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Α.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Διιάδα δηέξρεηαη κηα επνρή θξίζηκσλ αιιαγψλ πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην κέιινλ ηεο γηα ηηο επφκελεο
δεθαεηίεο. πλεπψο, ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα απαηηεί ηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ κνληέινπ
βαζηζκέλνπ ζηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη ηηο αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ην ειιεληθφ πλεχκα δεκνθξαηίαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.

Η ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην δεκφζην παλεπηζηήκην, γεγνλφο πνπ
πξνζέδσζε ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ
θξάηνπο, θαζψο θαη γχξσ απφ ην δεκφζην ηερλνινγηθφ ίδξπκα, ην νπνίν είρε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. Παξά ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ
ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηα-βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ε ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄80 θαη ΄90 πήξε κηα θαηεχζπλζε πνπ δελ ελαξκνλίζζεθε
ζσζηά κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο ζηελ Δπξψπε θαη αιινχ ζηνλ θφζκν. Καζψο ε Διιάδα
εληάρζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απηέο νη απνθιίζεηο έγηλαλ πην έληνλεο θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη
ζνβαξνχο θξαγκνχο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη
πνιηηηθψλ δνκψλ ηεο ρψξαο.
ήκεξα, ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ειιεληθνχ παλεπηζηήκηνπ θαίλεηαη λα κελ ζπκβαδίδεη κε ηηο
αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηηο αξρέο θαη αμίεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ
Διιεληθνχ παλεπηζηεκηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, απηνί νη δηνηθεηηθνί θαη νηθνλνκηθνί θξαγκνί έρνπλ
δεκηνπξγήζεη κία θνπιηνχξα ζπληεξεηηζκνχ πνπ δελ επηηξέπεη ζηα παλεπηζηήκηα θαη ην επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ ηνπο λα επηηχρνπλ ηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη ηνλ πξνζήθνληα αληίθηππν ζηελ θνηλσλία
πνπ εθ ηεο απνζηνιήο ηνπο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ. Γηα λα κπνξέζεη ε ειιεληθή ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε λα ελδπλακσζεί θαη λα βνεζεζεί ζηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο γηα βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο φισλ, ζα πξέπεη λα αξζνχλ νη θξαγκνί θαη λα αλακνξθσζεί ην ειιεληθφ παλεπηζηήκην.
Σν δηαθχβεπκα είλαη κεγάιν, φρη κφλν γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, αιιά θαη γηα
νιφθιεξε ηελ ρψξα – ζε πνιηηηζηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Γη’ απηφ, φινη πξέπεη λα
αληαπνθξηζνχλ ζ’ απηήλ ηελ πξφθιεζε. Η δέζκε πξνηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κπνξεί λα
δηακνξθψζεη κηα λέα ηαπηφηεηα γηα ηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη ε παξνχζα έθζεζε ζα
πξνβεί ζε ζρνιηαζκφ ησλ πξνηάζεσλ απηψλ θαη ζε δηαηχπσζε αλεμάξηεησλ παξαηεξήζεσλ θαη
ζπζηάζεσλ γεληθήο θχζεσο.
H δηεζλήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή απαξηίδεηαη απφ ελλέα κέιε, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα
Α. Λφγσ δπζθνιηψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εμ αηηίαο ηεο αζπκβαηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ κειψλ
ηεο επηηξνπήο, κφλν πέληα κέιε ηεο, ε Πξφεδξνο Katehi, ν Πξφεδξνο Sexton, ν Πξφεδξνο Νaylor, ν
θαζεγεηήο Hernes θαη ν Πξφεδξνο Ritzen, κπφξεζαλ λα κεηαβνχλ επί ηφπνπ ζηελ Διιάδα ζηηο 17
Γεθεκβξίνπ 2010. Η παξνχζα έθζεζε ζπλεηάρζε απφ ηα πέληε απηή κέιε ηεο επηηξνπήο, κε βάζε ηηο
ζεκεηψζεηο ηνπο απφ ζπδεηήζεηο πνπ είραλ θαη’ ηδίαλ αιιά θαη κε εθπξνζψπνπο, πιηθφ ην νπνίν
παξαζρέζεθε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη επηπιένλ εγγξάθσλ ζηα νπνία είραλ πξφζβαζε πξίλ απφ ηελ
ζπλάληεζε. Καη ηα ελλέα κέιε ηεο επηηξνπήο είραλ πξφζβαζε ζηελ παξνχζα έθζεζε θαη δπλαηφηεηα λα
πξνζζέζνπλ ηα δηθά ηνπο γξαπηά ζρφιηα.
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Β. ΔΚΘΔΗ
Ι.

Διζαγωγή

Σν επηέκβξην ηνπ 2010, ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ ζπγθξφηεζε κηαο Γηεζλνχο
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο1 γηα λα αμηνινγήζεη ηελ νξγάλσζε ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ.
Απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα παξάζρεη γεληθέο ζπζηάζεηο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ
Διιεληθνχ παλεπηζηεκηαθνχ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε απηφ λα επηηχρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ λα εθπαηδεχεη
θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, θαη λα ελαξκνλίζεη απηή ηελ απνζηνιή κε εθείλε
ησλ επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ.
Η επηηξνπή απνηειείηαη απφ ελλέα κέιε απφ φιν ηνλ θφζκν πνπ ζπκθψλεζαλ λα πξνζθέξνπλ ηελ
εκπεηξία ηνπο θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο είλαη δηεζλείο επηζηήκνλεο κε εθηεηακέλε
εκπεηξία σο πξφεδξνη κεγάισλ παλεπηζηεκίσλ απφ ηελ Δ.Δ., ηηο Η.Π.Α., ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Αζία.
Απηή ε εκπεηξία ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ην
ειιεληθφ παλεπηζηήκην θαη ε ειιεληθή θνηλσλία θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο επθαηξίεο γηα αλακφξθσζε θαη
αλαδσνγφλεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Ο θαηάινγνο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαη
ζχληνκα βηνγξαθηθά ηνπο επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα Α.
Μηα ππννκάδα ηεο επηηξνπήο απνηεινχκελε απφ ηελ Πξχηαλε θα Καηέρε, ηνλ Πξφεδξν θ. Sexton, ηνλ
Πξφεδξν θ. Naylor, ηνλ Πξφεδξν θ. Hernes θαη ηνλ Πξφεδξν θ. Ritzen, επηζθέθζεθε ηελ Διιάδα ζηηο 17
Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ζπκκεηείρε ζε ζπδεηήζεηο κε ηελ Τπνπξγφ θα. Γηακαληνπνχινπ, ηνλ Τθππνπξγφ
θ. Παλάξεην, ηνπο Πξπηάλεηο θαη Αληηπξπηάλεηο δηαθφξσλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαζψο θαη κε
αληηπξνζψπνπο πνιηηηθψλ θνκκάησλ.
Σα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επίζθεςε απηή ζπλέηαμαλ ηελ παξνχζα έθζεζε πνπ
απερεί ηηο εληππψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπο θαη πξνζθέξεη ζπζηάζεηο ηηο νπνίεο ε ειιεληθή θπβέξλεζε
κπνξεί λα ιάβεη ππ’ φςε ηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επαλαπξνζδηνξίζεη θαη λα αλακνξθψζεη ηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα.
Η επηηξνπή επηζπκεί λα εθθξάζεη ην ζαπκαζκφ ηεο γηα ηελ βνχιεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα
αλαιάβεη κηα ελδειερή κειέηε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Ο ζηφρνο
γηα αλακφξθσζε ζπλεπάγεηαη αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ αλ πξφθεηηαη λα εληζρπζνχλ ηα
ειιεληθά παλεπηζηήκηα γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη λα γίλνπλ θηλεηήξεο
θαηλνηνκίαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Η ηζηνξία έρεη απνδείμεη φηη κεγάιεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο επεξεάδνπλ ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη κπνξνχλ
λα νδεγήζνπλ ζε κεγάιεο θνηλσληθέο αιιαγέο. Σα δχν ηειεπηαία ρξφληα, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζην θέληξν
κηαο άλεπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθήο πξφθιεζεο πνπ απεηιεί ηηο θνηλσληθέο αμίεο, ηα δφγκαηα θαη ηηο
δνκέο πάλσ ζηηο νπνίεο νηθνδνκήζεθε ην Διιεληθφ θξάηνο.
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Ανακοίνωςη ςυγκρότηςησ τησ διεθνοφσ ςυμβουλευτικήσ επιτροπήσ
4

