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Για την αξιολόγηση των πανεπιστηµίων
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1. Εισαγωγή
«Το διδακτικό ερευνητικό και κάθε άλλο έργο των Ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης
υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση µε σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της
ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που
παρέχονται από αυτά στο πλαίσιο της αποστολής τους», προβλέπει το άρθρο 1
παράγραφος 1 του νόµου υπ΄αριθ. 3374 για τη ∆ιασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων.
Παράρτηµα διπλώµατος1.
Ο νόµος ισχύει από τις 2 Αυγούστου 2005. Υπνώτει όµως, όπως λένε οι νοµικοί, δηλ.
δεν εφαρµόστηκε µέχρι σήµερα. Εξαίρεση αποτελεί η από τον ίδιο αυτό νόµο
προβλεπόµενη σύσταση Αρχής ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.). Αυτή η τελευταία συστάθηκε ήδη. Το άρθρο 3, παρ. 1 του
νόµου προβλέπει αξιολόγηση της διδασκαλίας της έρευνας και των προγραµµάτων
σπουδών (όχι όµως και της υλικοτεχνικής υποδοµής!) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.2. Οι
υπόλοιπες ρυθµίσεις είναι τεχνικού χαρακτήρα. Μικρή σηµασία έχουν ή δεν έχουν
καµιά απολύτως σηµασία, ιδίως επειδή ο ίδιος ο νόµος (άρθρο 1, παραγρ. 3) δίνει
λευκή επιταγή στην Α.∆Ι.Π να οργανώνει και να τροποποιεί τα κριτήρια και τους
δείκτες αξιολόγησης, όπως αυτή επιθυµεί: «τα κριτήρια και οι δείκτες της
αξιολόγησης τυποποιούνται, συµπληρώνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω µε βάσει
τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει η Α.∆Ι.Π., το αργότερο µέσα σε ένα
έτος από τη συγκρότηση της, ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο κάθε ακαδηµαϊκής
µονάδας. Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης αναθεωρούνται κάθε φορά µε την
ίδια διαδικασία, εφόσον (sic !) αυτό κρίνεται απαραίτητο». Και όχι µόνον αυτό. Στο
άρθρο 10, παραγρ. 5 προβλέπει: «Η Α.∆Ι.Π. µπορεί να αξιολογεί, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εσωτερικού κανονισµού [της], τη λειτουργία και το έργο της,
αναθέτοντας την ευθύνη εξωτερικής αξιολόγησης σε έγκυρους και διεθνώς
αναγνωρισµένους αξιολογητές ή οργανισµούς ή λοιπούς φορείς που αναπτύσσουν
συναφή δραστηριότητα διεθνώς». Εδώ έχουµε και ένα δεύτερο παραθυράκι της από
µέρους της Α.∆Ι.Π. αυθαίρετης αναθεώρησης των κριτηρίων και των δεικτών
αξιολόγησης. ∆ιότι πώς να µην εφαρµόσει η Α.∆Ι.Π. ό,τι της υποδείξουν οι
αξιολογητές της, ενώ αυτή η ίδια απαιτεί από τους αξιολογούµενούς της να
εφαρµόζουν τις υποδείξεις που προκύπτουν από την αξιολόγηση τους;
Θα περιγράψουµε στα ακόλουθα σε τι συνίσταται η αξιολόγηση των Ιδρυµάτων της
ανώτατης εκπαίδευσης βασιζόµενοι στην µέχρι τούδε διεθνή πρακτική, διότι, όπως
προκύπτει ήδη από τα παραπάνω, αυτή η πρακτική θα ασκηθεί και εδώ3. Και θα
εκθέσουµε τις συνέπειες για την ανώτατη εκπαίδευση και την επιστήµη στην χώρα
µας4.
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Η αξιολόγηση έχει τέσσερα αντικείµενα:
Ι. την υλικοτεχνική υποδοµή των Τµηµάτων Σπουδών του πανεπιστηµίου και αυτήν
του ιδίου του πανεπιστηµίου,
ΙΙ. το διδακτικό έργο των µελών ∆ΕΠ,
ΙΙΙ. τα προγράµµατα σπουδών και
ΙV. το ερευνητικό έργο του ∆ΕΠ.
