
Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές 
 
 

Με αφορµή τη συζήτηση που έγινε για τις προτάσεις που υποβλήθησαν στο πλαίσιο του 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. σχετικά µε νέα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών, κρίνω ότι θα ήταν 
χρήσιµος και αναγκαίος διάλογος γύρω από το θέµα της συµµετοχής Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. στο 
µεταπτυχιακό κύκλο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Απαλλαγµένη από το κίνητρο της 
χρηµατοδότησης, η συζήτηση µπορεί να είναι νηφάλια, και ελπίζω εποικοδοµητική. Η 
περαιτέρω συζήτηση θα ήταν καλό να γίνει σε θέµατα αρχής και να µην αναφέρεται σε 
συγκεκριµένες προτάσεις. Βέβαια για το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών επιθυµητό είναι να 
καταλήξει σε κατευθυντήριες γραµµές. 
 
Μάλλον θα οφείλαµε να αρχίσουµε από τους ρόλους και τις λειτουργίες, τόσο των 
Ιδρυµάτων, όσο και των κύκλων σπουδών. Θεωρώ ότι τα Τ.Ε.Ι. απαντούν στις ανάγκες της 
οικονοµίας και της παραγωγής για µεσαία στελέχη και ανώτερους τεχνικούς, που έχουν καλή 
γενική παιδεία και επιστηµονική και τεχνολογική κατάρτιση, ώστε να παρακολουθούν τις 
εξελίξεις των µέσων και των διαδικασιών της παραγωγής ή των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. 
Πρόκειται εποµένως για βαθµίδα κοµβικής σηµασίας για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την 
παραγωγή. Παρατίθεται στο Παράρτηµα Α εισήγηση για την ίδρυση του Τµήµατος 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης πριν από τέσσερα χρόνια, 
πριν και από την ψήφιση του Νόµου 2916/2001 για τα θέµατα του τεχνολογικού τοµέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης. Επειδή ακριβώς οι µέθοδοι, οι τεχνικές και οι τεχνολογίες δεν θα 
έπρεπε να ήσαν εµπειρικές, αλλά επιστηµονικά στηριγµένες, τα Τ.Ε.Ι. θα έπρεπε, 
διατηρώντας αυτονοµία, να υπάγονται στα Πανεπιστήµια. Η µέγιστη αδυναµία του ελληνικού 
συστήµατος, και η µέγιστη αστοχία της µεταρρύθµισης του 2001, είναι η πλήρης αυτονόµηση 
και ανεξαρτητοποίηση των Τ.Ε.Ι. Αν η χώρα µας είχε ανάγκη και ήθελε να διαθέτει Ανώτατα 
Τ.Ε.Ι. όφειλε να τα θέσει υπό την αιγίδα των Πανεπιστηµίων, ώστε και τα προγράµµατα και 
το περιεχόµενο σπουδών να καθορίζονται υπό το φως της επιστηµονικής προόδου. Σ’ αυτή 
την αντίληψη είναι συγκροτηµένη η Ανώτερη Τεχνολογική και Επαγγελµατική Κατάρτιση 
στη Γαλλία, όπου µε εµπειρία 40 σχεδόν ετών θα µπορούσε να αποτελεί ιδιαίτερα 
επιτυχηµένο πρότυπο (Παράρτηµα Β). 
 
Από την άλλη πλευρά, και ανεξάρτητα από τις στοχεύσεις, ο µεταπτυχιακός κύκλος σπουδών 
νοείται µόνο ως προχωρηµένος επιστηµονικός, είτε αποτελεί εξειδίκευση στέρεα 
θεµελιωµένων βασικών επιστηµονικών γνώσεων, είτε αποτελεί προθάλαµο στην παραγωγή 
νέας επιστηµονικής γνώσης. Άρα µόνο τα Πανεπιστήµια µπορούν να οργανώνουν και να 
συγκροτούν Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών. Θα µπορούσε βέβαια να περιορισθεί 
κανείς σε µια απλοϊκή ετυµολογική ερµηνεία του όρου, επικαθοριζόµενη από τη χρονική 
πρόθεση «µετά», αλλά τότε είµεθα εκτός επιστηµονικής λογικής. 
 