Γηα λα νδεγεζεί ε Διιάδα έμσ απφ ηελ θξίζε πξνο έλα κέιινλ νηθνλνκηθήο επκάξεηαο, πξέπεη ην
παλεπηζηεκηαθφ ζχζηεκά ηεο λα αληηκεησπίδεηαη σο εζληθφ θεθάιαην. Πξέπεη λα δηαηεξείηαη, λα
εληζρχεηαη θαη λα πξνζηαηεχεηαη. Ωο ζηνηρεία ηνπ εζληθνχ ηεο πινχηνπ, ε Διιεληθή Πνιηηεία
εκπηζηεχεηαη ηα παλεπηζηήκηά ηεο ζηελ δηνηθεηηθή εγεζία ηνπο θαη ην εξεπλεηηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ
σο ζεκαηνθχιαθεο θαη δηαρεηξηζηέο απηνχ ηνπ εζληθνχ πινχηνπ. Ο πξσηαξρηθφο ηνπο ξφινο είλαη λα
πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε φπσο νξίδεη ην Διιεληθφ χληαγκα, λα δηαζθαιίδνπλ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο
θαη κάζεζεο θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.
Τπάξρεη έλαο κεγάινο φγθνο βηβιηνγξαθίαο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη νηθνλνκνιφγνπο απφ φιν ηνλ θφζκν
νη νπνίνη έρνπλ κηιήζεη γηα ηελ ζεκαζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ
δεκνθξαηηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζε ηζρπξέο νηθνλνκίεο. ηηο παξαγξάθνπο πνπ
αθνινπζνχλ, παξαζέηνπκε κεξηθά ζηνηρεία ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη παξαηεξήζεηο θαη ζπζηάζεηο απηήο
ηεο έθζεζεο.
α) Έρεη ππνζηεξηρζεί επξέσο φηη ε απνζηνιή ηνπ δεκφζηνπ παλεπηζηήκηνπ λα παξέρεη πξφζβαζε
ζηελ αξηζηεία δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ρσξίο 2:
 επαξθείο πφξνπο
 απηνλνκία θαη ινγνδνζία
 ππεχζπλε θαη πεθσηηζκέλε παλεπηζηεκηαθή εγεζία
β)Σα παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα γίλνπλ θηλεηήξηα δχλακε ηεο νηθνλνκίαο αλ παξάγνπλ ηθαλφ
αξηζκφ θαιά θαηαξηηζκέλσλ απνθνίησλ 3. Υσξίο απηνχο, νη ρψξεο ή ηα θξάηε δελ κπνξνχλ λα
αλαπηχμνπλ έλα ηνπηθφ θαηλνηφκν νηθνζχζηεκα θαη λα ππνζηεξίμνπλ κηα αθκάδνπζα νηθνλνκία.
γ) Σα Παλεπηζηήκηα πξέπεη λα δηδάζθνπλ πξννδεπηηθή ζθέςε θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σφζν ζεσξεηηθά φζν θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ φηη απφθνηηνη
κε επξεία κφξθσζε θαη καζεζηαθέο δεμηφηεηεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ πεξηέξγεηα είλαη πην
πηζαλφ λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα αξρίζνπλ ηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε 4.
δ) Σν ηδεψδεο ηεο πιήξνπο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έλα
ζχζηεκα εηζαγσγήο ρσξίο πεξηνξηζκνχο εθαξκφζηεθε επξέσο ζηελ Δπξψπε κεηά ηνλ
Β΄Παγθφζκην Πφιεκν. Καζψο φκσο ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ απμαλφηαλ, ρξεηαδφηαλ φιν θαη
κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ ην θξάηνο ηελ ζηηγκή πνπ νη θξαηηθέο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
απμάλνληαλ θαη νη πνιίηεο γίλνληαλ φιν θαη ιηγφηεξν πξφζπκνη ή είραλ φιν θαη κηθξφηεξν
ελδηαθέξνλ λα πιεξψλνπλ κεγαιχηεξνπο θφξνπο. Η ζχγθξνπζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ηάζεσλ
έρεη πεξηνξίζεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ
πνηφηεηα5.
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A Chance for European Universities, Jo Ritzen, Amsterdam University Press, 2010
Joseph Schumpeter Lecture: Appropriate Growth Policy-A Unifying Framework, P. Aghion and P. Howitt, Journal
of the European Economic Association, 4, pp. 269-314, 2006
4
Entrepreneurship, E.P. Lazar, Journal of Labor Economics, 23, pp. 649-680, 2005
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Η παξνχζα έθζεζε πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν παξαηεξήζεσλ θαη ζπζηάζεσλ γεληθήο θχζεσο πνπ
κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα αλακνξθψζεη ην ζχζηεκα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη λα βειηηψζεη ηηο εζσηεξηθέο δνκέο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Η
έθζεζε δελ απνζθνπεί ζην λα δψζεη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο αιιά λα πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ
δπλαηφηεηεο. Απηέο νη ζπζηάζεηο απνζθνπνχλ ζην λα εληζρχζνπλ ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη λα
ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα παξέρνπλ κφξθσζε ζηνπο ‘Έιιελεο πνιίηεο, λα πξνζηαηεχνπλ ηελ
δεκνθξαηία θαη λα πξνσζνχλ ηελ αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα.

ΙΙ.

Παπαηηπήζειρ
Α.

Η Ππόκληζη

Η κείδσλ πξφθιεζε γηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα είλαη φηη ε ρψξα δελ αμηνπνηεί επαξθψο ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ πνιηηψλ ηεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη δελ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο
δεμηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ. Απηφ δελ αθνξά κφλν ηελ πξναγσγή ησλ
επηηεπγκάησλ φζσλ ζπλερίδνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε πνιίηε.
Υσξίο αιιαγέο, ε εθπαίδεπζε ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ ζα παξνπζηάδεη αλεπάξθεηεο θαη ε έξεπλα ζα
είλαη κε επαξθψο ζηειερσκέλε γηα ηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ γλψζε. Η
θνηλσληθνπνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λννηξνπία ζα επεξεαζζνχλ αξλεηηθά. Σα ειιεληθά παλεπηζηήκηα δελ
ζα κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηα δηεζλή πξφηππα. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα πνπ δηαπεξλά νιφθιεξν
ην ζχζηεκα, απφ ηηο βαζηθέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κέρξη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ βαζηθή
έξεπλα.
Τπάξρεη φκσο ζνβαξή βάζε γηα αηζηνδνμία: ην Διιεληθφ ζχζηεκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξεί
θάιιηζηα λα βειηησζεί. Με πξνζπάζεηεο πνπ δηαπλένληαη απφ ελζνπζηαζκφ θαη κε αιιαγέο, κπνξεί λα
επηηεπρζεί ζπλνιηθή βειηίσζε ηφζν ηεο πνηφηεηαο φζν θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Απηφ πνπ είλαη
επηζπκεηφ είλαη θαη εθηθηφ. Η βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα κπνξεί λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ ζηφρν γηα ίζεο
επθαηξίεο, αλεμαξηήησο θχινπ, θνηλσληθήο, γεσγξαθηθήο θαη εζλνηηθήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο.
Σν ειιεληθφ ζχζηεκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη αγθπισκέλν ζην παξειζφλ –κε δνκέο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηαιέλησλ. Καλείο ζήκεξα, αλ μεθηλνχζε απφ
ην κεδέλ, δελ ζα νξγάλσλε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα έηζη φπσο ιεηηνπξγεί απηή ηελ
ζηηγκή. Γη’ απηφ είλαη επεηγφλησο αλαγθαίεο ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Τπάξρεη κηα γεληθή αίζζεζε ζηελ
Διιάδα γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη. Όκσο ην ζχζηεκα παξέρεη βξαρππξφζεζκα νθέιε ζε φζνπο επηδηψθνπλ
ηελ δηαηήξεζε ηνπ status quo, θαη επνκέλσο πνιινί βξίζθνπλ θίλεηξα γηα λα αληηηαρζνχλ ζηελ
κεηαξξχζκηζε. Αλη’ απηνχ, πξέπεη δνζεί ζηα παλεπηζηήκηα ε ειεπζεξία λα πξνρσξήζνπλ ζε αιιαγέο θαη
ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, νη θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ
απνζπαζκαηηθά. Δίλαη αλαγθαίνο έλαο ζεκειηψδεο αλαπξνζαλαηνιηζκφο κέζα ζε κηα νξζά δνκεκέλε
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πξννπηηθή γηα ην κέιινλ ησλ παλεπηζηεκίσλ, κε βάζε δηεζλείο αξρέο θαη πξαθηηθέο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο. Σα ειιεληθά παλεπηζηήκηα πξέπεη λα αιιάμνπλ κέζα ζε έλα
δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ θαη ην ίδην ζπλερψο κεηαβάιιεηαη ηαρχηαηα θαη αλεπηζηξεπηί. Μεηαμχ ησλ
κεηαβνιψλ πνπ ζπληεινχληαη πεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε νηθνλνκηψλ γλψζεο, ε επαλάζηαζε ηεο
πιεξνθνξίαο, ε δηεζλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ, ε κεηαλάζηεπζε θαη ε εθξνή επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ.
Αλ δελ πινπνηεζνχλ κεηαξξπζκίζεηο ηψξα ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ απηέο νη αιιαγέο, ε Διιάδα ζα
βξίζθεηαη ζε κηα απμαλφκελα κεηνλεθηηθή ζέζε.
Κακία ρψξα ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ δελ έρεη ηφζν ιακπξφ αθαδεκατθφ παξειζφλ φπσο ε Διιάδα -κάιηζηα
ηδηαίηεξα ε θιεξνλνκηά ηεο αξραίαο Διιάδαο έρεη απνηειέζεη ην ζεκέιην γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε
θαη έξεπλα ζε φιν ηνλ θφζκν. Η Διιάδα ρξεηάδεηαη λα θιείζεη ηελ απφζηαζε απφ ην παξειζφλ ηεο,
επεηγφλησο θαη απνθαζηζηηθά.
Μηα ρψξα ηφζν κηθξή φπσο ε Διιάδα δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ράλεη ην ηαιέλην ησλ πνιηηψλ ηεο λα
αθήλεη λα πεγαίλνπλ ρακέλεο νη ηθαλφηεηεο (ηα ηαιέληα) ησλ πνιηηψλ ηεο. Πξέπεη λα αλαιεθζεί έλα
ζπλνιηθφ πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ θαη λα πινπνηεζεί ρσξίο θαζπζηέξεζε.

