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1. Εισαγωγή 
Η διαδικασία συγκέντρωσης των απαιτούμενων στοιχείων για τη σύνταξη της παρούσας 

Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), ολοκληρώθηκε ομαλά και σε εύλογο χρονικό διάστημα, 
αφού προηγουμένως είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων 
των μαθημάτων από τις/τους διδάσκουσες/οντες και των ερωτηματολογίων φοιτητικής 
αξιολόγησής τους για το έτος αναφοράς. Δυνάμει των αποφάσεων των υπ’ αριθμ. 3/07.11.2018 και 
2/25.09.2019 συνεδριάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος, η σύνθεση της ΟΜΕΑ του Τμήματος 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) διαμορφώθηκε ως εξής: α) Δημήτριος 
Ακριβούλης, Επίκ. Καθηγητής (Συντονιστής), β) Κυριάκος Κεντρωτής, Καθηγητής, γ) Παναγιώτης 
Μιχαηλίδης, Αναπλ. Καθηγητής. Οι πληροφορίες επί των οποίων βασίστηκε, μεταξύ άλλων, η 
παρούσα Έκθεση αντλήθηκαν από τις αναφορές δεδομένων ποιότητας του Τμήματος και των 
προγραμμάτων σπουδών του για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16 έως και 2018-19 (έτη συλλογής 2017-
2020), στατιστικά στοιχεία της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, πρακτικά συνεδριάσεων της Συνέλευσης 
του Τμήματος και βάσεις δεδομένων που τηρούνται στη Γραμματεία του, τον Οδηγό Σπουδών και 
τις ιστοσελίδες των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος, καθώς και τα απογραφικά δελτία 
των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος και των διδασκόμενων μαθημάτων. Το περιεχόμενο της παρούσας 
Έκθεσης συζητήθηκε σε σειρά συνεδριάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος, αλλά και μέσω 
απευθείας επικοινωνίας με τους διδάσκοντες του Τμήματος, τόσο κατά τη συγκέντρωση και 
επεξεργασία των στοιχείων όσο και με την ολοκλήρωση της Έκθεσης, οπότε και υποβλήθηκε 
προς συζήτηση και τελική έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. 

2. Τμήμα 
Το Τμήμα ΒΣΑΣ ιδρύθηκε το 1996 (ΠΔ 363/1996 – ΦΕΚ 235Α/20.09.1996) και δέχτηκε τις 

πρώτες φοιτήτριες και φοιτητές του τον Σεπτέμβριο του 1998. Συγχωνεύθηκε το 2013 (ΠΔ 
88/2013 – ΦΕΚ 129Α/05.06.2013) σε ένα ενιαίο Τμήμα ΒΣΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το 
Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινας) του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας (ΚΥΑ 
134881α/Β1/23.12.2003), το οποίο είχε αρχικώς ιδρυθεί ως Τμήμα του ΑΠΘ (ΠΔ 203/1999 – ΦΕΚ 
179Α/06.09.1999). Το Τμήμα ΒΣΑΣ ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 
(ίδρυση 2013) και πλέον αποτελεί ένα από τα 8 Τμήματα που λειτουργούν στο ΠΑΜΑΚ. 

Σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη (άρθρο 1 ΠΔ 363/1996), κύρια αποστολή του 
Τμήματος είναι «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον 
πολιτισμό των βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών χωρών και να μελετά και να αναπτύσσει 
τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα.» Η κύρια 
αποστολή του Τμήματος καθορίζει τη διττή στόχευση όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του α) 
στη διεπιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία και β) στη μελέτη περιοχών (area studies), η 
σύζευξη των οποίων είναι κεντρικής σημασίας για τη φυσιογνωμία του Τμήματος και το 
περιεχόμενο των ΠΣ όλων των επιπέδων. Ανάγει επίσης τα μαθήματα γλωσσών σε ένα από τα 
βασικότερα χαρακτηριστικά του ΠΠΣ, καθορίζοντας την κατεύθυνση σπουδών του πτυχίου. Το 
Τμήμα λειτουργεί «από τη σύστασή του με τις εξής κατευθύνσεις σπουδών: α) Βαλκανικών 
Σπουδών, β) Σλαβικών Σπουδών και γ) Ανατολικών Σπουδών. Το Τμήμα, απονέμει ενιαίο πτυχίο 
που προσδιορίζεται από τις ανωτέρω επιμέρους κατευθύνσεις» (άρθρο 42 παρ. 1 Ν. 4521/2018 – 
ΦΕΚ 38Α/02.03.2018). Από την αρχή της λειτουργίας του, στο Τμήμα δεν λειτούργησαν Τομείς, 
παρότι το ΠΠΣ οργανώνεται (πλην των Κατευθύνσεων) στη βάση δύο άτυπων ειδικεύσεων: α) 
Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις και β) Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές.  

Κατά τη λήξη του έτους αναφοράς, στο Τμήμα λειτουργούσαν τα εξής Προγράμματα 
Σπουδών: α) ΠΠΣ «Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές Σπουδές», β) 3 ΠΜΣ αυτόνομα και 
συνεργασίας, ήτοι: i) ΠΜΣ «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern 
and Southeastern Europe». Στο πλαίσιο του Προγράμματος και σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Bamberg της Γερμανίας οι φοιτήτριες/ητές είχαν τη δυνατότητα να 
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ακολουθήσουν ένα Double Master Degree: MA in Political Science (University of Bamberg) and 
MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe (University of 
Macedonia) διάρκειας 24 μηνών με την υποστήριξη της DAAD (German Academic Exchange 
Service), ii) ΠΜΣ «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική 
Ευρώπη (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe)», iii) ΔΠΜΣ 
«Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (επισπεύδον 
Τμήμα) του οικείου Ιδρύματος σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου 
(ΑΔΙΣΠΟ) του ΓΕΕΘΑ, γ) Πρόγραμμα Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών. Εντός 
Ιουλίου του έτους αναφοράς δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ ίδρυσης ενός ακόμη ΔΠΜΣ με τίτλο 
«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές (Master’s in Human Rights and Migration 
Studies)» με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (συμμετέχον Τμήμα) του οικείου 
Ιδρύματος, το οποίο όμως τέθηκε σε λειτουργία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. 

Ο αριθμός των διδακτορικών διατριβών που 
υλοποιούνταν στο Τμήμα κατ’ έτος κατά την υπό 
εξέταση τετραετία κυμάνθηκε σύμφωνα με το 
Διάγραμμα 1, όπου αποτυπώνεται μια πρώτη εικόνα της 
προσπάθειας του Τμήματος να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα των «λιμναζουσών» διδακτορικών διατριβών. 
Μολονότι ο αριθμός των νέων διατριβών συνεχίζει να 
αυξάνεται, ο αριθμός των ενεργών διατριβών 
περιορίζεται σταδιακά ως αποτέλεσμα τόσο της 
κανονικής επιτυχούς υποστήριξής τους όσο και της 
διαγραφής διατριβών, που δεν παρουσίασαν την 
απαιτούμενη πρόοδο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Στο διάγραμμα των Δεικτών Ποιότητας Δ3.01-02 
(σημ.: ακολουθείται χωριστή αρίθμηση των 
διαγραμμάτων εξέλιξης των δεικτών ποιότητας), 
αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας: 
α) η αναλογία του πλήθους των ΠΜΣ προς τον αριθμό 
των ΠΠΣ του Τμήματος (1), υποδεικνύοντας κατά μέσο 
όρο τον αριθμό των ΠΜΣ που αντιστοιχούν στο ΠΠΣ του 
Τμήματος, και β) η αναλογία του πλήθους των υπό 
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών προς τον αριθμό των 
Μελών ΔΕΠ, υποδεικνύοντας κατά μέσο όρο τον αριθμό 
των διδακτορικών διατριβών που έχει υπό την επίβλεψή 
του κάθε μέλος ΔΕΠ. 