2. Η αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδοµής
∆εν είναι τυχαίο ότι ο νόµος δεν προβλέπει αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδοµής,
αλλά – µε µακάβριο χιούµορ – αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της δεδοµένης
υλικοτεχνικής υποδοµής. Θέλετε να περιοριστούµε στα στοιχειώδη, δηλ. στην
κτιριακή υποδοµή; Υπάρχουν µέλη ∆ΕΠ που συνωστίζονται ανά δύο ή ανά τρεις ή
τέσσερεις σε άθλια γραφεία. Υπάρχουν µέλη ∆ΕΠ, που µέχρι να βρουν την
δυνατότητα να συστεγαστούν, δεν έχουν καν γραφείο. Και µη ρωτάτε τι γίνεται µε
τους διοικητικούς υπαλλήλους. Και µε τις αίθουσες διδασκαλίας τι γίνεται; Σε
Τµήµατα Σπουδών µε 400-450 φοιτητές ανά εξάµηνο διατίθενται για υποχρεωτικά
µαθήµατα αίθουσες χωρητικότητας άντε 50 ατόµων. Και αναφέροµαι µόνον σε
Τµήµατα Κοινωνικών Επιστηµών που κατά κανόνα δεν χρειάζονται εργαστήρια και
συναφή. Τι γίνεται στα Τµήµατα που χρειάζονται πέραν όλων των άλλων και
εργαστήρια; Και τι γίνεται µε τις πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες; Με εξαίρεση ίσως
των βιβλιοθηκών των δυο-τριών αρχαιοτέρων Ιδρυµάτων, ακόµη και οι βιβλιοθήκες
Ιδρυµάτων που δεν ιδρύθηκαν ακριβώς χθες ούτε καν χρηστικές βιβλιοθήκες Σχολών
ή Τµηµάτων δεν θα εθεωρούντο αλλού.
Τι λόγος να γίνει για την αποτελεσµατικότητα της χρήσης µιας τέτοιας υποδοµής; Η
προβλεπόµενη από το νόµο αξιολόγηση αυτής της αποτελεσµατικότητας είναι
απροκάλυπτος εµπαιγµός του πανεπιστηµίου και των λειτουργών του εκ µέρους του
κράτους. ∆εδοµένης λοιπόν αυτής της κατάστασης, ορθώς το τελευταίο δεν
προβλέπει και την αξιολόγηση της ιδίας της υλικοτεχνικής υποδοµής, παρά µόνο την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της χρήσης της. Και όχι µόνον δεν κάνει τίποτε
το κράτος για την βελτίωση αυτής της υποδοµής, αλλά όταν ένα Τµήµα Σπουδών – εν
γνώσει της περιγραφθείσας κατάστασης, αλλά δείχνοντας κατά κάποιο τρόπο
κατανόηση – αντί να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να του στείλει 100 µόνον
νεοεισαγόµενους φοιτητές ζητάει από αυτό να του στείλει 200, το Υπουργείο του
στέλνει 400!
Ορθώς λοιπόν το Υπουργείο στο νόµο του για την αξιολόγηση δεν προβλέπει και
αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδοµής. ∆ιότι αυτή η τελευταία αξιολόγηση
ισοδυναµεί µε αξιολόγηση της κρατικής πολιτικής για την ανώτατη παιδεία. Και τα
συµπεράσµατα για αυτήν την πολιτική τα γνωρίζει το Υπουργείο και δεν χρειάζεται
για την γνώση τους καµιά σχετική διαδικασία αξιολόγησης.
3. Η Αξιολόγηση του διδακτικού έργου
Αυτή η αξιολόγηση γίνεται από τους φοιτητές, οι οποίοι συµπληρώνουν σχετικά
ερωτηµατολόγια. «Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονται από τους φοιτητές ή
σπουδαστές εθελοντικά, ανώνυµα και χωρίς προειδοποίηση στο πλαίσιο των
υποχρεωτικών µαθηµάτων που προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου υπό

την παρακολούθηση της ΟΜ.Ε.Α. [Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης] µε τη
συνεργασία των διδασκόντων», προβλέπει ο νόµος (αρθ. 5, παραγρ. 4).
Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ασφαλώς δεν θα αφορούν την επιστηµονική
σηµαντικότητα της ύλης που παραδίδει ο διδάσκων στο µάθηµα του, αλλά, ως
συνήθως, ανεξάρτητα από αυτήν αυτό που λένε τον «τρόπο διδασκαλίας» του, δηλ.
φορµαλιστικές όψεις της διδασκαλίας. Οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις
είναι πάντα «κλειστές», ο ερωτώµενος δηλ. δεν απαντά πάντα στο ερώτηµα όπως
αυτός επιθυµεί, αλλά υιοθετεί µία από τις προδεδοµένες στο ερωτηµατολόγιο
απαντήσεις που αντιστοιχούν στην ερώτηση. Τα ερωτηµατολόγια και η στάθµιση των
απαντήσεων σε κάθε ερώτηση θα είναι γνωστά τοις πάσι, δηλ. και στους
διδάσκοντες. Έτσι αυτοί θα φροντίσουν εκ των προτέρων να πάρουν τις ευνοϊκές για
αυτούς απαντήσεις, βελτιώνοντας βεβαίως το διδακτικό τους ήθος και ύφος. Αν
λοιπόν οι πολλές χρωµατιστές κιµωλίες, οι διαφάνειες, ο προγέκτορας, το power
point και τα συναφή βαθµολογούνται µε υψηλό βαθµό, θα προκαταλάβουν
αντιστοίχως τις επιθυµίες των αξιολογητών κι έτσι κατά το δη λεγόµενο – και
µάλιστα όλοι τους – θα σκίσουν διδακτικώς. Προς όφελος ασφαλώς των
ανερχόµενων επιστηµόνων, δηλ. των φοιτητών τους, και της επιστήµης γενικότερα.