Β.

Σα Δςπήμαηα

Δθηφο απφ ηηο δηάθνξεο ζπλαληήζεηο ζηελ Διιάδα ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2010, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο είραλ
πξφζβαζε ζε εθζέζεηο, έγγξαθα θαη εδάθηα ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο πνπ αθνξνχλ ηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Οη εθζέζεηο, νη ζπδεηήζεηο θαη νη δηαβνπιεχζεηο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαηέιεμαλ ζηα
αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:


Απηή είλαη κηα θξίζηκε ζηηγκή ζηελ ειιεληθή ηζηνξία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα νηθνλνκηθή
θξίζε κε ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο ηεο ρψξαο. Η
αληηκεηψπηζε ηεο πξφθιεζεο απηήο, φπσο πξνζδηνξίζζεθε παξαπάλσ, απαηηεί ζεκειηψδε θαη
νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε φρη κφλν ησλ ειιεληθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ δνκψλ, αιιά θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.



Σν ειιεληθφ ζχζηεκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππνθέξεη απφ θξίζε αμηψλ, θαζψο θαη απφ
παξσρεκέλεο πνιηηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο. Σν ηξαγηθφ είλαη φηη νη εγέηεο, νη επηζηήκνλεο, νη
θνηηεηέο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ θνηλνχ θαινχ έρνπλ
παγηδεπζεί ζε έλα ζχζηεκα πνπ ππνλνκεχεη ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνπλ, δηαθζείξεη ηα ηδαληθά
πνπ αλαδεηνχλ θαη εγθαηαιείπεη ηνπο πνιίηεο πνπ ππεξεηνχλ.



Σν κέγεζνο ηεο πξφθιεζεο θαη ην επείγνλ ηεο αλαγθαηφηεηαο λα αληηκεησπηζζεί, απαηηεί φρη
κφλν κεηαξξχζκηζε, αιιά θαη κηα αιιαγή ζηελ θνηλσληθν-πνιηηηθή θνπιηνχξα. Καη απηφ κπνξεί
λα πξνέιζεη κφλν απφ ξηδηθέο αιιαγέο, ηδίσο ζηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα
νπνία πξέπεη λα δψζνπλ ην παξάδεηγκα θαη λα αλαδείμνπλ ηα πξφηππα γηα ηελ ππφινηπε
θνηλσλία.



Οη ζπδεηήζεηο ηεο επηηξνπήο έδεημαλ φηη ππάξρεη κηα ζαθήο πιεηνςεθία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
κεξψλ ππέξ ηεο αλακφξθσζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κνινλφηη δελ ππάξρεη ζπκθσλία
ζρεηηθά κε ην πνηα πξέπεη λα είλαη απηή ε κεηαξξχζκηζε, ην πνηνο θαη πψο πξέπεη λα ηελ
μεθηλήζεη, θαζψο θαη φηη ππάξρεη θαη κηα δπλακηθή κεηνςεθία πνπ αληηηίζεηαη ζηελ αιιαγή.
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Μηα ζεηξά πνιηηηθψλ απνθάζεσλ νδήγεζαλ ζε πνιηηηθέο δηνίθεζεο εληφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ
πνπ δεκηνχξγεζαλ κηα αληζνξξνπία δχλακεο θαη ειέγρνπ πάλσ ζε αθαδεκατθά ζέκαηα θαη
απνθάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη θνηηεηέο έρνπλ ην 40% ησλ ςήθσλ ζηελ επηινγή ησλ δηνηθήζεσλ
ησλ παλεπηζηεκίσλ. Απηή ε αληζνξξνπία ζηελ δηνίθεζε έρεη νδεγήζεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ κε
πνιηηηθά θίλεηξα, νη νπνίεο δελ έρνπλ σθειήζεη ηελ αθαδεκατθή δηαδηθαζία.



Αλάκεζα ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ζε κεξηθέο άιιεο ρψξεο (Απζηξαιία, Ιζξαήι,
Ιαπσλία, Κνξέα, Μεμηθφ), ε Διιάδα παξνπζηάδεη ηηο πςειφηεξεο δαπάλεο αλά θνηηεηή θαη ηελ
κεγαιχηεξε αχμεζε ζηηο δαπάλεο απηέο κεηαμχ 1995 θαη 2005. Ωζηφζν, ηα ειιεληθά
παλεπηζηήκηα θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο αηζζάλνληαη νηθνλνκηθή ζηελφηεηα . Γελ έρνπλ
νηθνλνκηθή απηνλνκία ή ινγνδνζία, θαη βξίζθνληαη ζην έιενο κηαο γξαθεηνθξαηίαο πνπ
παξεκπνδίδεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο.



Σα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ζηεξνχληαη ζεκειησδψλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη άιισλ
εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ κέηξεζε παξακέηξσλ εηζξνψλ - εθξνψλ θαη ηελ αληηθεηκεληθή
αμηνιφγεζε επηδφζεσλ (πνζνζηά νινθιήξσζεο ζπνπδψλ, πξνζθνξέο ζέζεσλ / απνδνρέο,
δεκνζηεπκέλν έξγν, θαη δηδαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαζεγεηψλ).Γηα παξάδεηγκα, ηα
παλεπηζηήκηα δελ έρνπλ ζπζηήζεη κεραληζκνχο γηα ηελ παξαθνινχζεζε δσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ:
πφζνη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ καζήκαηα, πφζνη θνηηεηέο κεηεγγξάθνληαη πφζνη απνθνηηνχλ ζε
5, 6 ή 8 ρξφληα, πνην είλαη ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ, θιπ.



Υξεζηκνπνηψληαο αλεπαξθείο κεζφδνπο, ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα δειψλνπλ ην ρακειφηεξν
πνζνζηφ απνθνίηεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ εγγεγξακκέλσλ
θνηηεηψλ απνθνηηά εληφο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηνπο 600.000 θνηηεηέο
πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Διιεληθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο
Δθπάηδεπζεο, κφλν 180.000 πεξίπνπ έρνπλ εγγξαθεί γηα λα παξαιάβνπλ ηα δσξεάλ εγρεηξίδηα
πνπ παξέρνληαη απφ ην θξάηνο.



Αλάκεζα ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ, ε Διιάδα έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ
αθήλνπλ ηελ Διιάδα γηα λα εγγξαθνχλ ζε παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο θαη ησλ άιισλ ρσξψλ.
Κάζε ρξφλν, 60.000 Έιιελεο θνηηεηέο θνηηνχλ ζε Δπξσπατθά παλεπηζηήκηα.