Οι υποδομές και υπηρεσίες του Τμήματος αναφέρονται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας 
ΕΕΑ. 

Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος, όπως αυτοί τέθηκαν στο ιδρυτικό του ΦΕΚ, 
συνεχίζουν να καθορίζουν όλες τις επιλογές και αποφάσεις της Συνέλευσής του σε όλους τους 
επιμέρους τομείς καθορισμού του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και επαγγελματικού 
προσανατολισμού των Προγραμμάτων Σπουδών που υλοποιούνται στο Τμήμα (π.χ. 
προσφερόμενα επιστημονικά πεδία, ακαδημαϊκή στόχευση, στρατηγικός σχεδιασμός Τμήματος 
αναφορικά με την προκήρυξη νέων θέσεων, περιεχόμενο και αντικείμενο μαθημάτων, 
ερευνητικός προσανατολισμός Μελών ΔΕΠ και επαγγελματικός προσανατολισμός των 
αποφοίτων). 

Κυρίαρχο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Πρόεδρος του 
Τμήματος κατά το έτος αναφοράς ήταν ο Καθηγητής Χάρρυ Παπαπανάγος. 

Οι εσωτερικοί κανονισμοί που λειτούργησαν κατά το έτος αναφοράς στο Τμήμα, 
ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του και των Προγραμμάτων Σπουδών του, ήταν οι 
εξής: α) Κανονισμός Α΄ Κύκλου Σπουδών, Κανονισμός Εξετάσεων και Κανονισμός Λειτουργίας 
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Εργαστηρίου Η/Υ, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/06.03.2019 συνεδρίασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 17/26.03.2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 4584/05.04.2019 πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, όπως 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1425Β/24.04.2019, β) Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ «Ιστορία, 
Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (History, 
Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe)», σύμφωνα με την απόφαση της 
υπ’ αριθμ. 13/27.06.2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 
38/11.07.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 69/05.09.2018 πράξη 
του Πρύτανη του Ιδρύματος, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4175Β/21.09.2018, γ) Κανονισμός 
Λειτουργίας ΠΜΣ «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern 
and Southeastern Europe», σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 13/27.06.2018 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 38/11.07.2018 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 70/05.09.2018 πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, 
όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4327Β/01.10.2018, δ) Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 8/31.01.2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 29/27.04.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 4461/25.05.2018 πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, όπως 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2290Β/18.06.2018. 

Όσον αφορά τη στελέχωση του Τμήματος, κατά τη λήξη του έτους αναφοράς 
υπηρετούσαν στο Τμήμα (με βάση το ΦΕΚ) συνολικά 30 Μέλη ΔΕΠ, ήτοι: α) 15 Καθηγήτριες/ητές 
(10 Α και 5 Θ), β) 8 Αναπλ. Καθηγήτριες/ητές (7 Α και 1 Θ), γ) 6 Επίκ. Καθηγήτριες/ητές (5 Α και 1 
Θ) και δ) 1 Λέκτορας (Θ). Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος συμπληρώθηκε επίσης από 1 
Μέλος ΕΔΙΠ (Α), 1 Μέλος ΕΤΕΠ (Θ), 7 Μέλη ΕΕΠ (2 Α και 5 Θ). Ο αριθμός των Μόνιμων 
Επιστημονικών Συνεργατών-Βοηθών ήταν μηδενικός. Συνολικά, λοιπόν, το ενεργό διδακτικό 
προσωπικό του Τμήματος κατά το έτος αναφοράς αριθμούσε 39 μέλη. Στην αρχή της τετραετίας 
(ακαδημαϊκό έτος 2015-16), το ίδιο σύνολο ανερχόταν σε 55 μέλη. Το διδακτικό έργο του 
Τμήματος υποστηρίχτηκε επίσης από συμβασιούχους με διδακτικά καθήκοντα (συνολικά 12 
εξαμηνιαίες συμβάσεις). Στην αρχή της τετραετίας, το σύνολο των ως άνω συμβάσεων ήταν 10. 
Πέραν των ως άνω 30 Μελών ΔΕΠ, το ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος συμπληρωνόταν από 
εξωτερικούς συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα με ερευνητικά καθήκοντα (ΕΛΚΕ) (12 
εξαμηνιαίες συμβάσεις). Στην αρχή της τετραετίας, το σύνολο των ως άνω συμβάσεων 
ανερχόταν σε μόλις 3. Κατά το έτος αναφοράς, το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος 
αριθμούσε 4 μέλη (1 Α και 3 Θ). Το διοικητικό έργο του Τμήματος υποστηρίχτηκε επίσης από 
εξωτερικούς συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα με διοικητικά/υποστηρικτικά καθήκοντα 
(ΕΛΚΕ) (συνολικά 4 εξαμηνιαίες συμβάσεις). Ο αριθμός των ως άνω συμβάσεων προ τετραετίας 
ήταν μηδενικός. Η κατανομή των μελών του ενεργού διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού 
προσωπικού του Τμήματος ανά κατηγορία και βαθμίδα (Μέλη ΔΕΠ) σε βάθος τετραετίας 
απεικονίζεται στα Διαγράμματα 2 και 3. 
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Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 2, η μείωση των Μελών ΔΕΠ εντός της τετραετίας από 
36 σε 30 λόγω παραιτήσεων και συνταξιοδοτήσεων, καθώς και η παράλληλη μείωση των μελών 
του λοιπού διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ) από 19 σε 9, δίχως την κάλυψη των κενών 
μέσω της προκήρυξης νέων θέσεων παραμένει ανησυχητική για το μέλλον του Τμήματος. 
Μολονότι το Τμήμα ευνοήθηκε σε επίπεδο διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού από τη 
συγχώνευση του Τμήματος ΒΣΑΣ (ΠΑΜΑΚ) με το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας το 2013, 
η αδυναμία κάλυψης των κενών, που φυσιολογικά και αναμενόμενα προέκυψαν και θα 
προκύψουν στο μέλλον, θα έχει σαφώς επιπτώσεις στην κάλυψη των αναγκών του ΠΠΣ. Η 
εξέλιξη του αριθμού των εξαμηνιαίων συμβάσεων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών (βλ. 
Διάγραμμα 3) δεν φαίνεται ικανή να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ως άνω αναμενόμενων 
προβλημάτων. 

Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 4, στη διάρκεια της υπό εξέταση τετραετίας το Τμήμα 
ενισχύθηκε ερευνητικά μέσω διαδοχικών εξελίξεων Μελών ΔΕΠ προς υψηλότερες βαθμίδες. Η 
απουσία όμως αντίστοιχης αυξητικής μεταβολής στις χαμηλότερες βαθμίδες μέσω νέων 
προκηρύξεων/προσλήψεων επιβεβαιώνει την ανησυχία που εκφράστηκε παραπάνω. Κατά την 
ίδια τετραετία, όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 5 το ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος 
ενισχύθηκε σημαντικά μέσω της αύξησης των συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών με 
ερευνητικά καθήκοντα από 3 σε 12.  

  
Η αριθμητική εικόνα της διοικητικής υποστήριξης του Τμήματος (4) ως προς τη στελέχωση 

της Γραμματείας του παρέμεινε αμετάβλητη καθόλη την υπό εξέταση περίοδο, ενώ σημειώνεται 
η υπογραφή 4 εξαμηνιαίων συμβάσεων απασχόλησης εξωτερικών συνεργατών με διοικητικά 
υποστηρικτικά καθήκοντα (ΕΛΚΕ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. 