Αυτή είναι όµως η φαιδρή µόνον όψη του πράγµατος. Υπάρχει και η άλλη. Αυτό το
«χωρίς προειδοποίηση» µόνον οποίος θέλει το πιστεύει. Όλοι θα γνωρίζουν. Και οι
φοιτητικές παρατάξεις. Και εκεί που ο διδάσκων έβλεπε κάθε βδοµάδα 50 µόνο
φοιτητές να παρακολουθούν το µάθηµα του θα δει τώρα 300 (του µαθήµατος του; του
Τµήµατος του; Ή και άλλων Τµηµάτων φοιτητές;). Οι οποίοι µαντέψτε εσείς γιατί θα
έχουν καταφθάσει.
Η Α.∆Ι.Π. θα φροντίσει ασφαλώς η διαδικασία να συµπληρωθεί. Πώς; Πιθανότατα
αναθέτοντας και σε µια εταιρεία τη δουλειά. Αυτή η τελευταία θα στείλει ξυρισµένο
και γραβατωµένο υπάλληλό της την ∆ευτέρα σε οικονοµολόγο, την Τρίτη σε φυσικό,
την Τετάρτη σε µαθηµατικό κ.ο.κ. να διαπιστώσει αν ο εν λόγω µπήκε δύο λεπτά
αργότερα στο µάθηµα ή έφυγε πέντε λεπτά νωρίτερα από αυτό, αν και πόσες
χρωµατιστές κιµωλίες χρησιµοποιεί κλπ.
Και παίρνουµε λοιπόν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας
των διδασκόντων. Και σύµφωνα µε αυτά – πράγµα, όπως είδαµε, απίθανο –
ορισµένοι δεν «σκίζουν». Το Τµήµα Σπουδών, στο οποίο ανήκουν, πέφτει βέβαια
αντιστοίχως στην βαθµολόγησή του. Με αυτούς όµως τους ίδιους τι κάνουµε; Θα
προβλέπεται η συµµετοχή τους σε ειδικά σεµινάρια διδακτικής; Μάλλον όχι. Θα
προβλέπονται συναδελφικές προτροπές; Μα δεν µπορείς να ζητήσεις από µια
πορτοκαλιά να κάνει µήλα. Θα προβλέπονται κυρώσεις; Τι είδους; Οι Καθηγητές και
Αναπληρωτές Καθηγητές και οι περισσότεροι από τους Επίκουρους Καθηγητές είναι
µόνιµοι. Με εξαίρεση όµως τους Καθηγητές, όλοι οι υπόλοιποι µπορούν επιλεκτικά
να υποστούν άτυπα κυρώσεις, όταν αιτηθούν ή την εξέλιξη τους στην ανώτερη
βαθµίδα ή την µονιµοποίησή τους. Κάθε µέλος του αντίστοιχου Εκλεκτορικού
Σώµατος θα µπορεί να επικαλεσθεί την στα πλαίσια της πιστοποίησης της ποιότητας
των πανεπιστηµίων πιστοποιηθείσα διδακτική τους ανεπάρκεια. Έτσι η αξιολόγηση
θα προκαταλαµβάνει τις αποφάσεις των Τριµελών Εισηγητικών Επιτροπών και των
Εκλεκτορικών Σωµάτων. Στο θέµα αυτό θα επανέλθουµε. Αλλά: µήπως αργότερα
εισαχθούν και τυπικές κυρώσεις; Και ποιες µπορεί να είναι αυτές; Και σ΄αυτό το
θέµα θα επανέλθουµε.