Σα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ πηπρηνχρσλ, θαζψο θαη νη πεξίνδνη αλεξγίαο κεηά ηελ απνθνίηεζε,
είλαη απαξάδεθηα πςειά. Οη πξννπηηθέο ηνπο γηα εχξεζε εξγαζίαο ππνζθάπηνληαη απφ ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ κεησκέλε ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαγσληζηνχλ πηπρηνχρνπο άιισλ
επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ.



Οη παλεπηζηεκηαθνί ρψξνη δελ είλαη αζθαιείο. Δλψ ην χληαγκα επηηξέπεη ζηελ παλεπηζηεκηαθή
εγεζία λα πξνζηαηεχεη ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο απφ ζηνηρεία πνπ επηδηψθνπλ ηελ
πνιηηηθή αζηάζεηα, νη Πξπηάλεηο έρνπλ δείμεη απξνζπκία λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη λα
εθπιεξψζνπλ ηηο επζχλεο ηνπο θαη λα πάξνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα ηνπ δηδαθηηθνχ θαη επξχηεξνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ. Ωο
απνηέιεζκα, ε δηνίθεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ δελ έρνπλ απνδεηρζεί
θαινί επηκειεηέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ηνπο εκπηζηεχζεθε ε θνηλσλία.
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αληηπξνζσπεχεη κηα πέξαλ ηεο ινγηθήο ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. Σν γεγνλφο απηφ
ζπκβάιιεη ζηελ ηαρεία ππνβάζκηζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
• Τπάξρνπλ πνιινί ζχιαθεο αμηφινγεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά ζπλνιηθά ε
εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πζηεξεί ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΙΙΙ.

Γενικέρ ςζηάζειρ

Καηά ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα, ην ειιεληθφ παλεπηζηεκηαθφ ζχζηεκα έρεη ππνζηεί νξγαλσηηθέο θαη
πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ εκπνδίδνπλ ηα παλεπηζηήκηά ηνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα
επηηειέζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο.
Η Διιάδα πξνζπαζεί λα αληηζηξέςεη απηή ηελ πνξεία θαη ζην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη
επίζεο λα κεηαξξπζκίζεη ηα νηθνλνκηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θνηλσλία θαη
έρνπλ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, θαη ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
εηδηθφηεξα, ρξεηάδνληαη απεγλσζκέλα κεηαξξχζκηζε, αλ ε Διιάδα πξφθεηηαη λα ζπληεξήζεη ηηο
ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξσηνβνπιίεο ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη θαη λα επηηχρεη ηελ
αληηζηξνθή ησλ φξσλ κηαο πησηηθήο νηθνλνκίαο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ε επηηξνπή πξνηείλεη ηα εμήο:
Α. Αποζαθήνιζη ηηρ Αποζηολήρ ηων διαθόπων ιδπςμάηων ηηρ ελληνικήρ ηπιηοβάθμιαρ
εκπαίδεςζηρ: Το Πανεπιστημιακό Σύστημα


Σα Διιεληθά παλεπηζηήκηα έρνπλ αζαθείο απνζηνιέο, αλεπαξθείο ζηφρνπο θαη αβέβαην
κέιινλ. Τπάξρεη αζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ηεηξαεηψλ ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ παλεπηζηεκίσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα
μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα βνεζήζεη λα επαλεμεηαζηεί θαη λα δηεπθξηληζηεί ε απνζηνιή
φισλ ησλ Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Σν Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα επαλαθαζνξίζεη
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη λα πξνζδηνξίζεη έλα ζχζηεκα Ιδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο κε πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ απηψλ πνπ πξνσζνχλ
ηελ ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκφ αληί λα ελζαξξχλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο ηξηβέο.



Σν ειιεληθφ χζηεκα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηεξείηαη κίαο πνιχ ζεκαληηθήο
ζπληζηψζαο ηεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: ηα δηεηή πεξηθεξεηαθά θνιέγηα.
Απηά ηα Ιδξχκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ
εθπαίδεπζε ηεο θνηλσλίαο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η ρξεζηκφηεηα θαη ε ζεκαζία
απηψλ ησλ θνιεγίσλ βξίζθεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα:


Παξέρνπλ έλα ζηέξεν ππφβαζξν ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ επηζπκνχλ λα
απνθηήζνπλ ηερληθή εμεηδίθεπζε θαη λα εξγαζηνχλ ζε επαγγέικαηα πνπ δελ
απαηηνχλ εθπαίδεπζε αλσηάηνπ επηπέδνπ.
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Παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε ζπνπδαζηέο πνπ, πξνο ην παξφλ, κέζσ ησλ
εζληθψλ εμεηάζεσλ αμηνιφγεζεο (Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ), δελ έρνπλ
πξφζβαζε ζε έλα ειιεληθφ δεκφζην ίδξπκα κεηαδεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.



Δπηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ιακβάλνπλ κηα ζηέξεε εθπαίδεπζε ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο εζηίεο ηνπο θαη λα
κεηαθηλεζνχλ ζε άιιεο θνηλφηεηεο, ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηελ πφιε ηνπο
θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.



Δπηηξέπνπλ ζηνπο θαιχηεξνπο ζπνπδαζηέο λα κεηαπεδνχλ ζηα αλψηεξα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεηξαεηνχο θνίηεζεο, κε ζαθψο θαζνξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο.



Γίλνληαη θηλεηήξηα δχλακε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηηο γχξσ πφιεηο θαη
θνηλφηεηεο

Β. Δνδςνάμωζη ηηρ Αςηονομίαρ ηων Δλληνικών Πανεπιζηημίων: Tο ςμβούλιο Γιοίκηζηρ


Σα παλεπηζηήκηα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ δεζκνχο κε ηελ δηεζλή αθαδεκατθή θνηλφηεηα
γηα λα δηαζθαιίζνπλ κηα εχξσζηε αληαιιαγή ηδεψλ, λα δηακνξθψζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ
πξφηππα θαη λα λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο Έιιελεο επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ.



Σα παλεπηζηήκηα πξέπεη λα είλαη απηφλνκα φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπο, ηελ
επρέξεηα επηινγήο ηεο εγεζίαο θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπο θαη ηελ ιήςε αθαδεκατθψλ
απνθάζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Κάζε ίδξπκα πξέπεη λα είλαη ζε
ζέζε λα δηαρεηξηζζεί θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο επηινγέο ηνπ θαη λα εληνπίδεη πξφζζεηνπο
πφξνπο νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ην ίδξπκα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.



Σα παλεπηζηήκηα πξέπεη λα δηνηθνχληαη θαη λα ειέγρνληαη απφ έλα δηνξηζκέλν θαη
αλεμάξηεην ζψκα ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επεκεξία ηνπ παλεπηζηεκίνπ (ή ησλ
παλεπηζηεκίσλ) πνπ επνπηεχνπλ. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ζε φινλ ηνλ θφζκν, αιιά
νη δχν ζπλεζέζηεξεο πξνζεγγίζεηο είλαη νη εμήο: (α) έλα αλεμάξηεην ζπκβνχιην γηα θάζε
ίδξπκα ή (β) έλα αλεμάξηεην ζπκβνχιην γηα κία νκάδα ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά.
ε κία πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ, νη πξπηάλεηο,
αληηπξπηάλεηο, πξφεδξνη ηκεκάησλ θαη άιινη δηνηθεηηθνί ππεχζπλνη αθαδεκατθψλ κνλάδσλ
πξέπεη λα επηιέγνληαη απφ εηδηθέο επηηξνπέο αλαδήηεζεο κε εθπξνζψπεζε απφ απνθνίηνπο,
θαζεγεηέο, θνηηεηέο, κέιε κε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη εμσηεξηθά δηνξηδφκελα κέιε, ηα
νπνία ραίξνπλ κεγάινπ ζεβαζκνχ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή ζπλεηζθνξά ηνπο θαη
ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο. Οη επηηξνπέο απηέο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην ην ζπκβνχιην
δηνίθεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Οη εγεζίεο ησλ παλεπηζηεκίσλ πξέπεη λα δηνξίδνληαη κε κία
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη λα αμηνινγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Η αλαλέσζε
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ηεο ζεηείαο ηνπο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε εκπεξηζηαησκέλε αλεμάξηεηε εζσηεξηθή θαη
εμσηεξηθή αμηνιφγεζε.

Γ.