Στο βάθος της υπό εξέταση τετραετίας, οι νέες προσλήψεις προσωπικού ήταν μηδενικές, 
παρά την παραίτηση ενός Αναπλ. Καθηγητή το 2016-
17 και τη συνταξιοδότηση ενός Καθηγητή το 2017-18. 
Η ανησυχητική εικόνα προκύπτει και από την 
αναμενόμενη περαιτέρω μείωση του ενεργού 
προσωπικού λόγω επικείμενων συνταξιοδοτήσεων 
Καθηγητριών/ητών, δίχως βάσιμα να προσδοκάται η 
κάλυψη αυτών των κενών με ικανό αριθμό νέων 
προσλήψεων, όπως σημειώθηκε παραπάνω. Στο 
Διάγραμμα 6 αποτυπώνεται η εικόνα των εξελίξεων 
των Μελών ΔΕΠ σε ανώτερη βαθμίδα. Όπως φαίνεται 
στο γράφημα, κατά την τελευταία τετραετία 
ολοκληρώθηκαν 3 έως 5 εξελίξεις κατ’ έτος. Κατά την 
υπό εξέταση τετραετίας δεν υπήρξε καμία εξέλιξη 
Επίκ. Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή. 
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Στα Διαγράμματα 7 και 8 απεικονίζεται η έμφυλη ανάπτυξη του ενεργού προσωπικού του 
Τμήματος. Από αυτά σαφώς προκύπτει η περιορισμένη συμμετοχή του θηλυκού γένους στο 
ενεργό προσωπικό του Τμήματος. Στην εξέλιξη της τετραετίας παρατηρείται μία μικρή αύξηση 
στη συμμετοχή γυναικών στο ενεργό προσωπικό του Τμήματος, με τη συνολική αναλογία 

αρσενικού-θηλυκού γένους να διαμορφώνεται από το 
6,5/3,5 στο 6/4 περίπου. Η σημαντικότερη ωστόσο 
παρατήρηση αφορά το γεγονός ότι η παρουσία του 
θηλυκού γένους εμφανίζεται εντονότερη και 
υπερτερεί του αρσενικού μόνον στα μέλη ΕΔΙΠ-
ΕΤΕΠ-ΕΕΠ και τη διοικητική στελέχωση της 
Γραμματείας του Τμήματος, σε σχέση με τα Μέλη 
ΔΕΠ, όπου η παρουσία του αρσενικού γένους 
παραμένει ισχυρότερη σε όλες τις βαθμίδες από αυτή 
του Επίκ. Καθηγητή και άνω. Το γεγονός αυτό 
αναμένεται να επηρεάσει την έμφυλη ανάπτυξη του 
Τμήματος στο μέλλον με τη σταδιακή εξέλιξη των 
Μελών ΔΕΠ των ως άνω βαθμίδων. Ενδεικτικά 
επισημαίνεται ότι κατά το έτος αναφοράς η αναλογία 

Α/Θ στη βαθμίδα του Καθηγητή ήταν 10/5, στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή 7/1 και σε αυτή του 
Επίκ. Καθηγητή 5/1. Ως ενθαρρυντική εξέλιξη σημειώνεται ωστόσο ότι η αναλογία Α/Θ στις 
βαθμίδες από αυτή του Επίκ. Καθηγητή και άνω κυμάνθηκε κατά την υπό εξέταση τετραετία 
από περίπου 5/1 (29Α/6Θ) το 2015-16 σε περίπου 3/1 (22Α/7Θ) το 2018-19. 

 
Δεδομένου ότι το γένος παραμένει (θεσμικά τουλάχιστον) μεταβλητή αδιάφορη ως προς 

τις προκηρύξεις νέων θέσεων και τις εξελίξεις των υφισταμένων Μελών ΔΕΠ, η περαιτέρω 
αξιολόγηση των παραπάνω δεδομένων ίσως να είναι παρακινδυνευμένη ή να οδηγούσε σε 
υπερβολικά ή εσφαλμένα συμπεράσματα. Η ως άνω κατάσταση αποτυπώνει, ωστόσο, μια 
ευρύτερη κοινωνική συνθήκη, η οποία συνεχίζει αντικειμενικά να αποθαρρύνει αλλά και να 
αποκλείει, εντέλει, το θηλυκό γένος από μία επιστημονική σταδιοδρομία ή σταδιοδρομία 
καριέρας υψηλότερων αποδοχών και γοήτρου. Σε κάθε περίπτωση, με όρους διαφοροποίησης 
μεταξύ του ερευνητικού και του διδακτικού ή διοικητικού/υποστηρικτικού έργου, οι παραπάνω 
διαπιστώσεις οδηγούν ασφαλώς στο συμπέρασμα ότι το θηλυκό γένος υποεκπροσωπείται στην 
έρευνα. Η διαπίστωση αυτή είναι ασφαλώς ανησυχητική. 

Καταληκτικά, ωστόσο, η ΟΜΕΑ επισημαίνει ότι αν και οι παραπάνω διαπιστώσεις 
αποτυπώνουν μία πραγματική κατάσταση σε βάρος των γυναικών ως προς την εμπλοκή τους 
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στην επιστημονική έρευνα και τον κοινωνικό ή επαγγελματικό τους ρόλο και ευκαιρίες, η 
οργάνωση της έμφυλης διαφοροποίησης πάνω στη βάση του βιολογικού φύλου (άνδρες-
γυναίκες) αντί του κοινωνικού φύλου ή γένους δεν εγγυάται απαραίτητα την εξάλειψη όλων των 
μορφών έμφυλων διακρίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή ευρύτερα. Πέραν αυτού, και 
δεδομένων όσων σημειώθηκαν παραπάνω, ακόμη και η τυχόν θεσμοθέτηση υποχρεωτικών όρων, 
ορίων ή ποσοστώσεων που θα επέβαλαν την ενισχυμένη παρουσία των γυναικών σε θέσεις 
ερευνητικού έργου, δεν αποκλείεται να προσκρούει στην υποχρέωση τήρησης αυστηρά 
επιστημονικών κριτηρίων για την πρόσληψη ή εξέλιξη σε ανάλογες θέσεις. 

Όσον αφορά την κινητικότητα του προσωπικού, κατά το έτος αναφοράς ο αριθμός των 
Μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος με ακαδημαϊκή προϋπηρεσία σε ιδρύματα του εξωτερικού ως 
Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ παρέμεινε αμετάβλητος (10). Επίσης, 8 Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ μετακινήθηκαν σε 
προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA κτλ.). 
Στο Διάγραμμα 9 αποτυπώνεται η κινητικότητα Μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος προς Ιδρύματα 
του εξωτερικού και των εισερχομένων διδασκόντων από Ιδρύματα του εξωτερικού στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Erasmus στο σύνολο της υπό εξέταση τετραετίας, ενώ στο Διάγραμμα 10 
αποτυπώνεται ο αριθμός των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε εκπαιδευτική (επιστημονική) άδεια 
κατά την ίδια περίοδο.  

