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Το πρώτο βήμα στην πιστοποίηση των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έγινε το πρωί της Παρασκευής 5/4.
Στο κτίριο της πρυτανείας του ΔΠΘ, στην Κομοτηνή, βρέθηκε ο πρόεδρος της Αρχής
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Παντελής
Κυπριανός, όπου και μίλησε σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: “Πιστοποίηση
προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών”, μαζί με συνεργάτες του. Τον υποδέχθηκε η
αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Δ.Π.Θ. Ζωή Γαβριηλίδου, μαζί με συνεργάτες κι
εκπροσώπους των τμημάτων του ιδρύματος.
Η αρχή με οκτώ τμήματα
Τον “Χ” ενημέρωσε επί του θέματος η κα Γαβριηλίδου. “Έχουμε ολοκληρώσει την φάση
της πιστοποίησης του ιδρύματος”, είπε, θυμίζοντας την προ μηνών εξέλιξη, και
γνωστοποίησε τη νέα εξέλιξη: “Οκτώ τμήματα του ΔΠΘ μπαίνουν στον κύκλο
πιστοποίησης, γι’ αυτό έχουμε τον πρόεδρο κο Κυπριανό να μας πει πως να κινηθούμε
ώστε να είναι πλήρεις οι φάκελοι. Κατόπιν θα βγει δεύτερη πρόσκληση, για να
ακολουθήσουν περισσότερα τμήματα”. Αναφορικά με τα τμήματα για τα οποία ξεκινάει η
διαδικασία, αυτά είναι τα: Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, ΤΕΦΑΑ,
Νομικής, Μοριακής Βιολογίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Πολιτικών Μηχανικών.
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Στόχος η βελτίωση των πανεπιστημίων
Στον “Χ” μίλησε και ο κος Κυπριανός, ο οποίος ευθύς εξαρχής ξεκαθάρισε: “Όλα τα
πανεπιστήμια στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης σε 48 χώρες περνούν από
μία διπλή διαδικασία, αξιολόγησης πρώτα κι έπειτα πιστοποίησης. Αυτή γίνεται σε δύο
επίπεδα, πρώτα σε επίπεδο ιδρύματος δηλαδή πιστοποιούνται οι αρμόδιες αρχές σε κάθε
ίδρυμα (σ.σ. αυτό έγινε ήδη στο Δ.Π.Θ.), και στην συνέχεια περνάμε στα τμήματα. Αυτή η
πιστοποίηση θα γίνεται περιοδικά κάθε τέσσερα χρόνια”. Η διαδικασία θα τρέξει τα έτη
2019, 2020 και μετά θα συνεχίζεται περιοδικά κατά το πρόγραμμα, καθώς “στόχος είναι”,
κατά τη μαρτυρία του προέδρου, “να εντοπίζονται αδυναμίες και να μειώνονται, με στόχο
να γινόμαστε ολοένα και πιο καλοί. Ο βασικός στόχος είναι να δούμε την κατάσταση των
ιδρυμάτων και να αναπτύξουν στρατηγική και πρακτικές ώστε σιγά – σιγά να γίνουν
καλύτερα”.
Εκτός από τον ως άνω βασικό στόχο, υπάρχουν και παράλληλοι, ήτοι τα πανεπιστήμια να
έρχονται πιο κοντά το ένα στο άλλο, να συνεργάζονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
“Δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα, ώστε τα πανεπιστήμια να δεθούν με τις τοπικές
κοινωνίες, για παράδειγμα στην Θράκη που είναι μία κρίσιμη ακριτική περιοχή για την
χώρα, για να συμβάλουν και στην ανάπτυξή τους. Την ίδια στιγμή θέλουμε τα ελληνικά
πανεπιστήμια να διεθνοποιηθούν περισσότερο: Να έχουν περισσότερους δεσμούς με το
εξωτερικό, να έχουν περισσότερες ανταλλαγές προσωπικού όλων των κατηγοριών, κι
αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ δηλαδή να έχουμε πολλές ανταλλαγές φοιτητών”,
σημειώνει ο πρόεδρος.
Τέλος, ο κος Κυπριανός πληροφόρησε ότι από το 2021 κι έπειτα διπλασιάζεται ο
προϋπολογισμός της Κομισιόν για την φοιτητική κινητικότητα, που σημαίνει ότι τα
ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να δέχονται τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό ξένων
φοιτητών και να στέλνουν τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό, γι’ αυτό και πρέπει να είναι όσο
το δυνατό πιο έτοιμα.
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