Η προβλεπόµενη από το Νόµο δυνατότητα συνδιοργάνωσης Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων 
Σπουδών από Τµήµατα Α.Ε.Ι. και Τµήµατα Τ.Ε.Ι., υπό την ανωτέρω θεώρηση, αποτελεί 
ασυνάρτητη και αντεπιστηµονική εκπαιδευτική πρακτική (Παράρτηµα Γ). Ακόµα και αν 
γίνονταν δεκτή αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση, ο Νόµος θέτει ορισµένες προϋποθέσεις. 
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η αξιολόγηση από τα οικεία όργανα του Πανεπιστηµίου των 
συνεργαζόµενων Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. Για την πλήρη αποσαφήνιση των πραγµάτων σε σχέση µε 
τις πρόσφατες αποφάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης, και κύρια για µελλοντικές θέσεις και 
αποφάσεις, θα έπρεπε να επανεξετάσουµε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Η προκήρυξη 
στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. αναφερόταν σε «σύµπραξη» (Ν. 2916/2001, άρθρο 5, παρ. 
13α). Επρόκειτο όµως για νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που συνυποβάλλονταν 
από πανεπιστηµιακό Τµήµα και Τµήµα Τ.Ε.Ι. Πρακτικά και ουσιαστικά εποµένως πρόκειται 
για οργάνωση από κοινού. Τυπικά εµφανίζεται ωστόσο ως σύµπραξη σε λειτουργούντα σε 
Πανεπιστήµιο µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Με το τέχνασµα αυτό παρακάµπτεται η 
θεσµική ανάγκη αξιολόγησης της παραγράφου 13β. Και βέβαια δεν έχει ποτέ εκδοθεί η 



υπουργική απόφαση της παραγράφου 13γ που θα καθόριζε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής. Σε 
ένα ασαφές θεσµικά πλαίσιο θα έπρεπε να εφαρµόζονται οι αυστηρότερες διατάξεις, αλλά 
συνολικά η ευθύνη για τη διαδικασία χρεώνεται κατ’ ανάγκη στο Υπουργείο που 
συντηρώντας θεσµικά κενά, προχωρεί σε εφαρµογή µε κύριο κίνητρο τη χρηµατοδότηση από 
πόρους του Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι και η Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και η Σύγκλητος, µε γνώµονα τη 
διαφύλαξη του κύρους του Ιδρύµατος, και εφαρµόζοντας προηγούµενη απόφαση της 
Συγκλήτου, θα προέτασαν τη µέγιστη απαίτηση για αξιολόγηση της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Γεγονός είναι ότι δεν είχαν δέσµια υποχρέωση να το 
πράξουν, αφού οι κοινές προτάσεις µε το Τ.Ε.Ι. Κρήτης θεωρούνταν εξ ορισµού ότι είναι 
συµπράξεις του Τ.Ε.Ι. σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών που οργανώνει το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης. 
 
Όντας υποστηρικτής ενός ανοικτού εκπαιδευτικού συστήµατος, δε θα µπορούσα παρά να 
υποστηρίζω τη δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. σε Τµήµατα Πανεπιστηµιακά ή 
ακόµα σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών. Η δυνατότητα αυτή έχει ήδη εξάλλου δοθεί 
σε αποφοίτους του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για να εισαχθούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 
στην Πληροφορική του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών. Από την άλλη πλευρά είναι και 
επιθυµητή και χρήσιµη η συµµετοχή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. µε 
διδακτορικό δίπλωµα στη διδασκαλία µαθηµάτων σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών. 
Πέραν από χρηµατοδοτήσεις και µε βασική επιδίωξη τη διαφύλαξη του κύρους και της 
ποιότητας του Πανεπιστηµίου, θεωρώ ότι πρέπει να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες. Σε 
κάθε περίπτωση θα έπρεπε να πηγάζουν από ανάγκες εκπαιδευτικές και να µην εντάσσονται 
σε µια αγοραία αντίληψη για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Μοιραία διαφορετικά οδηγούµεθα 
σε εκπτώσεις αξιών. Αντί να επιτυγχάνεται η ανωτατοποίηση και η αναβάθµιση των Τ.Ε.Ι., 
ελλοχεύει ο κίνδυνος της ανωτεροποίησης των Πανεπιστηµίων και της υποβάθµισης της 
ποιότητας των µεταπτυχιακών σπουδών. 
 