  
Τέλος, στο Διάγραμμα 11 αποτυπώνεται ο αριθμός των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος με 

ανάθεση διδασκαλίας σε άλλα Τμήματα του Ιδρύματος και σε Τμήματα άλλου Ιδρύματος κατά την 
ίδια περίοδο. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ3.03-05. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Ποσοστά Θ ανά κατηγορία προσωπικού 

Μέλη ΔΕΠ Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ 
Διοικητικό προσωπικό 

Στο διάγραμμα των σχετικών Δεικτών 
Ποιότητας Δ3.03-05, αποτυπώνεται κατ’ έτος και 
στο σύνολο της τετραετίας: α) το ποσοστό του 
πλήθους των Μελών ΔΕΠ θηλυκού γένους στο 
σύνολο των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος, β) το 
ποσοστό του πλήθους των Μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και 
ΕΕΠ θηλυκού γένους στο αντίστοιχο σύνολο των 
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ του Τμήματος και γ) το ποσοστό 
του πλήθους των διοικητικών υπαλλήλων θηλυκού 
γένους στο σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων του 
Τμήματος. Στο διάγραμμα αυτό επιβεβαιώνονται οι 
παραπάνω επισημάνσεις τόσο περί α) της 
υποεκπροσώπησης του θηλυκού γένους στην 
έρευνα σε αντίθεση με την έντονη παρουσία του 
στα Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και στο διοικητικό 
προσωπικό, όσο και περί β) της αδυναμίας της 
αυξητικής ποσοστιαίας παρουσίας του θηλυκού 
γένους στην κατηγορία των Μελών ΔΕΠ να 

αναστρέψει την παραπάνω εικόνα. 

Στο διάγραμμα των Δεικτών Ποιότητας 
Δ3.06-11 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο 
σύνολο της τετραετίας: α) το ποσοστό του 
πλήθους των συνταξιοδοτηθέντων και 
παραιτηθέντων Μελών ΔΕΠ στο σύνολο των 
Μελών ΔΕΠ του Τμήματος (κατά την έναρξη 
του ακαδημαϊκού έτους) και β) το ποσοστό 
του πλήθους των νεοπροσληφθέντων Μελών 
ΔΕΠ στο σύνολο των Μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος, καθώς οι υπόλοιποι δείκτες 
ποιότητας παρέμειναν συνολικά αμετάβλητα 
μηδενικοί στο σύνολο της τετραετίας. 

Στο διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας Δ3.12 
αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της 
τετραετίας το ποσοστό του πλήθους των Μελών 
ΔΕΠ που πέρασαν διαδικασία εξέλιξης βαθμίδας 
προς το σύνολο των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Από 
το διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι το ποσοστό του 
αριθμού των Μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν τα 
πρώτα τρία έτη της υπό εξέταση τετραετίας 
κινήθηκε κατά μέσο όρο στο 10% περίπου, ενώ στο 
έτος αναφοράς το εν λόγω ποσοστό σχεδόν 
διπλασιάστηκε από 9,38% σε 16,67%. 
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Στο διάγραμμα των Δεικτών Ποιότητας Δ3.13-
14 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της 
τετραετίας α) το ποσοστό του πλήθους των 
συμβασιούχων διδασκόντων του Τμήματος προς το 
σύνολο των διδασκόντων του Τμήματος και β) το 
ποσοστό του πλήθους των συμβασιούχων 
διοικητικών υπαλλήλων του Τμήματος προς το 
σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων του Τμήματος. 
Από το διάγραμμα προκύπτει η απουσία 
συμβασιούχων διοικητικών υπαλλήλων στο Τμήμα, 
αλλά και η σχετική αύξηση του ποσοστού των 
συμβασιούχων διδασκόντων, η οποία κυμάνθηκε 
από 21,74% το 2015-16 σε 28,57% κατά το έτος 
αναφοράς. 

Στο διάγραμμα των Δεικτών Ποιότητας Δ3.15-
16 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της 
τετραετίας η αναλογία των εξωτερικών 
συνεργατών-ερευνητών α) προς το πλήθος των 
ενεργών ερευνητικών έργων στα οποία 
συμμετέχουν τα μέλη του Τμήματος, 
υποδεικνύοντας κατά μέσο όρο τον αριθμό των 
εξωτερικών συνεργατών-ερευνητών που 
αντιστοιχούν σε κάθε ενεργό ερευνητικό έργο και β) 
προς το πλήθος των ενεργών ερευνητικών έργων 
στα οποία συμμετέχουν τα μέλη του Τμήματος, 
υποδεικνύοντας κατά μέσο όρο τον αριθμό των 
εξωτερικών συνεργατών-ερευνητών που 
αντιστοιχούν σε κάθε ενεργό ερευνητικό έργο. 

Στο διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας Δ3.17 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της 
τετραετίας το ποσοστό των μελών ΔΕΠ–ΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν σε ιδρύματα του 
εξωτερικού προς το σύνολο των τακτικών μελών ΔΕΠ-ΕΠ του Τμήματος. Η παρατηρούμενη 
ανοδική πορεία του εν λόγω δείκτη από 27,78% το 2015-16 σε 33,33% κατά το έτος αναφοράς 
κρίνεται ασφαλώς ως θετική. Στο διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας Δ3.18 αποτυπώνεται κατ’ 
έτος και στο σύνολο της τετραετίας το ποσοστό των εξερχομένων Μελών ΔΕΠ/ΕΠ προς 
Ιδρύματα του εξωτερικού (ERASMUS) ως προς το σύνολο των τακτικών μελών ΔΕΠ-ΕΠ του 
Τμήματος. Στο διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας Δ3.19 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο 
της τετραετίας η αναλογία των εισερχομένων διδασκόντων από Ιδρύματα του εξωτερικού 
(ERASMUS) ανά Μέλος ΔΕΠ-ΕΠ του Τμήματος, υποδεικνύοντας τον αριθμό των εισερχομένων 
διδασκόντων από Ιδρύματα του εξωτερικού με το πρόγραμμα Erasmus, που αντιστοιχεί σε κάθε 
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Στο διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας Δ3.20 αποτυπώνεται κατ’ έτος 
και στο σύνολο της τετραετίας το ποσοστό των Μελών ΔΕΠ-ΕΠ του Τμήματος με εκπαιδευτική 
άδεια προς το σύνολο των τακτικών μελών ΔΕΠ-ΕΠ του Τμήματος.  
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Στο διάγραμμα των Δεικτών Ποιότητας Δ3.21-23 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο 

της τετραετίας α) το ποσοστό των μελών ΔΕΠ–
ΕΠ του Τμήματος που συμμετέχουν σε 
προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. 
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA κ.λπ.) 
προς το σύνολο των τακτικών μελών ΔΕΠ-ΕΠ 
του Τμήματος, β) το ποσοστό των μελών ΔΕΠ–ΕΠ 
του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλα Τμήματα του 
οικείου Ιδρύματος προς το σύνολο των τακτικών 
μελών ΔΕΠ-ΕΠ του Τμήματος και γ) το ποσοστό  
των μελών ΔΕΠ–ΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν 
σε Τμήματα άλλων Ιδρυμάτων προς το σύνολο 
των τακτικών μελών ΔΕΠ-ΕΠ του Τμήματος. 
Σημειώνεται εν προκειμένω η πολύ μεγάλη 
αύξηση του ποσοστού των Μελών ΔΕΠ με 
εσωτερική/εξωτερική ανάθεση διδασκαλίας ιδίως 
κατά το 2017-18. Θετική επίσης κρίνεται η αύξηση 

του ποσοστού Μελών ΔΕΠ-ΕΠ του Τμήματος που συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαιδευτικής 
συνεργασίας. 