4. Η Αξιολόγηση των (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών)
προγραµµάτων σπουδών
Σύµφωνα µε το νόµο (αρθ. 3, παραγρ. 1γ) «τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης»
είναι εν προκειµένω «ο βαθµός ανταπόκρισης του προγράµµατος σπουδών στους
στόχους της ακαδηµαϊκής µονάδας [Τµήµατος Σπουδών], η συνεκτικότητα και η
λειτουργικότητα του προγράµµατος σπουδών ο συντονισµός της ύλης των
µαθηµάτων, η ορθολογική οργάνωση των εκπαιδευτικών θεσµών, το εξεταστικό
σύστηµα, η υποστήριξη από διαθέσιµες εκπαιδευτικές υποδοµές κ.α. [ωραίο αυτό το
τελευταίο– Γ.Σ.]». Μα, αν δεν απατώµεθα, το Πρόγραµµα Σπουδών, καταρτίζει,
σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο-πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος
Σπουδών και µόνον αυτή. Κι επίσης, σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, αυτή και µόνη είναι
αρµόδια να αποφασίζει για τη διευθέτηση των ζητηµάτων των σχετικών µε την
εφαρµογή του Προγράµµατος Σπουδών.
Έστω λοιπόν ότι κατά την αξιολόγηση του Προγράµµατος Σπουδών ενός ορισµένου
Τµήµατος προκύψει ότι αυτό είναι στραβό και ανάποδο και πρέπει να αναµορφωθεί
κατά ορισµένον τρόπο. Ε, και; Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος δεν είναι
υποχρεωµένη να λάβει υπόψη της τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της
αξιολόγησης.
Αυτά βέβαια τα γνώριζε το Υπουργείο Παιδείας, όταν κατάρτιζε το νόµο για την
αξιολόγηση, όπου προβλέπεται και η αξιολόγηση των Προγραµµάτων Σπουδών. Τότε
γιατί εισήγαγε και αυτήν την τελευταία; Αφού πρόκειται για µία προφανή αντινοµία;
Μα είναι εξίσου προφανές: Για να επιτευχθεί, µε την άρση αυτής της αντινοµίας, ένας
ορισµένος άρρητος στόχος και συγκεκριµένα ο στόχος της κατάργησης της
αρµοδιότητας κάθε Τµήµατος Σπουδών να καταρτίζει αυτό και µόνον το Πρόγραµµα
Σπουδών του. Πώς θα γίνει αυτό; Υπό την πίεση και ως συνέπεια συνεχόµενων
αρνητικών αξιολογήσεων πολλών Προγραµµάτων Σπουδών ως µη ανταποκρινόµενων
στην αποστολή του Τµήµατος, όπως αυτή ορίζεται στο ιδρυτικό του Προεδρικό
∆ιάταγµα, ή στην ζήτηση των φοιτητών ή στις ανάγκες της αγοράς ή και του κράτους
και της κοινωνίας. Και γιατί θέλει το κράτος να αφαιρέσει από τις Γενικές
Συνελεύσεις των Τµηµάτων την προαναφερθείσα αποκλειστική αρµοδιότητα τους να
καταρτίζουν τα Προγράµµατα Σπουδών; Μα διότι πολλά από αυτά δεν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ιδίου του κράτους και της αγοράς, δηλ. των
καπιταλιστών. Και ποιες είναι αυτές οι ανάγκες; Όσο διάστηµα και στο βαθµό που η
ανώτατη εκπαίδευση είναι δηµόσια, στην µείωση των δηµοσίων δαπανών για την
ανώτατη εκπαίδευση και στην αναδιάρθρωση της τελευταίας σύµφωνα µε τις ανάγκες
της αγοράς, δηλ. στην δηµιουργία λίγων «αρίστων» Τµηµάτων που θα κάνουν
επιστήµη και βασική έρευνα (αυτήν που θα τους ζητούν και θα τους επιβάλλουν) και
θα χρηµατοδοτούνται αντιστοίχως και στην µετατροπή όλων των υπολοίπων,
σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη της Μπολόνια, σε τριετούς τώρα πλέον φοίτησης
Τµήµατα5, τα οποία θα διδάσκουν εφαρµογές επιστηµονικής γνώσης σε πεδία που
καθορίζουν οι ανάγκες της αγοράς6 και θα φυτοζωούν. Η εκτενέστερη πραγµάτευση
αυτού του θέµατος δεν ανήκει όµως εδώ. Ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης ας διαβάσει
το εξαίρετο άρθρο του Clyde W. Barrow “The strategy of selective excellence:
Redesigning higher education for global competition in a postindustrial Society” στο
Higher Education, No 41, 1996, pp. 447-469.

Η αξιολόγηση των Προγραµµάτων Σπουδών θα οδηγήσει λοιπόν στην κατάργηση της
αποκλειστικής αρµοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος να καταρτίζει το
Πρόγραµµα Σπουδών και η µεταφορά αυτής της αρµοδιότητας σε άλλα
εξωπανεπιστηµιακά ίσως όργανα στην επίτευξη της προαναφερθείσης
αναδιαµόρφωσης της δηµόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Τα αµερικανικά και τα
βρετανικά πανεπιστήµια δεν είχαν τέτοια προβλήµατα κατά την προαναφερθείσα
αναδιαµόρφωση, επειδή εκεί τα Προγράµµατα Σπουδών είναι δουλειά όχι των
Τµηµάτων, αλλά της κεντρικής διοίκησης του πανεπιστηµίου.
