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Editorial

Α

υτό είναι το δεύτερο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Academia για το
2018, 12o στη συνολική σειρά. Το τεύχος αυτό εγκαινιάζει µια ακόµα
καινοτοµία. Είναι αφιερωµένο σε επιλεγµένες εργασίες της πρώτης φουρνιάς
µεταπτυχιακών

φοιτητών

του

Διαπανεπιστηµιακού

Διατµηµατικού

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης:
Θεωρία και Πράξη» (MaHep). Περιλαµβάνει συνολικά εννέα (9) εργασίες.
Σκιαγραφούν ένα σηµαντικό εύρος των επιµέρους αντικειµένων που περιλαµβάνονται
στο εν λόγω µεταπτυχιακό. Πιο συγκεκριµένα:
Η εργασία της Νίκης Αστεριώτης φέρει τον τίτλο «Εισαγωγή της διεθνοποίησης στα
προγράµµατα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης». Σε αυτή εξετάζονται οι σύγχρονες
προσεγγίσεις και κατευθύνσεις διεθνοποίησης των διαδικασιών της διδασκαλίας, της
µάθησης και της έρευνας στα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης µέσα από τη γενική
επισκόπηση των τάσεων αλλά και την περιγραφή των δράσεων διεθνοποίησης στα
πανεπιστήµια της Αυστραλίας.
Η Ιωάννα Δούκα παρουσιάζει µια εργασία µε τίτλο «Λόγοι και πολιτικές της ΕΕ για τον
εκσυγχρονισµό του πανεπιστηµίου: Διακυβέρνηση και φοιτητοκεντρική µάθηση». Σκοπός
της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης της φοιτητοκεντρικής µάθησης µε τις
ευρωπαϊκές πολιτικές για την οικοδόµηση της κοινωνίας της γνώσης και της
διαµόρφωσης της σχετικής πολιτικής στον ΕΧΑΕ. Διερευνώνται, επίσης, οι απόψεις
και οι αντιλήψεις των φοιτητών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» για τον τρόπο και το βαθµό
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εφαρµογής της φοιτητοκεντρικής µάθησης στο πρόγραµµα σπουδών και το ρόλο των
διδασκόντων.
Ο τίτλος της εργασίας της Αννας Καγκαράκης τιτλοφορείται «Οι πολιτικές κοινωνικής
υποστήριξης των φοιτητών στην Ευρώπη: Κοινωνική δικαιοσύνη και ανώτατη
εκπαίδευση». Σε αυτή, οι πολιτικές για την κοινωνική διάσταση στην ανώτατη
εκπαίδευση προσεγγίζονται µέσω του θεωρητικού πλαισίου της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Συγκεκριµένα, ζητήµατα όπως η πρόσβαση, η συµµετοχή και η
προσβασιµότητα στην ανώτατη εκπαίδευση εντοπίζονται µέσα από τη θεώρηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης στα συστήµατα της ανώτατης εκπαίδευσης των κρατών µελών.
Η Γερασιµία (Σεµίνα) Κοντογιαννάτου τιτλοφορεί την εργασία της «Έρευνες µικτών
µεθόδων. Η λογική του σχεδιασµού και οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους». Η
Κοντογιαννάτου προσπαθεί να αναλύσει τον προβληµατισµό του ερευνητή για τον
τρόπο διεξαγωγής της έρευνάς του, µεταξύ ποσοτικής, ποιοτικής ή µεικτής µεθόδου.
Ασχολείται επίσης µε το πρόβληµα της δειγµατοληψίας καθώς αυτή αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του ερευνητικού σχεδιασµού.
Η εργασία της Ευαγγελίας Λαζανά έχει τον τίτλο «Εξελίξεις στις διδακτορικές σπουδές
στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης συνθετική µελέτη και ανάλυση των
εκθέσεων της µονάδας της EUA « Council for doctoral education » (EUA-CDE)». Η
Λαζανά επικεντρώνεται στην εργασία της EUA για τις διδακτορικές σπουδές και την
διασφάλιση της ποιότητάς τους. Η εργασία καταγράφει και αναλύει την ευρωπαϊκή
πραγµατικότητα και τις τάσεις στις διδακτορικές σπουδές.
Η Φωτεινή (Φένια) Λιόση εργάστηκε πάνω σε ένα θέµα που τιτλοφορείται «Σύγχρονες
προσεγγίσεις για την αναγνώριση των εναλλακτικών διαδροµών µάθησης και κατάρτισης:
Η περίπτωση της µάθησης µέσω της εργασιακής εµπειρίας (work-based learning)». Η
εργασία αναλύει τις πολιτικές που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την
επικύρωση και την αναγνώριση της µη-τυπικής και άτυπης µάθησης, στο πλαίσιο της
προώθησης της δια βίου µάθησης στην πράξη. Επίσης, εξετάζεται το ζήτηµα της
αναγνώρισης της µάθησης µέσω της εργασιακής εµπειρίας (work-based learning) στη
συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
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Η Ρέα Μαυρόγιαννη παρουσιάζει µια εργασία µε τίτλο «Στρατηγικές σχεδιασµός:
Θεωρία και πράξη». Βασικό αντικείµενο στο συγκεκριµένο άρθρο αποτελεί η
διερεύνηση του ζητήµατος του στρατηγικού σχεδιασµού στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται αρχικά µια συνοπτική αποσαφήνιση τόσο του όρου
«στρατηγικού σχεδιασµός», όσο και των λόγων που τον έκαναν αναγκαίο. Αφού
αποσαφηνίζεται εννοιολογικά ο όρος, αναλύονται στη συνέχεια τα δοµικά στοιχεία
αυτού, ενώ γίνονται εκτενείς αναφορές στα στάδια οργάνωσης του στρατηγικού
σχεδιασµού αλλά και στα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση του.
Η εργασία της Μαρίας Παναγοπούλου έχει τίτλο «Η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση σε
σύγκριση µε τον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης από την Μπολόνια ως σήµερα».
Το παρόν άρθρο στοχεύει στην εξέταση των οµοιοτήτων και των διαφορών της
ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης σε σύγκριση µε τους στόχους που έχουν τεθεί από
τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Για να το πετύχει αυτό
παρακολουθεί την πορεία ανάπτυξης των στόχων του ΕΧΑΕ και παράλληλα την
διαδικασία υλοποίησής τους στο ελληνικό συγκείµενο.
Η Χριστίνα Πανώριου διαπραγµατεύεται το θέµα «Ανάλυση του φαινοµένου της
διασυνοριακής ανώτατης εκπαίδευσης µε έµφαση στην διασφάλιση ποιότητας». Το
αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του φαινοµένου της
διασυνοριακής ανώτατης εκπαίδευσης µε έµφαση στην διασφάλιση ποιότητας. Η
διασυνοριακή ανώτατη εκπαίδευση είναι µία από τις διαστάσεις της διεθνοποίησης της
ανώτατης εκπαίδευσης, ένα φαινόµενο που συµπεριλαµβάνει πληθώρα θεµάτων της
ανώτατης εκπαίδευσης.

Καλή ανάγνωση!
Γιώργος Σταµέλος
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