
Πρότυπος εσωτερικός κανονισµός στα ΑΕΙ ! 
 

 

 
του Καθηγητή ∆ρ. Γεωργίου Μαντάνη 

Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου - ΤΕΙ Λάρισας 
Email: mantanis@teilar.gr 

Με το νέο υπό διαβούλευση πρότυπο εσωτερικό κανονισµό που µόλις πρόσφατα 
δηµοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων επιχειρείται, για πρώτη 
ίσως φορά, να µπει µια «σειρά» στα πολύπαθα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) της 
χώρας µας. Τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτό είναι θετικά, τουλάχιστον τα περισσότερα. 
Ωστόσο, σ’ αυτή τη χώρα, στην εφαρµογή των νόµων και των κανονισµών «πάσχουµε», 
οπότε θα περιµένουµε να δούµε και την εφαρµογή! Εκτός λοιπόν λίγων εξαιρέσεων που 
αναφέρονται παρακάτω, ο πρότυπος κανονισµός των ΑΕΙ (τελεί υπό την έγκριση του κάθε 
Ιδρύµατος) περιέχει πολλά και καινοτόµα στοιχεία, που ειδικά για τα Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), αν εφαρµοστούν, θα βελτιώσουν σίγουρα την υφιστάµενη 
κατάσταση. Κυρίως εκπαιδευτικά!  

Το πιο σηµαντικό, καταρχήν, σηµείο αναφέρεται στην οργάνωση της διδασκαλίας (άρθρο 
3), η οποία καθίσταται υποχρεωτική υπό την έννοια ότι θα πρέπει κάθε µάθηµα θεωρίας να 
παρακολουθείται από τουλάχιστον 10 σπουδαστές. Στο σύνολο έτσι θα πρέπει τουλάχιστον 
το 80% των θεωριών να πραγµατοποιείται, πάντα µε την ελάχιστη παρουσία 10 
σπουδαστών, οιδάλλως θα θεωρείται ότι το µάθηµα δεν διδάχτηκε και δεν θα γίνονται 
εξετάσεις. Μακάρι να εφαρµοστεί γρήγορα αυτό το θετικό µέτρο, διότι είναι γνωστό σήµερα 
ότι - στις περισσότερες των περιπτώσεων - οι θεωρίες δεν γίνονται καθόλου ή αν γίνονται, 
γίνονται µε την παρουσία 3 ή 4 σπουδαστών. Είναι δεδοµένο στα ΤΕΙ ότι οι σπουδαστές δεν 
παρακολουθούν! Επιπρόσθετα βελτιώνεται η εργαστηριακή εκπαίδευση (αφορά κυρίως τα 
Τµήµατα ΤΕΙ), αφού ορίζεται το 15 ως ο ανώτατος αριθµός σπουδαστών σε κάθε 
εργαστηριακή άσκηση. Ο αριθµός αυτός είναι εξαιρετικός από εκπαιδευτικής άποψης και το 
µέτρο αυτό είναι ωφέλιµο για την παρεχόµενη τεχνολογική εκπαίδευση. Σήµερα σε αρκετά 
ΑΕΙ γίνονται εργαστηριακές ασκήσεις σε οµάδες των 40, 50 και 60 ατόµων µε αµφίβολα 
αποτελέσµατα και υποβαθµισµένο εκπαιδευτικό έργο. Ακόµα αλλάζει, κυρίως στα ΤΕΙ - αυτό 
βέβαια τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των Ιδρυµάτων - η όλη διάρθρωση 
των σπουδών και τα µαθήµατα στο 1ο, 3ο, 5ο και 7ο εξάµηνο σπουδών θα διδάσκονται µία 
φορά το ακαδηµαϊκό έτος, δηλ. κατά το χειµερινό εξάµηνο, ενώ τα µαθήµατα στο 2ο, 4ο, 6ο 
και 8ο εξάµηνο σπουδών θα διδάσκονται το εαρινό εξάµηνο. Αυτό το στοιχείο είναι µια 
πρόκληση για τα ΤΕΙ να κάνουν το βήµα παραπάνω και να προσαρµοστούν στα δεδοµένα 
των πανεπιστηµίων της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Σήµερα τα ΤΕΙ «προσφέρουν» όλα 
τα µαθήµατα (π.χ. 45 – 50 µαθήµατα) σε κάθε διδακτικό εξάµηνο και κάθε σπουδαστής 
µπορεί να δώσει εξετάσεις σ’ ένα µάθηµα τέσσερις (4) φορές κάθε ακαδηµαϊκή χρονιά. 
Απαράδεκτη παγκόσµια πρωτοτυπία! Είναι καλό λοιπόν, πιστεύουµε, που γίνεται η θέσπιση 
αυτού του νέου µέτρου και τα εκπαιδευτικά και οικονοµικά οφέλη για τα Ιδρύµατα (ΤΕΙ) και 
το κύρος τους θα είναι πολλά και προφανή. Να γιατί η προσαρµογή στα ακαδηµαϊκά 
στάνταρ της ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι επιτακτική. Ιδού η Ρόδος…  

