Η Επιστημονική Έρευνα
στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
των Δρ. Βασίλη Μανιού και Δρ. Γιάννη Καλιακάτσου

αριθμό δημοσιεύσεων μικρότερο από το ΤΕΙ
Κρήτης.
Οι συντελεστές που επηρεάζουν τη συνολική «ποσότητα» του ερευνητικού έργου,
στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, είναι εντελώς
διάφοροι μεταξύ τους. Τα Πανεπιστήμια
είναι 20 με 237 Τμήματα και τα ΤΕΙ είναι 14
με 203 Τμήματα και κατά πολύ νεότερα των
περισσοτέρων Πανεπιστημίων. Οι καθηγητές των Πανεπιστημίων είναι περίπου
11.000 και των ΤΕΙ μόλις 2.000, για τον ίδιο

Το κείμενο του άρθρου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κόσμος του Επενδυτή» το Σάββατο
18 Ιουνίου 2011. Τα διαγράμματα του παρόντος άρθρου προέρχονται από τη μελέτη του
ΕΚΤ «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993 – 2008». (http://www.ekt.gr/metrics/)
Διατηρήθηκε η αρχική τους αρίθμηση.
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έρευνα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
παρουσίασε το 2010 τη μελέτη «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993 –
2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών
δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά», όπου παρουσιάζεται το ερευνητικό έργο όλων των Φορέων της χώρας
μας που ασχολούνται με επιστημονική
έρευνα. Στη μελέτη περιλαμβάνεται και το
ερευνητικό έργο των ΤΕΙ.
Για τη διαμόρφωση αντιπροσωπευτικής
εικόνας για το ερευνητικό έργο
των ΤΕΙ, με βάση την παραπάνω
ανάλυση, θα πρέπει αυτό να συγκριθεί, ποσοτικά και ποιοτικά,
με εκείνο των αδελφών Ιδρυμάτων, δηλαδή των Πανεπιστημίων. Ως προς την «ποσότητα»,
δηλαδή τον αριθμό των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων, την
περίοδο 1993-2008, διαπιστώνεται ότι αυτός είναι συνολικά
πολύ μεγαλύτερος εκείνου των
ΤΕΙ. Υπάρχουν όμως και Πανεπιστήμια που υπολείπονται σημαντικά ορισμένων παλαιών και
μεγάλων ΤΕΙ. ‘Ετσι π.χ. καταγράφονται επτά Πανεπιστήμια με

περίπου αριθμό φοιτητών. Στα Πανεπιστήμια λειτουργούν 368 Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών
(χωρίς
τις
κατευθύνσεις) και στα ΤΕΙ ουσιαστικά κα-

νένα. Τα Πανεπιστήμια χορηγούν Διδακτορικά Διπλώματα ενώ στα ΤΕΙ δεν έχει εκχωρηθεί το αντίστοιχο δικαίωμα και οι
Διδακτορικές Διατριβές που εκπονούνται
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θεί στο χαμηλό αριθμό των δημοσιεύσεων τους το 2004, αλλά και στην κατακόρυφη άνοδο της ερευνητικής
δραστηριότητάς τους, μετά την ανωτατοποίησή τους το 2001 και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικού
και Ερευνητικού Προσωπικού.
• Ο Δείκτης Απήχησης (ΔΑ), δηλαδή οι
αναφορές άλλων ερευνητών στις δημοσιεύσεις ενός Ιδρύματος, σε δύο κοινά
και βασικά Επιστημονικά Πεδία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ: το Natural Sciences
(ΝS) και το Engineering &
Technology (ET), διαμορφώθηκε ως
εξής: Για το πεδίο NS, για 17 Πανεπιστήμια και για επτά ΤΕΙ, που είχαν περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις την περίοδο
1993-2008, ο Δείκτης Απήχησης ήταν:
0,77 και 0,71 αντίστοιχα. Το ΕΚΤ στην
ανάλυσή του σημειώνει: «Στο Επιστημονικό πεδίο NS οι δημοσιεύσεις των ΤΕΙ
Λάρισας και Κρήτης, την περίοδο 2004