Και φτάσαµε αισίως στο ψητό:
5. Η αξιολόγηση του ερευνητικού έργου
Πώς γίνεται η αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των διδασκόντων στα
πανεπιστήµια; Βάσει των αντιστοίχων δηµοσιεύσεών τους. Όλων των δηµοσιεύσεών
τους; Όχι. Μόνον των άρθρων τους που έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά
περιοδικά.7. Βιβλία και άρθρα σε συλλογικούς τόµους δεν µετράνε. Όλων των
άρθρων τους που έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά; Όχι. Μόνο εκείνων
που έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά, τα οποία περιέχονται σε
καταλόγους κατάταξης των επιστηµονικών περιοδικών ενός ορισµένου
επιστηµονικού πεδίου. Τους καταλόγους αυτούς καταρτίζουν διάφορες εταιρείες8.
Στους καταλόγους αυτούς κάθε περιοδικό έχει ένα συντελεστή βαρύτητας, τον
λεγόµενο impact factor (από 1 έως 0,1 συνήθως). Έτσι, εάν µία δηµοσίευση 10
σελίδων σε ένα περιοδικό µε impact factor 1 βαθµολογείται µε 1 µια δηµοσίευση 20
σελίδων στο ίδιο περιοδικό βαθµολογείται µε 2, ενώ δηµοσιεύσεις των 10 και 20
σελίδων σε ένα περιοδικό µε impact factor 0,1 βαθµολογούνται µε 0,1 και 0,2
αντιστοίχως.
Με ποια κριτήρια καταρτίζουν οι εταιρείες τις ranking lists των οικονοµικών
επιστηµονικών περιοδικών; Εν πρώτοις βάσει ενός άκρως ουσιαστικού κριτηρίου:
Αποκλείουν εκ προοιµίου κάθε περιοδικό που δηµοσιεύει κυρίως ή αποκλειστικά
άρθρα προοδευτικών, αριστερών και µαρξιστών οικονοµολόγων.9 Και λαµβάνουν
υπόψη τους µόνον τα περιοδικά που δηµοσιεύουν άρθρα, ας τους πούµε έτσι,
συντηρητικών οικονοµολόγων, των λεγόµενων mainstream ή orthodox
οικονοµολόγων. Κατά τα λοιπά τα κριτήριά τους είναι πλήρως φορµαλιστικά.
Βλέπουν ποιος είναι ο φορέας έκδοσης, ποιος ο εκδότης, ποιο το editorial board του
περιοδικού, ποιοι δηµοσιεύουν σε αυτό και τέλος, σε ποια πανεπιστήµια δουλεύουν
οι τελευταίοι. Και ανάλογα το κατατάσσουν. Ωστόσο, εκ του αποτελέσµατος, η
κατάταξή τους πληροί ανεπίγνωστα και ουσιαστικά κριτήρια. Ποια; Αυτά των
mainstream economics. Αυτό δεν πρέπει να εκπλήσσει. ∆ιότι τα φαινοµενικώς
φορµαλιστικά κριτήρια κατάταξης των εταιρειών δεν είναι παρά έκφραση των
ουσιαστικών κριτηρίων των mainstream economics, δηλαδή των εκδοτών των
περιοδικών. Και ποια είναι τα ουσιαστικά κριτήρια αυτών των τελευταίων; Μα το
όνοµα του συγγραφέα και το όνοµα του πανεπιστηµίου του. ∆ιότι αν δεν έγραφε
σηµαντικά πράγµατα πώς θα είχε όνοµα και πώς θα δούλευε σε ένα ονοµαστό
πανεπιστήµιο. Η κυριαρχία και εύρυθµη λειτουργία των mainstream economics
συνεπάγεται και την σύµπτωση των φορµαλιστικών και ουσιαστικών κριτηρίων της.
Κάθε διάσταση µεταξύ αυτών των δύο κριτηρίων θα σήµαινε ότι αυτά τα οικονοµικά
δεν έχουν συνταχθεί και επιβληθεί ως mainstream economics.

Το ζήτηµα δεν έχει να κάνει µε το αν αποδέχεται κανείς τα ουσιαστικά κριτήρια των
mainstream economics. ∆εν µπορούµε βέβαια ούτε καν να θίξουµε το ζήτηµα αυτό
εδώ. ∆ιότι αυτό θα σήµαινε ότι θέλουµε να συζητήσουµε το τι είναι τα mainstream
economics – πράγµα που ούτε κατά διάνοιαν µπορεί να γίνει στα πλαίσια αυτού του
άρθρου. Τα mainstream economics είναι λοιπόν ό,τι όλοι εµείς, που δεν τα
θεραπεύουµε, γνωρίζουµε – µια πάνω, µια κάτω – ότι είναι.