Ως προς τις υφιστάμενες ερευνητικές δομές του Τμήματος, στο πλαίσιο του Τμήματος 
λειτουργούν ήδη από το 2016 τα εξής τρία ερευνητικά εργαστήρια: α) Εργαστήριο 
Επιχειρηματικότητας (Διευθύντρια Κ. Σαρρή), σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 
15/09.03.2016 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 
38/29.03.2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 3581/31.03.2016 
πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 905Β/04.04.2016, β) 
Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου (Διευθύντρια Ευτ. 
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Βουτυρά), σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 25/15.06.2016 συνεδρίασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 66/21.07.2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 5897/29.07.2016 πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, όπως αυτή 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2415Β/04.08.2016, γ) Εργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Διευθυντής Δ. Σταματόπουλος), σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ 
αριθμ. 28/06.07.2016 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 
66/21.07.2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 5896/29.07.2016 
πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2589Β/22.08.2016. 
Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης έχει ήδη συσταθεί και 
τέταρτο Εργαστήριο Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών (Διευθυντής Κ. Κεντρωτής), 
σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/04.12.2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 12/28.01.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
και την υπ’ αριθμ. 3216/24.02.2020 πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, όπως αυτή δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 679Β/03.03.2020.  

Το Τμήμα δεν διαθέτει τεχνοβλαστούς, Κέντρα Αριστείας ή επώνυμες έδρες. 

Οι θεσμοθετημένες επιτροπές που λειτούργησαν στο Τμήμα κατά το έτος αναφοράς ήταν 
οι εξής: 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

1 Εκπρόσωποι Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών 
Κυριάκος Κεντρωτής (τακτικό Μέλος) 
Ελένη Γαβρά (αναπληρωματικό Μέλος) (από 09.2018) 
Ιωάννης Τζιώνας (αναπληρωματικό Μέλος) (έως 09.2018) 

2 Μέλη Επιτροπής παραλαβής ειδών και υπηρεσιών ΕΛΚΕ 

Παναγιώτης Μιχαηλίδης 
Αθανάσιος Κουλακιώτης 
Ευάγγελος Δάνης 
Ιωάννης Μάνος 
Στράτος Δορδανάς 
Βλάσιος Βλασίδης 

3 Μέλη Επιτροπής Πολιτογράφησης του άρθρου 12 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Ελένη Γαβρά (τακτικό) 
Ιωάννης Μάνος (αναπληρωματικό) 

4 
Μέλος Επιτροπής διερεύνησης δυνατοτήτων δημιουργίας 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου σύμφωνα με την πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σύνοδο του Γκέτεμποργκ 

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης 

5 Μέλη Κοσμητείας ΟΠΣ 
Γεώργιος Χρηστίδης 
Χρήστος Καρπέτης 
Νικόλαος Ζάικος 

6 Μέλη ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Δημήτριος Κυρκιλής (Πρόεδρος) 
Χρήστος Καρπέτης (Μέλος) 
Δέσποινα Δημητριάδου (Μέλος - Εκπρόσωπος ΕΕΠ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 
Δημήτριος Ακριβούλης (συντονιστής, από 07.11.2018) 
Αθανάσιος Κουλακιώτης 
Ιωάννης Αρμακόλας 

2 Εισηγητική Επιτροπή αξιολόγησης διδασκόντων βάσει του ΠΔ 
407/80 & Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 

Ευτυχία Βουτυρά (χειμερινό εξάμηνο) 
Ελένη Γαβρά (χειμερινό εξάμηνο 
Σταυρούλα Μαυρογένη (χειμερινό εξάμηνο) 
Ευτυχία Βουτυρά (εαρινό εξάμηνο) 
Νικόλαος Λιάζος (εαρινό εξάμηνο) 
Σταυρούλα Μαυρογένη (εαρινό εξάμηνο) 

3 Επιτροπές Επιλογής ΕΣΠΑ 

Επιστημονικό πεδίο «Διεθνείς Σχέσεις» 
Κυριάκος Κεντρωτής 
Ιωάννης Αρμακόλας 
Δημήτριος Ακριβούλης 
Επιστημονικό πεδίο «Διεθνής Επιχειρηματικότητα» 
Αικατερίνη Σαρρή 
Δημήτριος Κυρκιλής 
Χάρρυ Παπαπανάγος 
Επιστημονικό πεδίο «Κοινωνική Ανθρωπολογία» 
Ευτυχία Βουτυρά 
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Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης 
Ιωάννης Μάνος 
Επιστημονικό πεδίο «Χρηματοοικονομική και Λογιστική» 
Αικατερίνη Σαρρή 
Φώτιος Σιώκης 
Αναστάσιος Πανόπουλος 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 
Φωτεινή Τσιμπιρίδου  
Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης 
Χρήστος Καρπέτης Χρήστος 

2 Υπεύθυνος Σύνταξης Κανονισμού Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης 

3 Επταμελής Επιτροπή Κατατάξεων 

Χάρρυ Παπαπανάγος 
Ευτυχία Βουτυρά 
Σοφία Δεληπάλλα 
Δημήτρης Σταματόπουλος 
Χρήστος Καρπέτης 
Ιωάννης Μάνος 
Στράτος Δορδανάς 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

1 Σύμβουλοι Σπουδών 
Αθανάσιος Κουλακιώτης 
Ιωάννης Μάνος 
Δημήτριος Ακριβούλης 

2 Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι Προγράμματος Erasmus+ 
Σταυρούλα Μαυρογένη (τακτική) 
Αναστάσιος Πανόπουλος (αναπληρωματικός) 

3 Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 

Χάρρυ Παπαπανάγος (διοικητικά υπεύθυνος) 
Ευτυχία Βουτυρά 
Ελένη Γαβρά 
Στράτος Δορδανάς 
Μαυρογένη Σταυρούλα 
Αναστάσιος Πανόπουλος 
Γεώργιος Χρηστίδης 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Διοικητικά υπεύθυνη των τριών (3) Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος είναι η κ. Άννα Μουμτζόγλου 

1 Διευθύντρια Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας Αικατερίνη Σαρρή 

2 Διευθύντρια Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων 
και του Κοινωνικού Φύλου Ευτυχία Βουτυρά 

3 Διευθυντής Εργαστηρίου Ιστορίας Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης Δημήτριος Σταματόπουλος 

Επιπλέον στο Τμήμα λειτουργεί και Εργαστήριο Η/Υ 
4 Διοικητικά Υπεύθυνος Εργαστηρίου Η/Υ Τμήματος Ευάγγελος Δάνης 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Πολιτικές και Οικονομικές 
Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης» 

Χρήστος Παρασκευόπουλος (Διευθυντής) 
Ιωάννης Τζιώνας (Αναπλ. Διευθυντής) 
Νικόλαος Ζάικος 
Αθανάσιος Κουλακιώτης 
Ιωάννης Αρμακόλας 

2 Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Ιστορία, Ανθρωπολογία και 
Πολιτισμός στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» 

Δημήτριος Σταματόπουλος (Διευθυντής) 
Ελένη Γαβρά (Αναπλ. Διευθύντρια) 
Φωτεινή Τσιμπιρίδου (από 11.02.2019) 
Στράτος Δορδανάς 
Ιωάννης Μάνος 

3 Εκπρόσωποι στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ 
«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές» 

Φωτεινή Τσιμπιρίδου 
Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης 
Δημήτριος Κυρκιλής 

4 Εκπρόσωποι στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ 
«Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» 

Δημήτριος Κυρκιλής (τακτικό) 
Χάρρυ Παπαπανάγος (τακτικό) 
Ιωάννης Τζιώνας (αναπληρωματικό) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ/ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1 Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 
Νίκος Μαραντζίδης (Διευθυντής) 
Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης 
ΑθανάσιοςΚουλακιώτης 
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2 Επιτροπή Σύνταξης Κανονισμού Μεταδιδακτορικών Σπουδών 
Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης 
Νικόλαος Ζάικος 
Χρυσάνθη Οικονόμου 