έρευνα

στα ΤΕΙ, πραγματοποιούνται μόνο με τη συνεργασία Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Αναγκαστικά επομένως η «ποσότητα» του
ερευνητικού έργου, στα Πανεπιστήμια και
τα ΤΕΙ, είναι δύο μεγέθη μη συγκρίσιμα μεταξύ τους. Ως εκ τούτου η σύγκριση θα
πρέπει να περιοριστεί μόνο στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω.
• Ο Συντελεστής Μεταβολής των Δημοσιεύσεων, όπως προκύπτει από το διάγραμμα 3.3, δηλαδή ο ρυθμός αύξησης των δημοσιεύσεων, την περίοδο
2004-2008, κατά μέσον όρο, για όλα
τα Πανεπιστήμια ήταν 1,52 και για όλα
τα ΤΕΙ 2,33. Ο ίδιος συντελεστής για την
ΕΕ είναι 1,83 και για τον ΟΟΣΑ 1.65.
Στο διάγραμμα 6.25 φαίνεται η χρονική
εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων για όλα τα ΤΕΙ. Ο πολύ μεγάλος
Συντελεστής Μεταβολής των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ, θα πρέπει να αποδο-
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– 2008, πέτυχαν ΔΑ: 1,26 και 1,04,
που είναι μεγαλύτεροι από τον Παγκόσμιο μέσο όρο». Διάγραμμα 6.33
Στο Engineering & Technology (ET), για

16 Πανεπιστήμια και τέσσερα ΤΕΙ, που
κάλυψαν το όριο των 80 δημοσιεύσεων,
ο ΔΑ ήταν: 0,83 και 0,62 αντίστοιχα. Το
ΕΚΤ επίσης σημειώνει: «Οι δημοσιεύσεις
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των ΤΕΙ Αθήνας, Κρήτης και Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν τα τελευταία
έτη μεγάλη αύξηση στον αριθμό των
αναφορών. Ιδιαίτερα οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης το 2008 πέτυχαν
το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών».
Πράγματι στο διάγραμμα 6.30 είναι
εντυπωσιακή η συνολική αύξηση
των αναφορών των ΤΕΙ και ειδικότερα του ΤΕΙ Κρήτης. Η πρωτοκαθεδρία του ΤΕΙ Κρήτης στο σύνολο των
ΤΕΙ, παρά το ότι δεν είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό τμημάτων, φοιτητών
ή καθηγητών, τεκμηριώνεται και από
το διάγραμμα 6.31.

Συμπερασματικά επομένως από τα
παραπάνω προκύπτει ότι, στα ΤΕΙ, και
μόνο με την «ονομαστική», ουσιαστικά,
ανωτατοποίησή τους το 2001, πού είχε
ως αποτέλεσμα την προσέλκυση υψηλού επιπέδου επιστημονικού δυναμικού, σημειώθηκε κατακόρυφη άνοδος,
τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα, του παραγόμενου ερευνητικού
έργου. Αυτό σημαίνει ότι η βελτίωση,
μέσα από τις επικείμενες μεταβολές στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, γενικά του status
των ΤΕΙ που από την ίδρυσή τους και μέχρι

έρευνα

• Η διεθνής συνεργασία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, αποτυπώνεται
από το ποσοστό των δημοσιεύσεών
τους με διεθνή συνεργασία. Για την
περίοδο 2004-2008, το ποσοστό
των δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία, για 16 Πανεπιστήμια και
για τρία ΤΕΙ, που επίσης κάλυψαν το
όριο των 80 δημοσιεύσεων, έφτασε,
κατά μέσον όρο, σε 39,9% και
36,6% (Κρήτης 45,9%, Αθηνών
35,3% και Θεσσαλονίκης 28,6%)
αντίστοιχα.

σήμερα έχουν βιώσει τη συντεχνιακή καταπίεση, είναι δυνατόν να οδηγήσει στην
«έκρηξη» της δραστηριότητάς τους σε
όλους του τομείς και φυσικά στην έρευνα.

Β. Μανιός: Ομότιμος Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Γ. Καλιακάτσος: Καθηγητής, Μέλος της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Κρήτης - giankal@staff.teicrete.gr