Λέγεται ότι υπάρχουν σχέσεις µεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών. Και γιατί να
µην υπάρχουν; Οι εταιρείες θέλουν οι ranking lists τους να θεωρούνται αξιόπιστες
και οι εκδότες θέλουν τα περιοδικά τους να είναι ψηλά στις ranking lists των
εταιρειών. Τότε που έγκειται το πρόβληµα της αξιολόγησης των δηµοσιεύσεων των
διδασκόντων µε βάση τις ranking lists που καταρτίζουν διάφορες εταιρείες – µια και
αυτές οι εταιρείες καταρτίζουν, µια πάνω µια κάτω, αξιόπιστες λίστες κατάταξης;
Έγκειται στην ισχύ που έχουν και στην πολιτική που ασκούν οι εκδότες των µεγάλων
περιοδικών. Έχουν επιτύχει κατά την αξιολόγηση του δηµοσιευµένου έργου των
διδασκόντων να µην συνυπολογίζονται ούτε οι δηµοσιεύσεις βιβλίων ούτε οι
δηµοσιεύσεις σε συλλογικούς τόµους. Κι αυτό το είχαν επιτύχει ήδη προ πολλού και
κατά την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσης διδάσκοντος στο
πανεπιστήµιο. Επειδή γνωρίζουν ότι µια δηµοσίευση στο περιοδικό τους ενισχύει τη
θέση ό,τινος βρίσκεται ήδη στο πανεπιστήµιο ή βοηθάει κάποιον που δεν έχει ακόµη
µπει σε αυτό να µπει, δηµοσιεύουν, πέραν των άρθρων ηχηρών ονοµάτων από ηχηρά
πανεπιστήµια, και άρθρα άλλων που µε οικονοµετρικές και άλλων ειδών ανόητες
κουτσουλιές αλείφουν µέλι στα µουστάκια των παραπάνω. Αποκλείουν, επίσης, τη
δηµοσίευση άρθρων – όσο σηµαντικά και να είναι – αγνώστων συγγραφέων από
άγνωστα πανεπιστήµια, διότι αυτό θα τους υποβίβαζε στις ranking lists.10 Και, τέλος,
αποκλείουν τη δηµοσίευση κάθε άρθρου προοδευτικού, αριστερού ή, κατά µείζονα
λόγο, µαρξιστή οικονοµολόγου, ακόµη κι αν αυτό πληροί ή υπερπληροί τις τεχνικές,
µαθηµατικές ή όποιες άλλες, προϋποθέσεις θέτουν αυτοί οι ίδιοι.11 Έτσι λοιπόν
προάγουν για την εξυπηρέτηση ευτελών σκοπιµοτήτων και σαβούρα και συγχρόνως
µπλοκάρουν για λόγους ιδίου συµφέροντος ή για πολιτικούς λόγους την δηµοσίευση
δυνητικά σηµαντικών εργασιών.
Αυτά τα κριτήρια υιοθετεί η αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των διδασκόντων.
Θέλουµε να τονίσουµε εδώ ότι κανένας αξιολογητής δεν διαβάζει κανένα από τα
προς αξιολόγηση άρθρα. Τα αξιολογεί µε τα προαναφερθέντα φορµαλιστικά
κριτήρια. Τις συνέπειες τις προαναφέραµε τώρα µόλις παραπάνω. Υπάρχουν όµως
και άλλες. Η στην υποσηµείωση 8 αναφερθείσα προτροπή τα µέλη ∆ΕΠ να
αποστέλλουν τα άρθρα τους µόνον σε περιοδικά που περιέχονται στην όποια
τελοσπάντων ranking list θα έχει ως συνέπεια δύο τινά: Ή τα µέλη ∆ΕΠ θα γράφουν
και θα αποστέλλουν οικονοµετρικές ή άλλου είδους κουτσουλιές που κολακεύουν
ορισµένους, οπότε θα έχουν µια κάποια πιθανότητα δηµοσίευσης, ή θα γράφουν και
θα αποστέλλουν έντιµα άρθρα, δηλαδή θα προσπαθούν να περάσουν µε το κεφάλι τον
τοίχο, και σύντοµα θα πάψουν να γράφουν γιατί θα σπάσουν το κεφάλι τους, δηλαδή
γιατί τα άρθρα τους θα απορρίπτονται. Μια ακόµη συνέπεια θα είναι και η εξής: Υπό
την πίεση της αξιολόγησης για δηµοσιεύσεις σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι
σήµερα όλο και περισσότεροι συνάδελφοι θα γράφουν δηµοσιεύσιµες ανοησίες και
σχεδόν κανένας δε θα ασχολείται µε σηµαντικά θέµατα που απαιτούν χρόνο και
έχουν αβέβαιη έκβαση. ∆εν είναι λοιπόν µόνον η προοδευτική, αριστερή και
µαρξιστική οικονοµική επιστήµη, η όποια τελοσπάντων υπάρχει ακόµη, που θα

εκλείψει βαθµιαία λόγω της αξιολόγησης. Λόγω της τελευταίας θα εκλείψει και η
δουλειά των εντίµως εργαζοµένων «συντηρητικών» συναδέλφων.