Δνδςνάμωζη ηηρ Ακαδημαϊκήρ Γιοίκηζηρ: η Ακαδημαϊκή ύγκληηορ


Γηα λα επηηεπρζεί ηφζν κία νπζηαζηηθή θαη επηηπρεκέλε απηνδηνίθεζε φζν θαη κηα ζπλερήο
βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο πνηφηεηαο, θάζε ίδξπκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρπξή
αθαδεκατθή δηνίθεζε. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, πξνηείλεηαη έλα λέν ζχζηεκα ην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεη κηα χγθιεην γηα θάζε ίδξπκα. Δάλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο παλεπηζηήκηα
νκαδνπνηνχληαη ζε έλα εληαίν ζπζηήκα κε βάζε ηελ απνζηνιή ή θάπνην άιιν
ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη ζθφπηκν λα εμεηαζζεί επίζεο κία θνηλή χγθιεηνο ηνπ εληαίνπ
ζπζηήκαηνο ζπγθξνηνχκελε απφ φινπο ηνπο πξνέδξνπο θαη αληηπξνέδξνπο ησλ πγθιήησλ
ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εληαίν ζχζηεκα, θαζψο θαη άιισλ κειψλ ηνπ
δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εθιέγνληαη ζπγθεθξηκέλα γηα ζπκκεηνρή ζε απηή
ηελ χγθιεην6 .



Οη επηινγέο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ καδί κε ηηο θξίζεηο θαη ηηο πξναγσγέο κειψλ ηνπ
δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηεο πγθιήηνπ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηηο απνθάζεηο (είηε αθνξνχλ δηνξηζκνχο, είηε πξναγσγέο) λα
εμεηάδνληαη θαη λα ιακβάλνπλ ηειηθή έγθξηζε απφ ηνλ Πξφεδξν (Πξχηαλε). ηελ πεξίπησζε
ησλ επηινγψλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε πξφηαζε ζα πξέπεη λα
γίλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηνλ Κνζκήηνξα θαη ελ ζπλερεία απφ ηνλ
Κνζκήηνξα πξνο ηνλ Αληηπξφεδξν Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ (Αληηπξχηαλε) ή ηνλ Πξφεδξν
(Πξχηαλε). Παξφκνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαη γηα ηηο πξναγσγέο κειψλ ηνπ
δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ.



Οη Πξφεδξνη Σκεκάησλ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη απφ ηηο αξκφδηεο δηεξεπλεηηθέο επηηξνπέο
θαη ζα πξέπεη λα δηνξίδνληαη απφ ηνπο Κνζκήηνξεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ
Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ (Αληηπξχηαλε) ή ηνπ Πξνέδξνπ (Πξχηαλε). Οη Κνζκήηνξεο ζα
πξέπεη λα επηιέγνληαη απφ αξκφδηεο δηεξεπλεηηθέο επηηξνπέο θαη ζα πξέπεη λα δηνξίδνληαη
απφ ηνλ Πξφεδξν (Πξχηαλε) κε ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

Γ. Γιαζθάλιζη ηηρ Λογοδοζίαρ: Αξιολόγηζη ηηρ Απόδοζηρ

6



Δίλαη απαξαίηεην ηα παλεπηζηήκηα λα ινγνδνηνχλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Θα πξέπεη λα έρνπλ
ηελ επζχλε γηα ηελ κέηξεζε θαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο επηδφζεσλ.



Σα Παλεπηζηήκηα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηερλνινγηθά εξγαιεία δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη
λα αλαπηχμνπλ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα κεηξνχλ ζε εηήζηα
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βάζε ηηο παξακέηξνπο ησλ επηδφζεψλ ηνπο θαη λα αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Μεξηθά παξαδείγκαηα: Καηαγξαθή ηνπ δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ηξνρηά
κνληκφηεηαο σο άηνκα θαη σο αληίζηνηρα θαζεγεηψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ησλ
πξνζσξηλψλ ιεθηφξσλ σο άηνκα θαη σο αληίζηνηρα θαζεγεηψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ησλ
εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ αλά έηνο, ησλ απνθνηηνχλησλ (4 έηε, 6 έηε θαη 8 έηε), ησλ
δαπαλψλ έξεπλαο, ησλ δεκνζηεχζεσλ, ησλ παξαπνκπψλ θιπ.


Σα παλεπηζηήκηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνλ θφξην δηδαζθαιίαο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπο, κε
αληηζηνηρία πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαη λα επηθεληξσζνχλ ζην λα βειηηψζνπλ ηα πνζνζηά
απνθνίηεζεο θαη δηαηήξεζεο θνηηεηψλ. Η βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ απνθνίηεζεο ζα πξέπεη
λα θαηαζηεί πξσηαξρηθφο ζηφρνο.

Δ. Βεληίωζη Ππογπαμμάηων Πποπηςσιακών ποςδών και Δνίζσςζη Μεηαπηςσιακών
ποςδών


Η χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ
έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.
Σν πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθην, πςειήο
αθαδεκατθήο πνηφηεηαο, θαη ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηθψλ
ηάμεσλ θαη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.

Η χγθιεηνο ζα πξέπεη επίζεο λα αζρνιείηαη κε ηελ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
θαη ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ. Οη ζπνπδέο ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ θάζε ηδξχκαηνο, κέζα ζε έλα επξχ πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο.
Σφζν ε χιε ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ φζν θαη νη αιιαγέο ζηελ χιε ππαξρφλησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα απαηηνχλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηνλ Αληηπξφεδξν
(Αληηπξχηαλε) θαη ηνλ Πξφεδξν (Πξχηαλε). Σα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζα πξέπεη
λα πηζηνπνηνχληαη ηαθηηθά απφ θάπνην θαηάιιειν ζπκβνχιην πηζηνπνίεζεο.


Τπνζηεξίδνπκε ηελ ζχζηαζε ρνιψλ ή Γξαθείσλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε θάζε ίδξπκα.
Απηέο νη ρνιέο ή ηα Γξαθεία ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εηζήγεζε
κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ χγθιεην. Απηέο νη ζρνιέο ή γξαθεία
ζα εμαζθαιίδνπλ φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ απνλνκή
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ.

Σ. Ηθική και Γιαθάνεια: Δημιοσργία εμπιστοσύνης


ε απηήλ ηελ ηδηαίηεξα δχζθνιε πεξίνδν, θάζε επξψ πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
θνηηεηψλ είλαη ζεκαληηθφ. Μηα εηδηθή δεκφζηα ππεξεζία ή κηα αλεμάξηεηε αξρή πξέπεη λα
είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ θαηαλνκή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηα
ηδξχκαηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ επεμεξγαζία θαηάιιεισλ
12

δεηθηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ηελ ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ απφ ηα
ηδξχκαηα.


Δίλαη απαξαίηεην ηα παλεπηζηήκηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ λα αθνξνχλ
θαη λα δηέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ επηζηεκνληθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνπ
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ πάλσ ζε έλα επξχ ζχλνιν εζηθψλ αξρψλ. Σα
Παλεπηζηήκηα πξέπεη λα έρνπλ ζαθείο ξήηξεο πνπ νξίδνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη ζπγθξνχζεηο ππνρξεψζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο
πεξηπηψζεηο αθνπζίσλ θαηαρξήζεσλ, θαθνδηαρείξηζεο, ινγνθινπήο θαη λεπνηηζκνχ. Σα
Παλεπηζηήκηα ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα ζαθέο ζχλνιν θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
πξνψζεζε θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο κε ηξφπν πνπ λα εκπλέεη
εκπηζηνζχλε.



Κάζε Παλεπηζηήκην πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ην δηθφ ηνπ ινγηζηηθφ έιεγρν ησλ δηαθφξσλ
νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη λα ππνβάιιεη ηαθηηθά έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ
απηνχ.
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Γ.

