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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια και όλο και διευρυνόµενη συζήτηση σχετικά µε την 
ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικών για την αποτύπωση της κατάστασης στα ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όσο αφορά την εκπαιδευτική και ερευνητική τους 
παραγωγή. Πέρα από τη συµµετοχή στην αυτονόητη ανάγκη αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µια τέτοια αποτύπωση βοηθάει τα ιδρύµατα τόσο να 
κατανοήσουν καλύτερα τη θέση τους όσο και να διαπιστώσουν δυνατότητες, 
αδυναµίες και προοπτικές. Στα πλαίσια αυτά η παρούσα εργασία προσπαθεί να 
αποτυπώσει τις σχέσεις του εκπαιδευτικού και ερευνητικού δυναµικού ενός τµήµατος 
ΑΕΙ µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Η 
επιλογή των στοιχείων στο επίπεδο του τµήµατος έγινε γιατί το τµήµα αποτελεί µια 
αυτόνοµη λειτουργική µονάδα, είναι αυτή που αξιολογείται τόσο στη χώρα µας όσο 
και διεθνώς, αλλά και γιατί η αποτύπωση διαφορετικών επιστηµονικών χώρων σε µια 
µελέτη ενέχει κινδύνους, µια και, όπως είναι γνωστό, σε αρκετές περιπτώσεις 
επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες και ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν τόσο µε το 
επιστηµονικό πεδίο όσο και µε την παράδοση που δηµιουργείται.  

Η αποτύπωση βασίζεται στη συλλογή πρωτογενών δεδοµένων που έγινε µέσω ενός 
ερωτηµατολογίου αφενός και µε την αποδελτίωση των βιογραφικών σηµειωµάτων 
των µελών του τµήµατος αφετέρου. Τα πρωτογενή αυτά δεδοµένα αποτυπώνουν 
σχέσεις και συνεργασίες των µελών ενός τµήµατος σε τρεις βασικούς τοµείς: τον 
ερευνητικό, τον εκπαιδευτικό και τον επαγγελµατικό. Αυτά τα στοιχεία 
καταγράφηκαν αναλυτικά, πηγαίνοντας προς τα πίσω και βρίσκοντας για κάθε 
συνεργασία (και στο βαθµό που αυτό ήταν εφικτό) ποιοι συµµετείχαν, πότε και για 
πόσο χρόνο, αν η συνεργασία επαναλήφθηκε, κ.ά. 

Μετά την συλλογή των στοιχείων έγινε η εισαγωγή τους σε µια βάση δεδοµένων, της 
οποίας η δοµή αντανακλά σε µεγάλο βαθµό τη δοµή του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Επεξεργαστήκαµε στατιστικά τα δεδοµένα για να µελετήσουµε παραµέτρους όπως: 
τη χωρική τους διασπορά ανάλογα µε τη χώρα, την πόλη ή/και το ίδρυµα, την 
αναλογία συσχετίσεων του µόνιµου σε σχέση µε το έκτακτο προσωπικό, τα κέντρα 
γύρω από τα οποία συγκεντρώνεται η επιστηµονική παραγωγή ενός τµήµατος (και 
πόσο αυτό αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου), την αναλογία συνεργασιών όχι µόνο 
σε ερευνητικό/διδακτικό αλλά και σε καθαρά επαγγελµατικό επίπεδο,  κ.ά. 

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται µε κάποιες νεώτερες και πιο εξελιγµένες τεχνικές 
οπτικοποίησης που µας επιτρέπουν να αναζητήσουµε πιο εύκολα κρυµµένη γνώση 
και να κατανοήσουµε καλύτερα αυτό που ήδη γνωρίζουµε και να το επιβεβαιώσουµε. 
Στην εργασία γίνεται µια αναφορά σε τέτοιες τεχνικές οπτικοποίησης και φυσικά 
επεξηγούνται όσες χρησιµοποιούνται στην παραγωγή και την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων. 

Συµπερασµατικά, η εργασία προσπαθεί να προσφέρει µια επιπλέον οπτική στην 
κατανόηση της θέσης ενός τµήµατος στον σύγχρονο επιστηµονικό κόσµο µε βάση τις 
σχέσεις που δηµιουργούν και υπηρετούν τα µέλη του στην διάρκεια του χρόνου µε 
συναδέλφους τους σε άλλα τµήµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Φιλοδοξούµε 
να κατανοήσουµε λίγο καλύτερα την ερευνητική, εκπαιδευτική και επαγγελµατική 
παραγωγή τους και όχι να τα αξιολογήσουµε µε οποιονδήποτε τρόπο, άλλωστε δεν 
προτείνουµε κάποια µέτρα για µια τέτοια διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όµως 
θεωρούµε πως τέτοιες προσπάθειες βοηθάνε την καλύτερη κατανόηση τόσο της 
θέσης όσο και της προοπτικής ενός τµήµατος. 



 