Ένα επίσης πολύ θετικό είναι το µέτρο που αφορά στις εξετάσεις (σε σύνδεση µε το 
προηγούµενο). Συγκεκριµένα, κάθε µάθηµα θα εξετάζεται εφεξής µόνο δύο φορές, π.χ. 
Ιανουάριο και Σεπτέµβριο ή Ιούνιο και Σεπτέµβριο, όπως ακριβώς γίνεται σήµερα στα 
Πανεπιστήµια. Αυτό το µέτρο είναι εξαιρετικό από εκπαιδευτικής άποψης, αναβαθµίζει τα 



 

 

ΤΕΙ και σταµατά µια κατάσταση που ακαδηµαϊκώς δεν είναι η ορθή. Αρκεί τα ΤΕΙ βέβαια να 
το εφαρµόσουν. Όσα ΤΕΙ τουλάχιστον έχουν «αρετή και τόλµη»!  

Καθιερώνεται επίσης θεσµικά η «κοινωνική λογοδοσία» των ΑΕΙ και υποχρεούνται έτσι οι 
ακαδηµαϊκές µονάδες (τα τµήµατα) να δηµοσιοποιούν το έργο τους στο κοινωνικό σύνολο 
και την τοπική κοινωνία, να γνωστοποιούν τις δράσεις και τις δραστηριότητές τους, καθώς 
και το ερευνητικό & επιστηµονικό έργο τους, ενώ όλοι οι καθηγητές των ΑΕΙ υποχρεούνται 
να διατηρούν και να ενηµερούν την ιστοσελίδα τους. Κάθε µάθηµα πρέπει να έχει τη δική 
του ιστοσελίδα (π.χ. περιεχόµενο, διδακτικοί στόχοι, διδακτικές ενότητες, βιβλιογραφία, 
πρόσθετο διδακτικό υλικό κ.α.), άµεσα προσβάσιµη στους σπουδαστές του ιδρύµατος και 
στους πολίτες. Επ’ ωφελεία των σπουδαστών αναµένονται να είναι τόσο οι ανταποδοτικές 
υποτροφίες όσο και τα άτοκα δάνεια σε σπουδαστές µε αποδεδειγµένα σοβαρά οικονοµικά 
προβλήµατα. Επιπλέον και ο θεσµός του Σύµβουλου σπουδών - που πλέον καθιερώνεται - 
θα στηρίξει και θα υποστηρίξει ιδίως τους πρωτοετείς σπουδαστές των ΑΕΙ πάνω σε θέµατα 
σπουδών, συµβουλών και επαγγελµατικών θεµάτων και προοπτικών σταδιοδροµίας. 
 
Για τα µόνα µέτρα του Πρότυπου κανονισµού για τα οποία εκφράζουµε τις ανησυχίες µας είναι 
αφενός αυτό του Πειθαρχικού συµβουλίου µελών ∆ΕΠ/ΕΠ και αφετέρου του νέου θεσµού του 
Γραµµατέα ΑΕΙ. Για το πρώτο, θεωρούµε ότι το Πειθαρχικό συµβούλιο έτσι όπως θεσµοθετείται 
καθίσταται εξ’ αρχής ένα αµιγώς γραφειοκρατικό όργανο, εξαιρετικά «δυσκίνητο», 
αποτελούµενο από τον πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, τον πρόεδρο του Αρείου 
Πάγου, τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συµβουλίου (!) κ.α., ενώ «καταργεί» το αυτοδιοίκητο του 
κάθε εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Τις (εύλογες) αρνητικές θέσεις µας εκφράζουµε και για τη 
θέσπιση του Γραµµατέα ΑΕΙ, όπως τουλάχιστον προβλέπεται να εφαρµοστεί για θέµατα 
οικονοµικής διαχείρισης και διοίκησης, που δεν γνωρίζουµε αν και κατά πόσο επιτυχώς θα 
εφαρµοστεί στην πράξη! Έχει άλλωστε αποδειχθεί στην ελληνική πραγµατικότητα ότι οι συχνές 
αλλαγές στην οικονοµική διαχείριση δηµοσίου χρήµατος και δηµόσιας διοίκησης είναι σχεδόν 
πάντοτε επιτακτικές και αναγκαίες … 
 
Τέλος, θετικό κρίνεται και το µέτρο της θέσπισης Επιτροπής ∆εοντολογίας σε κάθε ΑΕΙ µε 
αποστολή την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, τόσο επιστηµονικής όσο και ερευνητικής, και 
την τυχόν διαπίστωση παραβάσεων αυτών των κανόνων από µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας.  
 

Καρδίτσα, 26/3/2008 