Και, τέλος: Τι τις θέλουµε, µετά την αξιολόγηση, τις Τριµελείς Εισηγητικές
Επιτροπές και τα Εκλεκτορικά Σώµατα για την εξέλιξη µελών ∆ΕΠ σε ανώτερη
βαθµίδα ή για τη µονιµοποίησή τους, αφού την απόφαση θα την έχει ήδη λάβει το
αρµόδιο όργανο αξιολόγησης του ερευνητικού (και του διδακτικού) τους έργου;
Εύχοµαι να υπάρξουν µέλη Τριµελών Εισηγητικών Επιτροπών, τα οποία, σε
περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, θα πάνε κόντρα. ∆εν το πολυελπίζω όµως.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απάντηση στο ερώτηµα: Και πώς θα
χρησιµοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του
ερευνητικού έργου των µελών ∆ΕΠ; Εικάζουµε ότι θα τα χρησιµοποιήσει για να
χωρίσει τα Τµήµατα Σπουδών, όπως προαναφέραµε, σε εκλεκτά και σε πλέµπα.
Μπορεί όµως να τα χρησιµοποιήσει για να διαφοροποιήσει και τους µισθούς των
µελών ∆ΕΠ: Όποιος έχει κάτι παίρνει τουλάχιστον το µισθό τους, όποιος έχει λίγα ή
τίποτα παίρνει λιγότερα. Αυτό έγινε ήδη αλλού. Σε κάθε περίπτωση όµως θα
απειλήσει µε µια τέτοια διαφοροποίηση των µισθών. ∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε τα
προαναφερθέντα κριτήρια λίγα µόνον µέλη ∆ΕΠ έχουν αξιολογήσιµες δηµοσιεύσεις,
το Υπουργείο Παιδείας θα χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του
διδακτικού προσωπικού για να µειώσει το όποιο κύρος του έχει αποµείνει και σε
συνδυασµό µε την προαναφερθείσα απειλή διαφοροποίησης των µισθών για να
µπορέσει να περάσει χωρίς αντίσταση από µέρους των µελών ∆ΕΠ τις
µεταρρυθµίσεις που έχει στο πρόγραµµά του. Και για να κλείσουµε: Φαντασθείτε τι
θαυµάσιο κλίµα θα επικρατεί σε ένα Τµήµα Σπουδών, όταν δια της αξιολόγησης του
ερευνητικού έργου των µελών του ∆ΕΠ του, αυτά τα τελευταία έχουν υπηρεσιακώς
ούτως ειπείν πιστοποιηθεί άλλα ως «σπασίκλες» και άλλα ως «ανίκανοι» ή
«τεµπέληδες».
Η αξιολόγηση των βρετανικών πανεπιστηµίων κατά γενικήν οµολογίαν τα
κατέστρεψε. Γι’αυτό και από το 2008 καταργείται. Εµείς την εισάγουµε τώρα. Ας
κάνουµε κάτι να µην εισαχθεί.

Υστερόγραφο
Έτσι χάριν παιδειάς: Καλό θα ήταν τα µέλη της Αρχής ∆ιασφάλισης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση να γνωστοποιήσουν στην πανεπιστηµιακή κοινότητα τους
καταλόγους δηµοσιεύσεων τους – έτσι, βρε αδελφέ, για να γνωρίζουµε ποιοί µας
αξιολογούν.
Σηµειώσεις
1. ∆ες Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, τεύχος πρώτο, Αρ.
Φύλλου 189, 2 Αυγούστου 2005, σελ. 3057-3064.
2. Στο άρθρο 3, παραγρ. 3δ προβλέπει και αξιολόγηση της ποιότητας των λοιπών
υπηρεσιών και συγκεκριµένα της «αποτελεσµατικότητας» των διοικητικών
υπηρεσιών, των υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας, της χρήσης των υποδοµών, του
εξοπλισµού και των οικονοµικών πόρων κ.α. ∆εν προβλέπει όµως την αξιολόγηση
της επάρκειας του αριθµού των διοικητικών υπαλλήλων, των χρηµάτων για τη

φοιτητική µέριµνα, των υποδοµών, του εξοπλισµού και των οικονοµικών πόρων
γενικώς.
