ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΤΗΣ ΤΡΙΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Οι εξελίξεις στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση καθώς και των συνδεόµενων συστηµάτων
Έρευνας και Ανάπτυξης, στον εθνικό και στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, και από
την άλλη οι εξελίξεις στα περιεχόµενα των σπουδών, της διακυβέρνησης και της
ποιότητας του προσφερόµενου έργου από τους φορείς αλλά και το επιστηµονικό
προσωπικό τους, συνιστούν σύνθετο πεδίο ανάλυσης, κατανόησης και διαµόρφωσης
θέσεων εκ µέρους συλλογικών οργάνων όπως στην περίπτωση των ΠΟΣ∆ΕΠ,
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ).
Γι’ αυτόν τον λόγο, η δηµιουργία του Κέντρου Μελετών και Ανάπτυξης της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας / ΚΕΜΑΤΕΕ (άλλως Ινστιτούτου, think
tank), µε ερευνητικό προσανατολισµό και στόχευση σε κοµβικά σηµεία ανάπτυξης
στον χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας, αναδεικνύεται ως η
κατάλληλη προοπτική, ώστε να υπηρετηθεί η επάρκεια του «µακρο-συστήµατος»
(ιδρύµατα, ∆ΕΠ, ΕΠ, ερευνητές, πολιτεία κ.α.) να µπορέσει να µεταβάλλεται,
διασφαλίζοντας την εκάστοτε κατάλληλη ισορροπία µεταξύ της επιδίωξης της
«αριστείας» και, από την άλλη, της διασφάλισης της ισότητας των ευκαιριών,
ιδιαίτερα για τους νέους.
Το Κέντρο θα έχει µελετητικό και ερευνητικό προσανατολισµό και στόχευση, µε
αποστολή να συµβάλλει στην τεκµηρίωση και την ανάλυση των προβληµάτων, την
πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων σχετικά µε τις εξελίξεις και µεταβολές στο
ελληνικό αλλά και το ευρωπαϊκό «γίγνεσθαι» καθώς και την τεκµηρίωση των
προτάσεων και των πολιτικών για τις απαραίτητες βελτιώσεις στην ποιότητα και την
αποτελεσµατικότητα των φορέων του χώρου της Τριτ/θµιας Εκπ/σης και αυτών των
ερευνητικών φορέων. Το Κέντρο προβλέπεται να δραστηριοποιηθεί στους
ακόλουθους άξονες δράσης:
•

αυτόν της συστηµατικής, έγκυρης και αξιόπιστης τεκµηρίωσης της λειτουργίας
των φορέων τριτοβάθµιας εκπ/σης καθώς και αυτών που στηρίζουν το έργο της
επιστηµονικής έρευνας στην Ελλάδα, και της δραστηριοποίησής τους στον
ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο,

•

της σύνδεσης των ως άνω δοµών (τριτ/θµιας εκπ/σης και έρευνας) µε τα άλλα
συστήµατα τυπικής εκπαίδευσης (σχολική εκπ/ση και αρχική επαγγ/κή
κατάρτιση) αλλά και συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, επαγγ/κής ανάπτυξης και δια
βίου µάθησης καθώς και µε την οικονοµία και την κοινωνία (αποτίµηση της
συµβολής της τριτ/θµιας εκπ/σης στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού, στην
κοινωνική κινητικότητα και ακόµη στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα),

•

της ανάπτυξης λύσεων για τη συνεχή βελτίωση του επαγγελµατικού προφίλ και
των ικανοτήτων των επιστηµόνων του χώρου, παράλληλα µε την αναζήτηση
λύσεων αναβάθµισης της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας του έργου των
ιδρυµάτων-κέντρων (οργανωτικά πρότυπα, συνεργασίες, συµµαχίες, κριτήρια
αποτελεσµατικότητας), και

•

της δικτύωσης φορέων και µελών επιστηµόνων-ερευνητών-εκπαιδευτικών στην
Ελλάδα και διεθνών, στο πεδίο της συνεχούς αναβάθµισης της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας στους φορείς της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Στο πλαίσιο του Έργου («Πράξης») θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ∆ράσεις :
∆ΡΑΣΗ 1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Η σύσταση και η λειτουργία του Κέντρου θα βασιστεί σε ένα σαφώς προσδιορισµένο
στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό για την κατεύθυνση και τον

συντονισµό των ενεργειών που θα συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του
Κέντρου. Η δηµιουργία και ο τρόπος λειτουργίας του ΚΕΜΑΤΕΕ θα βασιστεί στην
εκπόνηση και στην συνέχεια στην εφαρµογή Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης που
θα περιλαµβάνει:
o Ανάλυση της Στρατηγικής του Κέντρου
o Οργανωτική ∆οµή
o ∆ιαδικασίες και Λειτουργία
o Οικονοµικά στοιχεία
∆ΡΑΣΗ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ (i) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ (ii) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρωταρχικός στόχος του Κέντρου Μελετών και Ανάπτυξης Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης & Έρευνας (ΚΕΑΤΕΕ) είναι η ενίσχυση της λειτουργίας και της
αποτελεσµατικότητας των ιδρυµάτων, µέσα από µια σειρά δραστηριοτήτων που
στοχεύουν στην αµοιβαία µάθηση, την ανταλλαγή εµπειριών και την µεταφορά
βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο καθώς και την ορθολογική
αφοµοίωση/υλοποίησή τους σε εθνικό επίπεδο και παράλληλα στην ανάπτυξη
συνεργασιών στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της έρευνας, ώστε να
ενισχυθεί η θέση των ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων σε παγκόσµιο
επίπεδο. Το Κέντρο θα συµβάλλει στην προώθηση πολιτικών ώστε οι φορείς της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της έρευνας στην Ελλάδα να ανταποκριθούν στις
αυξανόµενες προσδοκίες όσον αφορά τη συµβολή τους στην µελλοντική ανάπτυξη
των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών δραστηριοτήτων.
∆ΡΑΣΗ 3. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ως βάση ανάπτυξης του Κέντρου, ως θεµελιώδες στοιχείο για να διαµορφωθεί ο
προγραµµατισµός των επόµενων ενεργειών, µελετών και εν γένει δράσεων
απαιτείται αποτύπωση των εξελίξεων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και την
Επιστηµονική Έρευνα. Η αποτύπωση θα πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση από τους
συνεργάτες του Κέντρου και θα είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόµενων µέσω
της ιστοσελίδας του Κέντρου. Επιπλέον, θα εξεταστεί το ενδεχόµενο εκτύπωσής της
και αποστολής στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.
∆ΡΑΣΗ 4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης θα εκπονηθεί µία σειρά απαραίτητων µελετών
(µελέτες εκκίνησης), που θα καταθέτουν τις βασικές προτάσεις για αναβάθµιση της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας οι οποίες θα δοµούνται µε αναφορά σε
συγκεκριµένους θεµατικούς τοµείς. Η τελική εξειδίκευση της θεµατολογίας των
µελετών θα πραγµατοποιηθεί από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Κέντρου. Ως
εργαλείο θα χρησιµοποιηθεί η εξειδίκευση των µελετητικών στόχων του Κέντρου ανά
θεµατικό τοµέα που θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της ∆ράσης 2.