3 Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Πολιτικής Επιστήμης, 
Ιστορίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Οικονομικών Ελένη Γαβρά 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
1 Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος Διδακτικής Ξένων 

Γλωσσών (ΠΔΞΓ)  Ελένη Γαβρά 
 
 

3. Προγράμματα Σπουδών 
3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

Γενικά στοιχεία: Το ΠΠΣ του Τμήματος ιδρύθηκε στις 20.09.1996 δυνάμει του ΠΔ 363/1996 – 
ΦΕΚ 235Α/20.09.1996. Έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών 8 εξάμηνα και γλώσσα διδασκαλίας την 
ελληνική, ενώ προσφέρονται και μαθήματα στην αγγλική, ο φόρτος εργασίας του προγράμματος 
αντιστοιχεί σε 240 Μονάδες ECTS και, πέραν ορισμένων επιμέρους τροποποιήσεων, 
αναμορφώθηκε τελευταία στις 05.06.2013 δυνάμει του ΠΔ 88/2013 – ΦΕΚ 129Α/05.06.2013, με την 
ολοκλήρωση της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και τη συγχώνευσή του σε ένα ενιαίο 
Τμήμα ΒΣΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινας) του 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία παραμένουν αναλλοίωτα σε 
βάθος τετραετίας, με μόνη εξαίρεση ότι το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 δεν προσφέρθηκαν 
μαθήματα στην αγγλική και μόνη γλώσσα διδασκαλίας ήταν η ελληνική. 

Δομή και οργάνωση: Το ΠΠΣ παραμένει από την έναρξη λειτουργίας του οργανωμένο σε 
δύο κύκλους. Στον πρώτο κύκλο σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάμηνο), ο οποίος είναι κοινός για το 
σύνολο των φοιτητριών/ητών, επιχειρείται η εξοικείωση με τον γεωγραφικό χώρο και η 
απόκτηση άρτιας γνώσης των βασικών εννοιολογικών και αναλυτικών εργαλείων των επιστημών 
που θεραπεύονται. Με την ένταξή τους σε ξένη γλώσσα κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, οι 
φοιτήτριες/ητές δεσμεύονται για την κατεύθυνση του τίτλου σπουδών τους, η οποία ξεκινά στο 
Ε΄ εξάμηνο. Με τον τρόπο αυτό, οι σπουδές γίνονται πιο εφαρμοσμένες στον δεύτερο κύκλο 
σπουδών (από Γ΄ έως και Η΄ εξάμηνο), όπου το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν οι 
φοιτήτριες/ητές καθορίζεται από την ειδίκευση που επιλέγουν στο Γ΄ εξάμηνο. 

Ειδικότερα, ήδη στο Α΄ εξάμηνο των σπουδών τους, οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να 
επιλέξουν μεταξύ πέντε γλωσσών (βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, σερβική, τουρκική) και 
εντάσσονται στην αντίστοιχη γλώσσα με κριτήρια τη σειρά επιτυχίας τους στο Τμήμα, ανά 
κατηγορία, και τη σειρά προτίμησής τους. Η κατεύθυνση σπουδών ξεκινά στο Ε΄ εξάμηνο 
σπουδών σύμφωνα με επιλογή των φοιτητριών/ητών και είναι συνάρτηση της ξένης γλώσσας, 
στην οποία εντάχθηκαν με την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο. Οι τρεις κατευθύνσεις σπουδών 
που προβλέπονται από το ιδρυτικό ΠΔ 363/1996 και με το άρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 4521/2018 είναι 
οι παρακάτω και υποστηρίζονται από τις εξής γλώσσες: α) Κατεύθυνση Βαλκανικών Σπουδών 
(βουλγαρική, ρουμανική, σερβική), β) Κατεύθυνση Σλαβικών Σπουδών (ρωσική, βουλγαρική, 
σερβική) και γ) Κατεύθυνση Ανατολικών Σπουδών (τουρκική). Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη 
γλώσσα που ακολουθούν, οι φοιτήτριες/ητές επιλέγουν ή εντάσσονται σε κατεύθυνση σπουδών 
ως εξής: α) με βουλγαρική γλώσσα επιλέγουν Κατεύθυνση Βαλκανικών ή Σλαβικών Σπουδών, β) 
με ρουμανική γλώσσα εντάσσονται στην Κατεύθυνση Βαλκανικών Σπουδών, γ) με ρωσική 
γλώσσα εντάσσονται στην Κατεύθυνση Σλαβικών Σπουδών, δ) με σερβική γλώσσα επιλέγουν 
Κατεύθυνση Βαλκανικών ή Σλαβικών Σπουδών και ε) με τουρκική γλώσσα εντάσσονται στην 
Κατεύθυνση Ανατολικών Σπουδών.  