Γιώργος Τζιρίτας 
Οκτώβριος 2003



Παράρτηµα Α. Εισήγηση Γιώργου Τζιρίτα για το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης (∆εκέµβριος 1999) 
 
Θα ήθελα κατ’αρχην να χαιρετίσω και να καλωσορίσω την ίδρυση του νέου Τµήµατος 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Ερχεται να καλύψει ένα 
κενό σε τεχνολόγους πληροφορικής που είναι εµφανές στην αγορά εργασίας. Οι ελληνικές 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής έργων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και 
πολυµέσων έχουν ανάγκη από τεχνολόγους µε απόλυτα επαρκείς γνώσεις στις ευρύτερα 
χρησιµοποιούµενες τεχνικές επεξεργασίας, διαχείρισης και µετάδοσης της πληροφορίας. Η 
ανάπτυξη της χώρας δε µπορεί παρά να συµπορεύεται µε µία έντονη παρουσία, στην 
παραγωγική διαδικασία και στις υπηρεσίες, των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, 
επικοινωνιακών µέσων και τηλεπικοινωνιών. Η ανάγκη προσφοράς έργου από κατάλληλα 
καταρτισµένους τεχνικούς θα γίνεται ολοένα εντονότερη. Θα απαιτούνται τεχνικοί µε 
επιστηµονικά θεµελιωµένη πλήρη κατάρτιση για άµεση αξιοποίηση της τεχνογνωσίας σε 
όλους τους σχετικούς τοµείς. Η εφικτότητα της διάχυσης της τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες 
και στην παραγωγική διαδικασία θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την κατάρτιση των 
τεχνικών. 
 
Η έµφαση εποµένως θα πρέπει να δοθεί στον τεχνολογικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, χωρίς 
να παραβλέπεται η επιστηµονική θεµελίωση της γνώσης. Οµως το κέντρο βάρους δε θα ήταν 
στο επιστηµονικό βάθος, αλλά στη δυνατότητα αξιοποίησης της γνώσης. Το µέτρο της 
επιτυχίας θα δοθεί από την ικανότητα των τεχνολόγων να χρησιµοποιούν άµεσα κι 
αποτελεσµατικά την τεχνογνωσία, ώστε να προκύψει το αναµενόµενο όφελος για την 
οικονοµία της χώρας. 
 
Το Πρόγραµµα Σπουδών θα πρέπει να διαθέτει ευελιξία αναπροσαρµογής παρακολουθώντας 
τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το πρόγραµµα που θα αποκρυσταλλωθεί στο πλαίσιο αυτής της 
Επιτροπής θα πρέπει να ενσωµατώνει µέχρι και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Βέβαια 
το Πρόγραµµα Σπουδών δεν εξαντλείται στους τίτλους των µαθηµάτων. Ακόµα περισσότερο 
έχει σηµασία το περίγραµµα και η ύλη των µαθηµάτων. Επίσης ο σχεδιασµός θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη το συνολικό πλαίσιο µέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το 
συγκεκριµένο Πρόγραµµα Σπουδών. Στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες αναζητούν 
θέση τεχνικοί µε ειδικευµένη επαγγελµατική κατάρτιση, τεχνικοί µε ολοκληρωµένη 
εκπαίδευση, µηχανικοί και επιστήµονες µε πολύπλευρες θεωρητικές γνώσεις. 

Οι τεχνολόγοι απόφοιτοι ενός Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύµατος θα πρέπει να έχουν 
στέρεες βάσεις και υποδοµή γνώσεων, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουν καταρτισθεί 
ώστε να αξιοποιούν άµεσα τη γνώση και να είναι άµεσα αποτελεσµατικοί στην παραγωγή. 
Στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες χρησιµοποιούνται ευρέως διεθνή πρότυπα, ή 
ακόµα συστήµατα ή πακέτα µε χαρακτήρα πρότυπου. Σε αυτά συµπυκνώνεται πολλές φορές 
η τεχνογνωσία σε ένα τοµέα. Ολα αυτά θα πρέπει να αποτελούν εφόδια του νέου απόφοιτου. 
Θα πρέπει να διδάσκεται σε ποιές γνώσεις βασίζονται τα πρότυπα και ταυτόχρονα θα πρέπει 
να αποκτάται εξοικείωση µε τη χρήση τους. 



Παράρτηµα Β. Το Γαλλικό Σύστηµα των I.U.T. 

