Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης
(Π.Α.Ε)
ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Γιατί το εν λόγω Δίκτυο;
 Το Δίκτυο Π.Α.Ε. θέλει:
 Να παράγει έρευνα που να αφορά το Πανεπιστήμιο

ως κοινωνικό θεσμό
 Να προσφέρει εκπαίδευση, αφενός, για τη βελτίωση
των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, αφετέρου, για
την κατάρτιση ερευνητών που θα ερευνούν και θα
σκέφτονται το Πανεπιστήμιο
 Να παράγει Λόγο για το Πανεπιστήμιο και τις
πολιτικές που το αφορούν

Πορεία υλοποίησης στόχων Δικτύου (1.έρευνα)

1 Έρευνα

Πεπραγμένα

η ανάπτυξη της έρευνας στο
αντικείμενο «Πανεπιστήμιο»,

1 μεταδιδάκτορας, 1. διδάκτορας, 7
μέσω
της
εκπόνησης
μετα1α
υποψήφιους διδάκτορες
διδακτορικών, διδακτορικών και
μεταπτυχιακών διατριβών,
η ανάπτυξη της έρευνας στο
αντικείμενο «Πανεπιστήμιο»,
μέσω της κατάθεσης

1β ερευνητικών προτάσεων σε
προκηρύξεις προγραμμάτων
ελληνικών και ευρωπαϊκών,

Κατατέθηκαν 9 ερευνητικές προτάσεις σε
εθνικά και διεθνή προγράμματα

Πορεία υλοποίησης στόχων Δικτύου (2.εκπαίδευση)

2 Εκπαίδευση

Πεπραγμένα

η διεξαγωγή ενός σεμιναρίου για
υποψήφιους διδάκτορες και

μετα-διδάκτορες με αντικείμενο: Γίνονται 10 σεμινάρια το χρόνο, στόχος είναι 12 να γίνονται από ξένους προσκεκλημένους
2α Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές
ερευνητές ενώ η πλειονότητα γίνεται από
Πολιτικές: Θεωρίες,
συναδέλφους άλλων ελληνικών πανεπιστημίων

Μεθοδολογίες, Αναλύσεις,
Ερμηνείες

η διερεύνηση των
προϋποθέσεων για την
θεσμοθέτηση ενός

2β μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών με αντικείμενο
«Πολιτικές Ανώτατης
Εκπαίδευσης»

μετατέθηκε για το μέλλον λόγω μη
διασφάλισης των οικονομικών προϋποθέσεων
λειτουργίας του

Πορεία υλοποίησης στόχων Δικτύου (3. Παραγωγή και
Διάχυση επιστημονικού λόγου για το «Πανεπιστήμιο» )

Παραγωγή και Διάχυση
3 Επιστημονικού Λόγου για
το «Πανεπιστήμιο»

Πεπραγμένα

η υιοθέτηση από το
Πανεπιστήμιο Πατρών ενός

3α ιδρυματικού σεμιναρίου με

αντικείμενο «Ιδιότητα του

4 ημερίδες, έχουν γίνει 2 και έχουν
προγραμματιστεί άλλες δύο ( Μάιος 2011)

Πολίτη και Παγκοσμιοποίηση»

3β η δημιουργία ενός e-περιοδικού
δημοσιεύσεις σε διεθνή και

3γ ελληνικά περιοδικά

Έχει στηθεί η δομή του, το πρώτο τεύχος θα
παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2011
Στο διάστημα λειτουργίας του Δικτύου έχουν
γίνει 17 δημοσιεύσεις, εκ των οποίων 12 στο
εξωτερικό (Αγγλία, Γαλλία, Σλοβενία, Ισπανία,
Βραζιλία, Τουρκία)

Άλλες παραγωγές του Δικτύου
 Η ιστοσελίδα του Δικτύου: http://hepnet.upatras.gr/
 από τον Ιούλιο 2010, 15.000 κτυπήματα
 από τις 28-10-2010, επισκέψεις από 5 ηπείρους
 Το blog του Δικτύου:

http://teamthesis.blogspot.com/

Προοπτικές για το Δίκτυο Π.Α.Ε.
 Στο εσωτερικό της χώρας
 Η μετατροπή του Δικτύου σε Διαπανεπιστημιακού
 Η εμπέδωση της ιστοσελίδας του ως χώρου

τεκμηρίωσης μελετών, εκθέσεων, εργασιών και
ερευνών που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την
Ανώτατη Εκπαίδευση συνολικά και τις πολιτικές που
το/την αφορούν, ελληνικές και διεθνείς, πρωτίστως
ευρωπαϊκές
 Διερεύνηση των προϋποθέσεων ενός
διαπανεπιστημιακού Μάστερ με αντικείμενο:
Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προοπτικές για το Δίκτυο Π.Α.Ε.
 Στο εξωτερικό της χώρας (διεθνοποίηση)
 υπογραφή συμβάσεων για την εκπόνηση διδακτορικών με

συνεπίβλεψη (ήδη το Δίκτυο έχει ολοκληρώσει ένα διδακτορικό με
συνεπίβλεψη, ένα άλλο μόλις ξεκίνησε και δύο ακόμα θα
ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα)
 συνεργασίες για κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ήδη
το Δίκτυο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό Μάστερ για τις
Επιστήμες της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Ρουέν
(http://www.univrouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=126944
7365060&LANGUE=0)
 συμμετοχή σε υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά και/ή διεθνή
προγράμματα
 η ανάδειξη της ιστοσελίδας και του blog του Δικτύου σε διεθνές
σημείο αναφοράς για τις Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τι θα μπορούσε να κερδίσει το Πανεπιστήμιο Πατρών από το
Δίκτυο Π.Α.Ε.











Να γίνει σημείο αναφοράς και τεκμηρίωσης για θέματα που αφορούν το
Πανεπιστήμιο και τις Πολιτικές που το αφορούν (ένα από τα γνωστότερα
αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού είναι το CHEPS στην Ολλανδία
(http://www.utwente.nl/mb/cheps/)
Να παράγει κείμενα τεκμηρίωσης του πανεπιστημιακού Λόγου και αντίλογου στις
κυβερνητικές πολιτικές
Να παράγει έρευνα και γνώση για το Πανεπιστήμιο και τον Ανώτατη Εκπαίδευση
γενικότερα
Να αναβαθμίσει το επίπεδο του διοικητικού προσωπικού του με εξειδικευμένες
σπουδές (πχ. Μάστερ) που να αφορούν το Πανεπιστήμιο και τις διεθνείς του
σχέσεις
Να γίνει κέντρο εκπαίδευσης κι άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είτε
της περιφέρειας είτε και της χώρας
Να γίνει κέντρο εκπαίδευσης εξειδικευμένων στελεχών της περιφέρειας, των
Δήμων και οποιουδήποτε άλλου φορέα ή οργανισμού, δημιουργώντας
προσβάσεις/συνομιλητές σε αυτούς τους φορείς
Να αναπτύξει τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου στις Κοινωνικές Επιστήμες

Προβλήματα
 Οικονομικά
 Θεσμικά



Θεσμικό στάτους του Δικτύου
Ευρύτερα θεσμικά

Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο
Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ
ΚΑΙ
ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ!