Στο Γ΄ εξάμηνο των σπουδών τους, οι φοιτήτριες/ητές επιλέγουν ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους μία από τις δύο (άτυπες) ειδικεύσεις: α) Οικονομικά και Διεθνείς 
Επιχειρήσεις και β) Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές, προσαρμόζοντας έτσι το 
περιεχόμενο των σπουδών τους τόσο στα ενδιαφέροντά τους όσο και στις επαγγελματικές τους 
επιδιώξεις. Η ειδίκευση Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις προσφέρει την ευκαιρία 
στις/στους φοιτήτριες/ητές να σπουδάσουν ζητήματα σχετικά με τις οικονομίες των 
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βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών χωρών. Στον πρώτο κύκλο σπουδών επιχειρείται η 
εξοικείωση με τις οικονομίες της περιοχής και η απόκτηση άρτιων γνώσεων στα βασικά 
εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των οικονομικών επιστημών. Με τον τρόπο αυτό, στον 
δεύτερο κύκλο οι σπουδές γίνονται πιο εφαρμοσμένες εστιάζοντας πάντοτε στον ίδιο 
γεωγραφικό χώρο. Για την αποτελεσματικότερη ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς, η 
διεύρυνση της κοινωνικοπολιτικής γνώσης για τις περιοχές ενδιαφέροντος επιτυγχάνεται με την 
επιλογή μαθημάτων και από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να 
εκπαιδεύσει τις/τους φοιτήτριες/ητές, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε διεθνείς 
οργανισμούς και στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, αποκτώντας ένα καλό υπόβαθρο όσον 
αφορά το οικονομικό και νομικό περιβάλλον των διεθνών επιχειρήσεων, αλλά και να μπορούν, 
εφόσον επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το 2007 οι 
απόφοιτες/οι της παρούσας ειδίκευσης έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
της Ελλάδος. Η ειδίκευση Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές εξοικειώνει τις/τους 
φοιτήτριες/ητές με τη μεθοδολογία των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, όπως και με το 
ιστορικό/πολιτισμικό υπόβαθρο των υπό εξέταση κοινωνιών της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης 
και της Μέσης Ανατολής. Πιο συγκεκριμένα δίδεται έμφαση στη δυναμική των πολιτικών 
συστημάτων και των διεθνών σχέσεων της περιοχής, στη μελέτη ιδιαιτέρων ζητημάτων, όπως η 
ασφάλεια και οι σχέσεις των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στα ζητήματα 
κοινωνικής/εθνικής συγκρότησης και πολιτισμικής διαφοροποίησης μέσα από τη συγκριτική 
μελέτη των εθνών κρατών, των εθνικών/εθνοτικών ομάδων και των μειονοτήτων της περιοχής. 
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να εκπαιδεύσει τις/τους φοιτήτριες/ητές, ώστε να μπορούν να 
απασχοληθούν σε διεθνείς οργανισμούς και σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μη 
κυβερνητικούς φορείς και να μπορούν να συνεχίσουν, εφόσον επιθυμούν, τις σπουδές τους σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Συνολικά, το ΠΠΣ του Τμήματος οδηγεί σε πτυχιούχους που μπορούν να απασχοληθούν 
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς, συνεταιριστικές επιχειρήσεις και 
ΜΚΟ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ειδικότερα: α) σε δημόσιες επιχειρήσεις, 
υπουργεία, υπηρεσίες ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες για ζητήματα οικονομίας, 
κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, όπως και όλοι οι απόφοιτοι σχολών οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και άλλων Σπουδών περιοχής (ΠΕ Οικονομικό/Διοικητικό, 
βλ. ΠΔ 50/2001 – ΦΕΚ 39Α/05.03.2001), β) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που 
αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στον χώρο της βαλκανικής, της 
Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής (π.χ. Παρευξείνια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή άλλες ιδιωτικές τράπεζες), γ) στο διπλωματικό σώμα ως 
μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες (κατόπιν διαγωνισμού σε μαθήματα 
που περιέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και με ειδικές δεξιότητες τις γλώσσες), δ) σε διεθνείς 
οργανισμούς ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας για πρόσφυγες και μετανάστες, ε) σε ΜΚΟ 
που ασχολούνται με τις δομές ανθρωπιστικής βοήθειας και ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού σε 
περιβάλλοντα κρίσεων και μεταπολεμικών συγκρούσεων (βλ. γυναίκες, παιδιά, κοινωνικά 
αποκλεισμένοι, μειονότητες, πρόσφυγες), στ) σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας του Νόμου 4430/2016, οι οποίες αναπτύσσουν 
δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος», περιλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές 
πρακτικές, όπως την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, την 
ισότητα των φύλων, τα κοινά αγαθά, τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας 
έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών στον χώρο της βαλκανικής, της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής, ζ) σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς 
Ανατολής, η) σε ερευνητικά προγράμματα βασικής έρευνας και εκπαίδευσης εκπαιδευτών για 
απόκτηση δεξιοτήτων και καλών πρακτικών, ως γνώστες και εμπειρογνώμονες της γλώσσας, 
του πολιτισμού, της πολιτικής οικονομίας και της ιστορίας της βαλκανικής, της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής, θ) στην ιδιωτική εκπαίδευση, για τη διδασκαλία των γλωσσών 
τις οποίες έχουν διδαχθεί, ι) σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης πολιτισμικών 
αγαθών και προώθησης πολιτιστικών προϊόντων (βλ. μουσεία, πολιτιστικούς οργανισμούς 
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Δήμων και Περιφερειών, δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και βιβλιοθήκες) στην Ελλάδα, τις 
βαλκανικές χώρες και ευρύτερα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Μέχρι και το έτος αναφοράς στο Τμήμα δεν λειτουργούσε Γραφείο Αποφοίτων, το οποίο θα 
μπορούσε πλέον άμεσα να παρακολουθεί την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων. Ως εκ 
τούτου, δεν υφίστανται στοιχεία για τη συμπλήρωση των σχετικών δεικτών αναφοράς. 
Θεωρώντας ότι η λειτουργία ενός τέτοιου γραφείου θα συνέβαλε αποφασιστικά στη διαδικασία, 
η ΟΜΕΑ είχε επανειλημμένα εισηγηθεί τη σύστασή του. Μέχρι το έτος αναφοράς, η διαδικασία 
παρακολούθησης της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων υποστηρίχθηκε από μια σειρά 
άλλων δομών/υπηρεσιών, όπως: α) η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του 
Ιδρύματος, β) το Γραφείο Διασύνδεσης και γ) το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ). 

Τα μαθήματα γλωσσών στο Τμήμα ΒΣΑΣ αποτελούν ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά 
της φυσιογνωμίας του. Στη γλώσσα που θα ενταχθούν οι φοιτήτριες/ητές παραμένουν καθόλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους και παρακολουθούν εντατικά μαθήματα 4 ωρών εβδομαδιαίως. Η 
παρακολούθηση χωρίζεται σε οκτώ «κύκλους» μαθημάτων, αντίστοιχους με τα οκτώ εξάμηνα 
των σπουδών, και η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα γλώσσας ενός ακαδημαϊκού έτους είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του επομένου. Με την ολοκλήρωση 
των σπουδών τους οι απόφοιτες/οι του Τμήματος πρέπει να είναι σε θέση όχι μόνο να 
συνεννοούνται άνετα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες, αλλά να έχουν άρτιο γραπτό λόγο, να 
διαβάζουν με άνεση επιστημονικά και λογοτεχνικά πονήματα και να είναι εξοικειωμένες/οι με 
την ορολογία της ειδίκευσης την οποία έχουν επιλέξει. Για τον λόγο αυτό, στα δύο τελευταία 
εξάμηνα των σπουδών τους τα μαθήματα γλωσσών εστιάζουν στη διδασκαλία της ορολογίας 
της αντίστοιχης ειδίκευσης. 

Πέραν των τετραετούς διάρκειας υποχρεωτικών μαθημάτων γλώσσας, οι φοιτήτριες/ητές 
έχουν τη δυνατότητα, από το Ε΄ εξάμηνο και μετά, να επιλέξουν και δεύτερη ξένη γλώσσα. Η 
δεύτερη γλώσσα αποτελείται από τέσσερα μαθήματα επιλογής, στα οποία η/ο φοιτήτρια/ητής 
μπορεί να επιλέξει να εξεταστεί. Προσφέρονται η αραβική και η αλβανική γλώσσα. Με το νέο 
πρόγραμμα σπουδών δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των «δεύτερων γλωσσών» που 
δύναται να επιλέξει η/ο φοιτήτρια/ητής. Η διετής παρακολούθηση των «δεύτερων» γλωσσών 
του Τμήματος στοχεύει στην καλλιέργεια των βασικών γνώσεων για την εκάστοτε γλώσσα. 
Επιδιώκεται οι φοιτήτριες/ητές να είναι σε θέση, μετά από τέσσερα εξάμηνα τετράωρων 
μαθημάτων της «δεύτερης» γλώσσας που έχουν επιλέξει, να διαβάζουν απλά κείμενα και να 
συνεννοούνται στον γραπτό και προφορικό λόγο με άνεση. 

Στην προετοιμασία του προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων έχει ληφθεί υπόψη —
για όσες γλώσσες εντάσσονται στο σύστημα— η τήρηση των επιπέδων γλωσσομάθειας που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την καλύτερη γνώση των γλωσσών, με πρωτοβουλία των 
καθηγητών ξένων γλωσσών σε συνεργασία πάντοτε με το Τμήμα, διοργανώνονται ετησίως 
αποστολές εκμάθησης γλώσσας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μέχρι σήμερα ομάδες 
φοιτητριών/ητών έχουν παρακολουθήσει εντατικά θερινά μαθήματα γλώσσας που 
διοργανώνονται από Πανεπιστήμια στη Ρωσία, Τουρκία, Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία, έχοντας 
και τη δυνατότητα να εξεταστούν για πιστοποίηση, ενώ απόφοιτες/οι του Τμήματος ήταν σε 
θέση να φοιτήσουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα στις αντίστοιχες χώρες. 