Παπάπηημα Α

Μέλη ηηρ Γιεθνούρ ςμβοςλεςηικήρ Δπιηποπήρ
Patrick Aebischer
Καζεγεηήο Ιαηξηθήο θαη Πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηεο Λσδάλεο
Ο Patrick Aebischer εθπαηδεχηεθε σο γηαηξφο (MD, 1980) θαη λεπξνιφγνο (1983) ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Γελεχεο θαη ηνπ Fribourg ζηελ Διβεηία. Απφ ην 1984 έσο ην 1992, εξγάζηεθε ζην Παλεπηζηήκην Brown
ζην Providence (Rhode Island, ΗΠΑ) σο Δπίθνπξνο θαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο
Ιαηξηθήο. Σν 1991 έγηλε Πξφεδξνο ηνπ Σνκέα Σερλεηψλ Οξγάλσλ, Βην-πιηθψλ θαη Μνξηαθήο
Σερλνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο θαη Ιαηξηθήο ζην Brown. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1992 επέζηξεςε ζηελ
Διβεηία σο Καζεγεηήο θαη Γηεπζπληήο ηνπ Υεηξνπξγηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Σκήκαηνο θαη ηνπ Κέληξνπ
Γνληδηαθήο Θεξαπείαο ζην Ννζνθνκεηαθφ Παλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Vaudois ζηε Λσδάλλε. Σν 1999, ν
Patrick Aebischer εμειέγε Πξφεδξνο ηνπ Διβεηηθνχ Οκνζπνλδηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο (EPFL)
ζηε Λσδάλλε απφ ην Διβεηηθφ Οκνζπνλδηαθφ πκβνχιην. Αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ σο Πξφεδξνο ην
Μάξηην 2000 θαη απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2004 είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Διβεηηθνχ
Οκνζπνλδηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο (ETH). Η παξνχζα εξεπλεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα εζηηάδεηαη
ζηελ αλάπηπμε πξνζεγγίζεσλ βαζηζκέλσλ ζηελ θπηηαξηθή θαη γνληδηαθή κεηαβίβαζε κε ζηφρν ηε
ζεξαπεία λεπξν-εθθπιηζηηθψλ αζζελεηψλ. Ο Patrick Aebischer είλαη κέινο πιήζνπο επαγγεικαηηθψλ
ζπιιφγσλ, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Ακεξηθή. Δίλαη εηαίξνο ηνπ Ακεξηθαληθνχ Ιλζηηηνχηνπ γηα
ηελ Ηιεθηξηθή θαη Βηνινγηθή Μεραληθή θαη ηεο Διβεηηθήο Ιαηξηθήο Αθαδεκίαο. Δίλαη επίζεο ηδξπηήο
δχν βηνηερλνινγηθψλ εηαηξηψλ: Σεο CytoTherapeutics (πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη Stem Cell Inc) θαη ηεο
Modex Therapeutics (πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη IsoTis).
Gavin Brown
Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ θαη πξψελ Πξφεδξνο (Vice-Chancellor) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ χδλευ.
Ο Brown θαηείρε κηα ζεηξά αθαδεκατθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Νφηηαο
Οπαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηήο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ, ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο ρνιήο Μαζεκαηηθψλ, θαη ηνπ Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ. Σν 1992, έγηλε
Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο (κε επζχλε γηα ηελ Έξεπλα) ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αδειαΐδαο. Αξγφηεξα, ην
1994, έγηλε Πξφεδξνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Αλέιαβε ηελ ηειεπηαία ηνπ ζέζε σο Πξφεδξνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ χδλευ ην 1996. Ο Brown αλακίρζεθε ελεξγά ζην έξγν ηνπ πκβνπιίνπ Έξεπλαο ηεο
Απζηξαιίαο σο πξφεδξνο δηαθφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ επηηξνπψλ ην δηάζηεκα 1988-1993 θαη σο κέινο
ηνπ πκβνπιίνπ απφ ην 1992 έσο ην 1993. Έρεη ζπγγξάςεη πάλσ απφ εθαηφ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη
ζπκκεηέρεη ζηηο ζπληαθηηθέο επηηξνπέο αξθεηψλ δηεζλψλ –επηζηεκνληθψλ- πεξηνδηθψλ. Έρεη εξγαζηεί ζε
έλα επξχ θάζκα εξεπλεηηθψλ πεδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Θεσξίαο Μέηξνπ θαη ηεο Αιγεβξηθήο
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Γεσκεηξίαο. Δίλαη θάηνρνο Master (κε ηηκεηηθή δηάθξηζε θαη Μεηάιιην Duncan) απφ ην Παλεπηζηήκην St
Andrews (1963), Γηδαθηνξηθνχ απφ ην Παλεπηζηήκην Newcastle upon Tyne (1966), ηηκήο έλεθελ
Γηδαθηνξηθνχ ζηα Ννκηθά απφ ην Παλεπηζηήκην St Andrews (1977) θαη ηηκήο έλεθελ Γηδαθηνξηθνχ ζηα
Ννκηθά απφ ην Παλεπηζηήκην Dundee (2004). To 2006 o Brown έιαβε ηνλ ηίηιν ηνπ Αμησκαηνχρνπ ηεο
Σάμεο ηεο Απζηξαιίαο.
James J. Duderstadt
Καζεγεηήο Δπηζηεκψλ θαη Μεραληθήο θαη Δπίηηκνο Πξφεδξνο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μίζηγθαλ, θαη
Γηεπζπληήο ηνπ Project ηεο Υηιηεηίαο.
Ο James Duderstadt είλαη απφθνηηνο ηνπ Yale (πηπρίν ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ) θαη ηνπ Caltech
(κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ ζηηο επηζηήκεο ηεο κεραληθήο θαη ηε θπζηθή). Οη δηδαθηηθέο, εξεπλεηηθέο
θαη ζπγγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξνο Duderstadt πεξηιακβάλνπλ ηελ ππξεληθή θπζηθή θαη
κεραληθή, ηελ εθαξκνζκέλε θπζηθή, ηελ πξνζνκνίσζε ππνινγηζηψλ, ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Έρεη ππεξεηήζεη θαη δηαηειέζεη πξφεδξνο ζε
αξθεηέο επηηξνπέο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο θαη ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Δπηζηεκψλ, ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δζληθψλ Αθαδεκηψλ γηα ηηο Δπηζηήκεο, ηε
Μεραληθή θαη ηε Γεκφζηα Πνιηηηθή, ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Έξεπλα πάλσ ζηελ
Ππξεληθή Δλέξγεηα ηνπ DOE θαη ηέινο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ NSF γηα ηηο ππνδνκέο ζηελ
Κπβεξλεηηθή, θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Δπηζηεκψλ γηα ηε πιινγή Πιεξνθνξηψλ. Έρεη ιάβεη
πνιιά βξαβεία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Βξαβείνπ E. O. Lawrence γηα ηελ αξηζηεία ζηελ ππξεληθή
έξεπλα, ηνπ Βξαβείνπ Arthur Holly Compton γηα ηελ εμαηξεηηθή δηδαζθαιία, ηνπ Βξαβείνπ Reginald
Wilson γηα αλάιεςε εγεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε εζληθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πνηθηιφηεηαο, θαη