Τα Instituts Universitaires de Technologie (I.U.T. = Πανεπιστηµιακά Τεχνολογικά 
Ινστιτούτα) δηµιουργήθηκαν στη Γαλλία το 1966 για να ανταποκριθούν στις ζητήσεις του 
επαγγελµατικού κόσµου σε ανώτερους τεχνικούς και µεσαία στελέχη µε γενική παιδεία και 
τεχνική και επιστηµονική κατάρτιση που τους επιτρέπει να εξελιχθούν στις επιχειρήσεις και 
να προσαρµοσθούν στις τεχνολογικές αλλαγές. Ο αριθµός των I.U.T. σε όλη τη Γαλλία είναι 
112, δέχονται περί τους 110.000 σπουδαστές και συγκροτούνται σε Τµήµατα µε 25 
ειδικότητες : 17 του δευτερογενούς τοµέα (βιοµηχανία) και 8 του τριτογενούς τοµέα 
(υπηρεσίες). 
 
Τα I.U.T. απονέµουν ένα εθνικό πανεπιστηµιακό δίπλωµα τεχνολογίας µετά από σπουδές δύο 
ετών, συνολικής διάρκειας 60 εβδοµάδων. Τα προγράµµατα σπουδών ορίζονται σε βασικές 
γραµµές από Εθνικές Παιδαγωγικές Επιτροπές, όπου µετέχουν αντιπρόσωποι των 
επιχειρήσεων, των εργαζοµένων, των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου. Προφανώς δεν 
υπάρχουν στα I.U.T. µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και οι απόφοιτοι δεν µπορούν να 
ακολουθήσουν µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, παρά αφού συµπληρώσουν δύο έτη 
πανεπιστηµιακών σπουδών. Οι καθηγητές των I.U.T. µπορούν να διδάσκουν σε 
µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και να µετέχουν σε ερευνητικά εργαστήρια ή 
ινστιτούτα, υπαγόµενα είτε σε Πανεπιστήµια είτε στο Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικών 
Ερευνών. 
 
Χαρακτηριστικό δείγµα ότι πρόκειται για σύστηµα που επιτρέπει εξελίξεις και ανοικτή 
πρόσβαση και ανέλιξη είναι το γεγονός ότι ο σηµερινός Πρόεδρος του Ανώτατου 
Συµβουλίου για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος της Γαλλίας (Christian 
Forestier) είναι ένας πρώην Καθηγητής των I.U.T., που µάλιστα πριν ήταν καθηγητής σε 
Τεχνικό Λύκειο, και ακολούθως Πρόεδρος Πανεπιστηµίου, πριν ανελιχθεί σε υψηλές θέσεις 
του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας και µάλιστα επιβιώνοντας διαφορετικών κυβερνήσεων 
ως αναντικατάστατο στέλεχος. Μπορούν ακόµα αναφερθούν περιπτώσεις αποφοίτων I.U.T. 
που ακολούθως εισήχθησαν σε Σχολές Μηχανικών, προχώρησαν σε διδακτορικό δίπλωµα 
και έφθασαν να γίνουν Καθηγητές Πανεπιστηµίου. 
 
Αν συγκρίναµε µε το ελληνικό σύστηµα, τέτοιες ανελίξεις θα ήσαν αξιοκρατικά αδύνατες, 
αφού όλα είναι ισοπεδωµένα. Τα Τ.Ε.Ι. έχουν προγράµµατα σπουδών τετραετούς διάρκειας, 
διατείνονται ότι δικαιούνται και δύνανται να συνδιοργανώνουν µεταπτυχιακές σπουδές και 
φυσικά θεωρούν ότι έχουν ως αποστολή και στον τοµέα της έρευνας. Οι νέοι σπουδαστές των 
Τ.Ε.Ι. δεν έχουν κίνητρα για να προσπαθήσουν, έχουν αντίθετα λόγους να ασκούν πιέσεις για 
διευκολύνσεις και αναγνωρίσεις που θα είναι προϊόντα πολιτικών αποφάσεων αναντίστοιχων 
µε την πραγµατικότητα των επαγγελµατικών αναγκών στη χώρα µας. Οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι. 
στο πλαίσιο κοµµατικών συναλλαγών διεκδικούν προνόµια αναντίστοιχα των παιδαγωγικών 
αναγκών. 
 



Παράρτηµα Γ. Ο Νόµος 2916/2001 για τη «∆ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και 
ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής» 
 
Για το ρόλο των Τ.Ε.Ι. (άρθρο 1, παρ. 2β) 
 

 
 
Για τις µεταπτυχιακές σπουδές (άρθρο 5, παρ. 13) 
 

 


