η οποία θα προσδιορίζει το κόστος λειτουργίας τους. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η
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δωρεάν πρόσβαση στους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές, σε σημαντικό ποσοστό του
συνόλου των φοιτητών με βάση ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια. Η δυνατότητα αμοιβής των
διδασκόντων σε αυτά, στο βαθμό που συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο ποιότητας των σπουδών
που παρέχουν, και εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες των προπτυχιακών σπουδών, δεν πρέπει να
ενοχοποιείται ή να αποθαρρύνεται. Τέλος, σε ό,τι αφορά στον τρίτο κύκλο σπουδών
(διδακτορικός κύκλος) θα πρέπει να επανεξεταστούν οι περιορισμοί στον αριθμό των
διδακτορικών διατριβών που μπορεί να επιβλέπει ένα μέλος ΔΕΠ.
Θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες των Πανεπιστημίων να παρέχουν προγράμματα
συνδεδεμένα με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, τόσο ελληνόφωνα όσο και
ξενόγλωσσα. Τα ΠΜΣ θα πρέπει να ενισχυθούν αλλά παράλληλα να είναι και υπό συνεχή
αξιολόγηση. Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης, θα εντοπιστούν τυχόν στρεβλώσεις και
δυσλειτουργίες, τις οποίες θα πρέπει τα Πανεπιστήμια να αποκαταστήσουν.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι η τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να είναι
προϊόν ειλικρινούς διαλόγου και ουσιαστικής διαβούλευσης με τα αρμόδια θεσμικά όργανα
των πανεπιστημίων, τη Σύνοδο Πρυτάνεων και την ΠΟΣΔΕΠ.
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