ηνπ Δζληθνχ Μεηαιιίνπ Σερλνινγίαο γηα ηελ ππνδεηγκαηηθή ππεξεζία ηνπ ζην έζλνο.
Απηή ηελ επνρή, ζπλδηεπζχλεη ην πξφγξακκα Δπηζηεκψλ, Σερλνινγίαο θαη Γεκφζηαο Πνιηηηθήο ηεο
ρνιήο Ford θαη είλαη δηεπζπληήο ηνπ Millennium Project, ελφο εξεπλεηηθνχ θέληξνπ πνπ δηεξεπλά ηνλ
αληίθηππν πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θνηλσλία θαη εδξεχεη ζην Κέληξν James and Anne Duderstadt
ζην βφξεην campus ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
Gudmund Hernes
Καζεγεηήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ
(ISSC)
Ο Gudmund Hernes είλαη εηαίξνο ηνπ Ννξβεγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, θαη
κέινο ηεο Ννξβεγηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ θαη Γξακκάησλ. Γηεηέιεζε Τπνπξγφο ππεχζπλνο
Μαθξνπξφζεζκνπ ρεδηαζκνχ 1980-1981, Τπνπξγφο Παηδείαο θαη Έξεπλαο θαη Δθθιεζηαζηηθψλ θαη
Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ (εθθιεζηαζηηθέο ππνζέζεηο) 1990, Τπνπξγφο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Δθθιεζηαζηηθψλ Θεκάησλ 1991-1995, θαη Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ Θεκάησλ (ζέκαηα πγείαο)
1995-1996 θαη 1996-1997. Ο Hernes είλαη θάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ ζηελ Κνηλσληνινγία απφ ην
Παλεπηζηήκην Johns Hopkins ζηε Βαιηηκφξε. Έγηλε Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Bergen (Ννξβεγία) ην 1969, φπνπ δηεηέιεζε επίζεο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο θαη
Γηεπζπληήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Κέληξνπ Πξνεγκέλεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κνηλσληθή Έξεπλα.
Γηεηέιεζε αθαδεκατθφο εηαίξνο ζην Κέληξν Πξνεγκέλσλ Μειεηψλ ζηηο Δπηζηήκεο πκπεξηθνξάο ζην
ηάλθνξλη, (Palo Alto), θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ ησλ εηψλ 1974-5, θαη δχν θνξέο Δπηζθέπηεο
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Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη, ην 1986 θαη ην 1990.
Linda Katehi
Καζεγήηξηα Ηιεθηξηθήο Μεραληθήο θαη Μεραληθήο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πξχηαλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα, Davis
Η Linda Katehi έγηλε ε έθηε Πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα – Davis ζηηο 17 Απγνχζηνπ
2009. Με απηή ηελ ηδηφηεηα, επνπηεχεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή,
εξεπλεηηθή θαη θνηλσληθή απνζηνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Καηέρεη επίζεο αθαδεκατθέο ζέζεηο ζηελ
ειεθηξηθή κεραληθή θαη ηε κεραληθή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηηο ζπνπδέο πάλσ ζηηο γπλαίθεο θαη
ην θχιν. Μέινο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο Μεραληθήο, πξνήδξεπζε ηεο Πξνεδξηθήο Δπηηξνπήο γηα ην
Δζληθφ Μεηάιιην Δπηζηεκψλ θαη είλαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ γηα ην Δζληθφ
Μεηάιιην Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο. Δίλαη εηαίξνο θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο
Ακεξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο Δπηζηήκεο, κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Δζληθή Αζθάιεηα, κέινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ πκβνπιίνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο
θαη κέινο πνιιψλ άιισλ εζληθψλ ζπκβνπιίσλ θαη επηηξνπψλ Καηά ην παξειζφλ ε Πξχηαλεο Katehi
ππεξέηεζε σο αληηπξφεδξνο θαη αληηπξχηαλεο γηα αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Illinois ζηελ Urbana-Champaign, σο θάηνρνο ηεο Έδξαο Μεραληθήο John A. Edwardson θαη Καζεγήηξηα
ζηελ ειεθηξηθή κεραληθή θαη ηε κεραληθή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζην παλεπηζηήκην Purdue, θαη
ηέινο σο αλαπιεξψηξηα Κνζκήηνξαο γηα ηηο αθαδεκατθέο ππνζέζεηο θαη ηε κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε
ζην Κνιιέγην Μεραληθήο θαη Καζεγήηξηα Ηιεθηξηθήο Μεραληθήο θαη Μεραληθήο Ηιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Michigan. Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο σο κέινο ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ, ε Καζεγήηξηα Katehi επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε δηεχξπλζε ησλ επθαηξηψλ γηα
έξεπλα γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ, κε έκθαζε ζηηο ππνεθπξνζσπνχκελεο θνηλσληθέο νκάδεο.
Έρεη επηβιέςεη πεξηζζφηεξνπο απφ 70 κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο, ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο Ηιεθηξηθήο Μεραληθήο θαη Μεραληθήο Ηιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηψλ. 21 απφ ηνπο 42 δηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο πνπ νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ππφ ηελ
επίβιεςή ηεο έρνπλ απνθηήζεη αθαδεκατθέο ζέζεηο ζε παλεπηζηήκηα κε εξεπλεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο
ΗΠΑ θαη αιινχ. Η εξγαζία ηεο ζην ζρεδηαζκφ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ ηεο απέθεξε πνιιά εζληθά θαη
δηεζλή βξαβεία ηφζν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εγέηε φζν θαη κε απηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 17
ακεξηθαληθά δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, θαη επηπιένλ έμη αηηήζεηο γηα ακεξηθαληθά δηπιψκαηα
επξεζηηερλίαο.. Έρεη γξάςεη ή ζπγγξάςεη 10 θεθάιαηα βηβιίσλ θαη πεξίπνπ 650 δεκνζηεχζεηο ζε
πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπκπνζίσλ.
Απέθηεζε ην πξψην ηεο πηπρίν ζηελ ειεθηξηθή κεραληθή απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ηεο
Αζήλαο, ζηελ Διιάδα, ην 1977, θαη ην κεηαπηπρηαθφ θαη ην δηδαθηνξηθφ ηεο ζηελ ειεθηξηθή κεραληθή
απφ ην UCLA ην 1981 θαη 1984, αληίζηνηρα.