3. Ωστόσο περιπτωσιακά θα αναφερθούµε και σε ορισµένες ρυθµίσεις του νόµου.
4. Οι οποίες γνώσεις µας και οι απόψεις µας σχετικά µε την αξιολόγηση του
ερευνητικού έργου των µελών του ∆ιδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ)
αναφέρονται σε Τµήµατα Οικονοµικών Επιστηµών ή συναφή Τµήµατα Κοινωνικών
Επιστηµών.
5. Την σχετική λείανση του εδάφους για την εισαγωγή της τριετούς φοίτησης
προετοιµάζουν οι ρυθµίσεις του φαινοµενικά ξεκάρφωτου δεύτερου µέρους του
νόµου, που πέρασαν απαρατήρητες, µε τον τίτλο: Σύστηµα µεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. Παράρτηµα διπλώµατος.
6. Μη µου πείτε ότι δεν µπορούµε, επειδή αυτές µεταβάλλονται συνεχώς να
γνωρίζουµε ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς ώστε να µπορούµε, αν θέλουµε, να
προσαρµόσουµε σε αυτές τα Προγράµµατα Σπουδών. ∆εν χρειάζεται να τα
γνωρίζουµε εµείς. Αρκεί ότι τις γνωρίζει η ίδια η αγορά. Κι αυτές δικές της είναι και
ως εκ τούτου όπως θέλει τις γνωρίζει και τις ορίζει. Και εντέλει η ανάγκη της για
εφαρµόσιµη και οικονοµικά αποδοτική γνώση είναι αδιαµφισβήτητη.
7. Έτσι λοιπόν οι οικονοµολόγοι µπορούν να ξεχάσουν τις δηµοσιεύσεις τους στο
έγκριτο «Οικονοµικό Ταχυδρόµο». Μην απορείτε. Καθηγητής Οικονοµικών
Επιστηµών συµπεριέλαβε στον κατάλογο των πέντε-έξι δηµοσιευµάτων του που
περιέχεται σε Οδηγό Σπουδών του Τµήµατός του ακόµη και επιστολή του στον
«Οικονοµικό Ταχυδρόµο»
8. Θα θυµάστε ασφαλώς µια διαφήµιση στην τηλεόραση, όπου µια χαριτωµένη
µικρούλα, αφού φόρεσε τις γόβες και τον στηθόδεσµο της µαµάς και αφού έχωσε
στον τελευταίο δυο πορτοκάλια, καµάρωνε σκερτσόζικα µπροστά στον καθρέφτη την
θηλυκότητα της, ενώ το ένα πορτοκάλι κατρακυλούσε στο πάτωµα. Έτσι λοιπόν και
εδώ το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
έφτιαξε και αυτό την δική του ranking list περιοδικών και την απέστειλε µε επιστολή
του προέδρου στα µέλη ∆ΕΠ µε την σύσταση «ότι είναι προτιµότερο να αποστέλλουν
τα προς δηµοσίευση άρθρα τους στα περιοδικά που αναφέρονται στους συνηµµένους
πίνακες Α-Γ.»
9. Και αυτό διότι µε εξαίρεση ίσως του Review of Radical Political Economics, η
επιστηµονική στάθµη όλων των άλλων που έχουν αποµείνει δεν είναι και η
υψηλότερη δυνατή. Το πρόβληµα όµως δεν είναι ο αποκλεισµός αυτών των
περιοδικών, αλλά, όπως θα δούµε στην συνέχεια, έγκειται αλλού.
10. Κάποιος µε το ανάλογο χιούµορ ας αντιγράψει προ πολλού καλλίτερα
δηµοσιευµένο κλασικό άρθρο και να τους το στείλει µε όνοµα Παπαδόπουλος και
αντρέσα Αγρίνιο, να δει τι απάντηση θα πάρει. Μη βιαστείτε να πείτε κάτι. Το
πείραµα έχει ήδη γίνει προ πολλού. Ένας καλαµπουρτζής έστειλε κάποτε σε µεγάλο,
πολύ µεγάλο εκδοτικό οίκο της Γερµανίας ένα δηµοσιευµένο ήδη κείµενο του Robert
Musil (τον ξέρετε; Είναι στην γερµανόφωνη λογοτεχνία κάτι σαν του Samuelson ή
τον Arrow ή κάποιον αντίστοιχου διαµετρήµατος στην ορθόδοξη Οικονοµική
Επιστήµη) για δηµοσίευση και τού το απέρριψαν.
11. Και ο οποίος, για αυτόν ακριβώς το λόγο της τεχνικής του επάρκειας, δεν µπορεί
να δηµοσιεύσει το άρθρο ούτε στα λίγα υπάρχοντα αριστερά περιοδικά.

