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Διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας 

Τµήµα Φιλολογίας 
Α.Π.Θ. 
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Παρακολούθηση σταδιοδροµίας αποφοίτων 

•  Το Τµήµα δεν είχε προβλέψει έως τώρα 
εργαλείο για την παρακολούθηση της 
επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων. 

•  Ωστόσο, υπάρχει η σκέψη να δηµιουργηθεί 
µια πλατφόρµα για τον σκοπό αυτό. 
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Εργαλεία αξιολόγησης που απευθύνονται στους/
στις φοιτητές/ήτριες (ερωτηµατολόγιο ΜΟΔΙΠ: 

http://qa.auth.gr/el/evaluation) 

•  Παρατηρείται ιδιαίτερα µικρή συµµετοχή των 
φοιτητών/ητριών στη διαδικασία αξιολόγησης 
(λιγότερο και από 10%), κάτι που καθιστά τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης αναξιόπιστα. 

•  ΓΙΑΤΙ παρατηρείται µικρή συµµετοχή; 
–  Επειδή το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει πολλά 
ερωτήµατα; 

–  Επειδή λείπει «κουλτούρα αξιολόγησης»; 
–  Επειδή υπάρχει αδυναµία κατανόησης όρων και 
συγκεκριµένων ερωτηµάτων; 
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Εργαλεία αξιολόγησης που απευθύνονται στους/
στις φοιτητές/ήτριες (ερωτηµατολόγιο ΜΟΔΙΠ) 

•  Παρατηρείται ιδιαίτερα µικρή συµµετοχή των 
φοιτητών/τητριών στην διαδικασία αξιολόγησης 
(λιγότερο και από 10%), κάτι που καθιστά τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης αναξιόπιστα. 

•  ΓΙΑΤΙ παρατηρείται µικρή συµµετοχή; 
–  Επειδή οι φοιτητές/ήτριες εκφράζουν την 
απαξίωσή τους προς µια διαδικασία που δεν 
µπορεί επί της ουσίας να αντιµετωπίσει τα 
σοβαρά προβλήµατα που βιώνουν; 

–  Επειδή οι φοιτητές/ήτριες διαφωνούν γενικά µε 
το συγκεκριµένο τρόπο αξιολόγησης;  
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Εργαλεία αξιολόγησης που απευθύνονται 
στους/στις φοιτητές/ήτριες 

•  Δεν διασφαλίζεται ότι το ερωτηµατολόγιο 
συµπληρώνεται από φοιτητές/ήτριες που 
παρακολουθούν συστηµατικά το µάθηµα και, 
εποµένως, γνωρίζουν το αντικείµενο που 
αξιολογούν, π.χ. απαντήσεις σε ερωτήµατα 
για εργαστήρια σε µαθήµατα που δεν έχουν 
εργαστήρια (!). 

•  Εποµένως, αµφισβητείται η εγκυρότητα της 
διαδικασίας. 
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•  Ως προς την αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων 
είναι συζητήσιµη η σύγκριση που γίνεται 
µεταξύ των µαθηµάτων στην κλίµακα του 
100 βάσει της βαθµολόγησής τους 
(«εκατοστηµόριο») ιδίως αν ληφθεί υπόψη 
ότι τα µαθήµατα συγκρίνονται αδιακρίτως 
(όλα µαζί µαθήµατα κορµού, ειδίκευσης, 
επιλογές από άλλα Τµήµατα).  

Εργαλεία αξιολόγησης που απευθύνονται 
στους/στις φοιτητές/ήτριες 
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Αξιολόγηση διδακτικού και ερευνητικού έργου 
µελών ΔΕΠ από την ΑΔΙΠ 

•  Το ενδιαφέρον της ΑΔΙΠ στρέφεται σχεδόν 
αποκλειστικά σε ποσοτικά δεδοµένα που δεν 
λαµβάνουν υπόψη άλλες σοβαρές πτυχές της 
ακαδηµαϊκής πραγµατικότητας, π.χ. τις 
οικονοµικές παραµέτρους. 



8 

Πρωτοετείς φοιτητές/ήτριες  
και µέλη ΔΕΠ 

Πάγιο αίτηµα του Τµήµατος είναι η µείωση του αριθµού των 
εισακτέων προκειµένου να µπορούµε να λειτουργήσουµε 

αποτελεσµατικά κάτω από τις παρούσες συνθήκες.  

Φοιτητές/ήτριες
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Δηµοσιεύσεις 2010 2011 2012 2013
Βιβλία 12 7 19 16
Άρθρα 33 31 38 26
Πρακτικά 33 33 24 15
Συλλογικοί 
τόµοι 24 39 30 43
Επιµέλειες 4 12 9 10
Σύνολο 106 122 120 110

Δηµοσιεύσεις µελών ΔΕΠ 
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Αναλογία δηµοσιεύσεων προς µέλη ΔΕΠ 
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Αναλογία δηµοσεύσεων προς τον προϋπολογισµό 
του Τµήµατος 

Ας σηµειωθεί, επίσης, ότι την τελευταία τριετία οι µειώσεις 
των µισθών των µελών ΔΕΠ είναι τουλάχιστον 25% µηνιαίως. 
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Κριτήρια αξιολόγησης  
Προβληµατικά σηµεία 

•  Η διαδικασία αξιολόγησης οφείλει να λαµβάνει 
υπόψη ορισµένες ποιοτικές παραµέτρους, όπως το 
σηµείο εκκίνησης, τις συνθήκες πραγµάτωσης και 
τα σηµεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 
αξιολογούµενου. 

•  Ωστόσο, στη συγκεκριµένη διαδικασία 
διαπιστώσαµε µία εµµονή στα ποσοτικά στοιχεία 
και στο «φαίνεσθαι»: 
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•  Μας ζητείται ισορροπηµένος µέσος όρος στον 
βαθµό πτυχίου,  
–  ενώ δεν λαµβάνεται υπόψη ότι ο αριθµός και τα κριτήρια 
επιλογής των φοιτητών του Τµήµατος καθορίζονται 
έξωθεν και το Τµήµα έχει ρόλο διαµεσολαβητικό / 
διεκπεραιωτικό, 

–  ενώ έχουν αγνοηθεί όλες οι δικές µας παρεµβάσεις για 
µια ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών µας, 

–  ενώ δεν εστιάζει η αξιολόγηση στα όσα είναι υπό τον 
έλεγχο του Τµήµατος. 

•  Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται εκπτώσεις εις βάρος 
της ποιότητας των σπουδών. 

Κριτήρια αξιολόγησης  
Προβληµατικά σηµεία 
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Διαδικασία αξιολόγησης  
Προβληµατικά σηµεία 

•  Δεν δίνεται έµφαση σε ποιοτικά στοιχεία, 
όπως η παράδοση και η ιστορία του 
Τµήµατος και η ιδιαιτερότητα του γνωστικού 
και ερευνητικού πεδίου (ανθρωπιστικές 
επιστήµες).  

•  Η απαίτηση για αριστεία αγνοεί τη δυσχερή 
πραγµατικότητα. 
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Τελικά προβληµατιζόµαστε: 

•  Η διαδικασία αξιολόγησης εξυπηρετεί 
πολιτικές που θίγουν τα ΑΕΙ, π.χ. 
ανορθολογικές συγχωνεύσεις τµηµάτων ή 
άκριτη οµογενοποίηση των προγραµµάτων 
σπουδών; 

•  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα γίνουν 
σεβαστές οι επιλογές και αποφάσεις των 
ακαδηµαϊκών µονάδων;  