David Naylor
Καζεγεηήο Ιαηξηθήο θαη Πξφεδξνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξφλην ηνπ Καλαδά
Ο David Naylor είλαη Πξφεδξνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξφλην απφ ην 2005. Απέθηεζε Master’s ζηελ
Ιαηξηθή ζην Σνξφλην ην 1978 θαη ζηε ζπλέρεηα δηδαθηνξηθφ ζηελ Ιαηξηθή ζηελ Ομθφξδε φπνπ ζπνχδαζε
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σο ππφηξνθνο Rhodes. Οινθιήξσζε ηελ θιηληθή εηδηθφηεηά ηνπ θαη εληάρζεθε ζην Σκήκα Ιαηξηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξφλην ην 1988. Ήηαλ ν πξψηνο Γεληθφο Γηεπζπληήο ζην Ιλζηηηνχην Κιηληθψλ
Αμηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ (1991-1998) πξηλ γίλεη Κάηνρνο ηεο Έδξαο ηεο Ιαηξηθήο θαη Αληηπξχηαλεο
ππεχζπλνο γηα ηηο ρέζεηο κε Ιδξχκαηα Παξνρήο Ιαηξηθήο Φξνληίδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξφλην
(1999-2005). Ο Naylor έρεη πεξίπνπ 300 δεκνζηεχζεηο πνπ επεθηείλνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο
ηζηνξίαο, ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, ηεο επηδεκηνινγίαο θαη ηεο βηνζηαηηζηηθήο, θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο
πγείαο, ελψ έρεη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο θιηληθέο ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο
ηεο ηαηξηθήο.
Αλάκεζα ζε άιιεο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, ν Naylor είλαη Μέινο ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξίαο ηνπ Καλαδά, Ξέλν
πλεξγαδφκελν Μέινο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Ιαηξηθήο ησλ ΗΠΑ, θαη Αμησκαηνχρνο ηεο Σάμεο ηνπ Καλαδά.
Jozef Ritzen
Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Maastricht
Πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο ησξηλήο ηνπ ζέζεο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003, ν J. Ritzen ήηαλ Αληηπξφεδξνο ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Αλάπηπμε. Αλέιαβε ηε ζέζε απηή ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 1999. Σνλ Ινχιην ηνπ 2001 αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηθηχνπ Αλάπηπμεο
Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πνπ παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ νξγαληζκφ
θαη ηηο ρψξεο – πειάηεο ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πγείαο,
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Δληάρζεθε ζηελ Σξάπεδα σο Δηδηθφο χκβνπινο ζην
Γίθηπν Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ην επηέκβξε ηνπ 1998.
Πξηλ ηνλ εξρνκφ ηνπ ζηελ Σξάπεδα, δηεηέιεζε Τπνπξγφο Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ ηεο
Οιιαλδίαο, θαη ππήξμε έλαο απφ ηνπο καθξνβηφηεξνπο Τπνπξγνχο Παηδείαο παγθνζκίσο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, πινπνίεζε κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ ζε φιν ην θάζκα ηνπ νιιαλδηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ο θ. Ritzen έρεη ζπλεηζθέξεη, επίζεο, ζεκαληηθά ζε νξγαληζκνχο φπσο ε UNESCO θαη ν ΟΟΑ,
ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπ σο Τπνπξγνχ ην
1989, ν θ. Ritzen θαηείρε αθαδεκατθέο ζέζεηο ζην Παλεπηζηήκην Nijmegen θαη ην Παλεπηζηήκην Erasmus
ζηελ Οιιαλδία, θαζψο θαη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα – Berkeley θαη ην Ιλζηηηνχην Γηεζλψλ
Θεκάησλ LaFollette ζην Παλεπηζηήκην Wisconsin-Madison ζηηο ΗΠΑ.
Ο θ. Ritzen απέθηεζε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηε θπζηθή κεραληθή ην 1970 απφ ην Σερλνινγηθφ
Παλεπηζηήκην ηνπ Delft θαη δηδαθηνξηθφ ζηα νηθνλνκηθά ην 1977 απφ ην παλεπηζηήκην Erasmus ζην
Rotterdam. Η δηαηξηβή ηνπ πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ
εηζνδήκαηνο ηνχ απέθεξε ην βξαβείν Winkler Prins.
John Sexton
Καζεγεηήο Ννκηθήο θαη Πξφεδξνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο
Γελλεκέλνο ζηηο 29 επηεκβξίνπ ηνπ 1942, ν John Sexton είλαη ν 15νο Πξφεδξνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Νέαο Τφξθεο, θαηέρνληαο απηή ηε ζέζε απφ ηηο 17 Μαΐνπ 2002, ελψ είλαη ηαπηφρξνλα Καζεγεηήο
Ννκηθήο ζηελ Έδξα Benjamin Butler ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Απφ ην 1988 έσο ην 2002
ππεξέηεζε σο Κνζκήηνξαο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο, πεξίνδν θαηά ηελ
νπνία ε ρνιή έγηλε ζε κία απφ ηηο θαιχηεξεο 5 λνκηθέο ζρνιέο ζηε ρψξα ζχκθσλα U.S. News and
World Report. Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2003 έσο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007, δηεηέιεζε Πξφεδξνο ηνπ
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πκβνπιίνπ ηεο Federal Reserve Bank ηεο Νέαο Τφξθεο. Σν 2006 ππεξέηεζε σο πξφεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ Πξνέδξσλ ηεο Federal Reserve Bank.
Ο Sexton θαηέρεη πξψην παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζηελ ηζηνξία (1963), κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηε ζπγθξηηηθή
ζξεζθεηνινγία (1965), δηδαθηνξηθφ ζηελ ηζηνξία ηεο ακεξηθαληθήο ζξεζθείαο (1978) απφ ην
παλεπηζηήκην Fordham, θαζψο θαη ηίηιν Juris Doctor ζηα λνκηθά (1979) κε δηάθξηζε magna cum laude
απφ ηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Υάξβαξλη φπνπ δηεηέιεζε θαη αξρηζπληάθηεο ηεο Ννκηθήο Δπηζεψξεζεο ηνπ
Υάξβαξλη. Σν 2008, ην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο νινθιήξσζε κε επηηπρία ηελ –γηα ηα ηφηε
δεδνκέλα- κεγαιχηεξε εθζηξαηεία εχξεζεο θεθαιαίσλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Η εθζηξαηεία ηνπ
Παλεπηζηήκηνπ ηεο Νέαο Τφξθεο, πνπ είρε ζέζεη σο ζηφρν λα ζπγθεληξψζεη 2,5 δηζεθαηνκκχξηα
δνιάξηα, ηειηθά ζπγθέληξσζε πάλσ απφ 3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν 2009, ε εθζηξαηεία εχξεζεο
θεθαιαίσλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηεο Νέαο Τφξθεο ζπλερίζηεθε μεπεξλψληαο ην έλα εθαηνκκχξην δνιάξηα
εκεξεζίσο, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2007, ην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο αλαθνίλσζε ηε δεκηνπξγία ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Νέαο Τφξθεο ζην Άκπνπ Νηάκπη, ην πξψην campus πνπ ιεηηνχξγεζε ζην εμσηεξηθφ απφ
έλα κεγάιν εξεπλεηηθφ παλεπηζηήκην. Η ζρνιή, ζηελ νπνία ην παλεπηζηήκην αλαθέξεηαη σο «ην θνιιέγην
δηαθεθξηκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ θφζκνπ», ζπγθεληξψλεη θνξπθαίνπο θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ απφ φιν ηνλ
θφζκν, θαη ζα μεθηλήζεη ηα καζήκαηα ην θζηλφπσξν ηνπ 2010.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεδξηθήο ζεηείαο ηνπ Sexton, ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Νέαο Τφξθεο πνπ ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ απμήζεθε ζε πάλσ απφ 40%, θαη ην Ιλζηηηνχην γηα ηε
Γηεζλή Δθπαίδεπζε αλαγλψξηζε ην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο σο ην παλεπηζηήκην εθείλν πνπ
έζηεηιε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο ζην εμσηεξηθφ απφ νπνηνδήπνηε άιιν παλεπηζηήκην ζηηο ΗΠΑ.
Ο Sexton έρεη αλαιάβεη εγεηηθέο ζέζεηο ζε κεγάια αθαδεκατθά ηδξχκαηα. Όληαο Κνζκήηνξαο ηεο
Ννκηθήο ρνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο, ν Sexton ππεξέηεζε σο Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο
ησλ Ακεξηθαληθψλ Ννκηθψλ ρνιψλΣν 2009, ν Sexton ππεξέηεζε σο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα
Αλεμάξηεηα Κνιιέγηα θαη Παλεπηζηήκηα, αληηπξφεδξνο θαη επφκελνο πξφεδξνο ηνπ Ακεξηθαληθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε, θαη πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Νέαο Τφξθεο. Δίλαη
επίζεο κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Ακεξηθαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, κέινο ηεο
Δπηηξνπήο γηα ηα Αλεμάξηεηα Κνιιέγηα θαη Παλεπηζηήκηα θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ Γηεζλνχο Δθπαίδεπζεο. Σνλ Μάξηην ηνπ 2010, ν Sexton νξίζηεθε Πξφεδξνο ηνπ
Ακεξηθαληθνχ πκβνπιίνπ Δθπαίδεπζεο.
Lap-Chee Tsui
Καζεγεηήο Βηνινγίαο θαη Πξφεδξνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Hong Kong
Πξηλ ηελ παξνχζα ζέζε ηνπ πνπ αλέιαβε ην επηέκβξην ηνπ 2002, ν Καζεγεηήο Tsui ήηαλ πξψηνο-ηεηάμεη Γελεηηζηήο θαη Πξφεδξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γελεηηθήο θαη Γνληδηνκαηηθήο Βηνινγίαο ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ Έξεπλαο ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ ηνπ Σνξφλην.
Ο Καζεγεηήο Tsui γελλήζεθε ζηε αγθάε θαη έιαβε ην πξψην πηπρίν θαη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ απφ ην
Κηλεδηθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Hong Kong. Δίλαη πνιίηεο ηνπ Hong Kong. Έιαβε ην δηδαθηνξηθφ ηνπ απφ
ην παλεπηζηήκην ηνπ Pittsburgh ην 1979. Μεηά απφ κηα ζχληνκε πεξίνδν εθπαίδεπζεο ζην Δζληθφ
Δξγαζηήξην Oak Ridge, εληάρζεθε ζην Σκήκα Γελεηηθήο ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ. Καηέθηεζε ηελ
δηεζλή θαηαμίσζε ην 1989 φηαλ πξνζδηφξηζε ην ειαηησκαηηθφ γνλίδην πνπ πξνθαιεί θπζηηθή ίλσζε,
πξάγκα πνπ απνηέιεζε κεγάιε ηνκή ζηε γελεηηθή. Έρεη επίζεο ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε κειέηε ηνπ
αλζξσπίλνπ γνληδηψκαηνο, εηδηθά ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπ ρξσκνζψκαηνο 7 θαη ζηελ αλαγλψξηζε
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επηπξφζζεησλ ειαηησκαηηθψλ γνληδίσλ. Έρεη γξάςεη 300 δεκνζηεχζεηο θαη 65 θεθάιαηα βηβιίσλ θαη
δνθίκηα.
Ο Καζεγεηήο Tsui έρεη ιάβεη πνιιά βξαβεία θαη δηαθξίζεηο γηα ηελ ζεκαίλνπζα δνπιεηά ηνπ ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Οη δηαθξίζεηο πεξηιακβάλνπλ: Δηαίξνο ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξίαο ηνπ Καλαδά, Δηαίξνο
ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξίαο ηνπ Λνλδίλνπ, Δηαίξνο ηεο Κηλεδηθήο Αθαδεκίαο, Ξέλνο πλεξγάηεο ηεο Δζληθήο
Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ (ΗΠΑ), θαη Ξέλν Μέινο, Κηλεδηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ.
Δθηφο απφ ηα πνιιά εζληθά θαη δηεζλή βξαβεία, ηνπ έρνπλ απνλεκεζεί δηδαθηνξηθνί ηίηινη ηηκήο έλεθελ
απφ: University of King's College, University of New Brunswick, The Chinese University of Hong Kong,
St. Francis Xavier University, York University, Tel Aviv University, University of Toronto, University of
Aberdeen, King's College London θαη University of Edinburgh.
Δίλαη κέινο ηεο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο Γηθαζηηθψλ Αμησκαηνχρσλ, ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο
Δπηηξνπήο γηα ηε ηξαηεγηθή Αλάπηπμε θαη ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαθζνξά ηεο
Κπβέξλεζεο ηνπ Hong Kong. Έγηλε δεθηφο ζηελ Σάμε ηνπ Καλαδά (Αμησκαηνχρνο), ηελ Σάμε ηνπ
Οληάξην, ζηελ ηάμε ησλ Ιππνηψλ ηεο Λεγεψλαο ηεο Σηκήο ηεο Γαιιίαο, θαη έιαβε ηνλ ηίηιν ηεο
Γηθαηνζχλεο ηεο Δηξήλεο (Justice of the Peace (HKSAR)).
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