Καθόλη τη διάρκεια της υπό εξέτασης τετραετίας, το ΠΠΣ διατηρούσε αμετάβλητα τα εξής 
χαρακτηριστικά: α) ήταν σταθερά και παραμένει οργανωμένο στη βάση τριών κατευθύνσεων 
[όπως και δύο άτυπων ειδικεύσεων], β) ο χορηγούμενος τίτλος σπουδών δεν προσφέρει 
κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, γ) προσφέρει τη δυνατότητα ανάληψης πτυχιακής 
εργασίας, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική, δ) ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για την 
απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε 48, ε) δεν προσφέρονται μαθήματα με κλινική άσκηση ή 
κλινικά, ούτε μαθήματα με άσκηση υπαίθρου ή επίσκεψη στο πεδίο εργασίας και στ) η λήψη 
πτυχίου συνοδεύεται από την έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος [Diploma Supplement]. 

Κατά το έτος αναφοράς, από τα 148 συνολικά προσφερόμενα μαθήματα, μόλις 10 ήταν 
υποχρεωτικά (Υ) για όλες/ους τις/τους φοιτήτριες/ητές ανεξαρτήτου κατεύθυνσης ή άτυπης 
ειδίκευσης. Αντιθέτως, ο μεγάλος όγκος των μαθημάτων ήταν είτε υποχρεωτικά κατ’ επιλογή 
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(ΥΕ) είτε ελεύθερης επιλογής (Ε). Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν 80 ΥΕ, ανάλογα ιδίως με τη 
γλωσσική κατεύθυνση ένταξης των φοιτητριών/ητών ή την οικονομική/πολιτική ειδίκευση της 
επιλογής τους, και 58 Ε. Σε αντίθεση λοιπόν με τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στο εύρος της 
υπό εξέταση τετραετίας και στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής του Τμήματος να 
προσαρμόσει το περιεχόμενο των σπουδών στις επιλεγόμενες κατευθύνσεις/ειδικεύσεις των 
φοιτητριών/ητών, το ΠΠΣ διαμορφώθηκε κατά τρόπο ώστε το μεγαλύτερο μέρος των 
υποχρεωτικών για όλες/ους μαθημάτων και ένα σημαντικό μέρος των ελεύθερης επιλογής να 
μετατραπεί σε ΥΕ. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται σε σύνολα και ποσοστά επί του συνόλου των 
προσφερόμενων μαθημάτων στα Διαγράμματα 12 και 13, αντίστοιχα. 

  
Με ελάχιστες μεμονωμένες εξαιρέσεις για τις οποίες προϋποτίθεται σχετική απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος, στο ΠΠΣ δεν εφαρμόζεται το σύστημα των προαπαιτούμενων 
μαθημάτων («αλυσίδων»). Κατά το έτος αναφοράς τα μαθήματα με προαπαιτούμενα μαθήματα 

ήταν 2. Επίσης, ο αριθμός των μαθημάτων με εργαστηριακή 
άσκηση ή εργαστηριακών μαθημάτων ανήλθε σε βάθος 
τετραετίας από 2 (2015-16) σε 6 (2016-17 και 2017-18) και 
μειώθηκε σε 2 κατά το έτος αναφοράς, ενώ ο αριθμός των 
μαθημάτων με φροντιστήριο ανήλθε από 6 (2015-16) σε 7 
(2016-17 και 2017-18) και μειώθηκε σε 6 κατά το έτος 
αναφοράς. Όσον αφορά τον τύπο των προσφερόμενων 
μαθημάτων, όπως χαρακτηρίζονται από τους διδάσκοντες 
ως Γενικού Υποβάθρου (ΓΥ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
(ΑΔ), δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το ακαδημαϊκό 
έτος 2015-16, ενώ για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17 
τα διαθέσιμα στοιχεία είτε είναι ελλιπή είτε ακολουθούν 
διαφορετικό τρόπο χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις 

παλαιότερες απαιτήσεις της ΑΔΙΠ. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18 και 2018-19 πάντως τα 
ποσοστά των ως άνω τύπων μαθημάτων επί του συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων 
καταγράφονται στο Διάγραμμα 14. 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική 
για τις/τους φοιτήτριες/ητές και μπορούν να την 
επιλέξουν με την έναρξη του Ζ΄ εξαμήνου ή και αργότερα. 
Όπως ρητώς καθορίζεται στο άρθρο 15 του Κανονισμού 
Πρώτου Κύκλου Σπουδών του Τμήματος, οι προδιαγραφές 
ποιότητας ανάληψης και εκπόνησης πτυχιακών εργασιών 
στο Τμήμα διασφαλίζονται αντικειμενικά από τις εξής 
προϋποθέσεις: α) η/ο φοιτήτρια/ητής να βρίσκεται ήδη σε 
προχωρημένο στάδιο των σπουδών της/του (τουλάχιστον 
Ζ΄), β) να έχει ήδη εξετασθεί επιτυχώς σε 24 μαθήματα (το 
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ήμισυ των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου) και γ) να έχει ήδη υποβάλει 2 
τουλάχιστον γραπτές εργασίες στα πλαίσια μαθημάτων, δ) την αντιστοίχιση του φόρτου 
εργασίας κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας σε 10 πιστωτικές μονάδες ECTS, ε) τον 
ορισμό ελάχιστης διάρκειας εκπόνησής της σε τουλάχιστον 2 εξάμηνα και στ) την 
παρακολούθηση της εκπόνησης και αξιολόγησής της από 2 (συν)επιβλέπουσες/οντες 
καθηγήτριες/ητές. Η ποιότητα των πτυχιακών εργασιών διασφαλίζεται επίσης και από την 
υποκειμενική προϋπόθεση της συνάφειας των ερευνητικών ενδιαφερόντων της/του 
επιβλέπουσα/οντα και της/του συνεπιβλέπουσας/οντα καθηγήτριας/ητή με το αντικείμενο της 
πτυχιακής εργασίας. Οι ως άνω αντικειμενικές προϋποθέσεις ανάληψης και εκπόνησης των 
πτυχιακών εργασιών διασφαλίζουν επίσης συνθήκες διαφάνειας στη διαδικασία ανάθεσης και 
εξέτασής τους κατά τρόπο εξίσου αντικειμενικό. Στο Διάγραμμα 15 αποτυπώνεται η σχετικά 
περιορισμένη, πάντως αυξητική πορεία των ολοκληρωμένων κατ’ έτος πτυχιακών εργασιών στο 
Τμήμα. 

Καταληκτικά ως προς τα γενικά στοιχεία του ΠΠΣ και τη δομή και οργάνωση των σπουδών, 
παρατίθενται τα σχετικά διαγράμματα δεικτών ποιότητας. Στο διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας 
Δ4.01 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας ότι ο μέσος αριθμός πιστωτικών 
μονάδων ανά μάθημα παρέμεινε αμετάβλητος (5 ECTS). Από το διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας 
Δ4.02 προκύπτει ότι το ποσοστό των απαιτούμενων μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου στο 
σύνολο των προσφερόμενων παρέμεινε με μικρές διακυμάνσεις (1%) επίσης αμετάβλητο 
(32,43%). Σημαντικότερες διακυμάνσεις παρατηρούνται στα ποσοστά των μαθημάτων ανά τύπο 
(Υποχρεωτικά, Ελεύθερης Επιλογής και Υποχρεωτικών κατ’ Επιλογή) επί του συνόλου των 
προσφερόμενων μαθημάτων σε βάθος τετραετίας. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το 
διάγραμμα των Δεικτών Ποιότητας Δ4.03-05, στο εύρος της τετραετίας το ποσοστό των Υ 
μαθημάτων μειώθηκε δραστικά από 29,73% το 2015-16 σε 6,76% κατά το έτος αναφοράς. 
Αντιστρόφως, δραστική ήταν η αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των ΥΕ μαθημάτων από 24,32% 
σε 54,05%, ενώ το ποσοστό των ΕΕ μαθημάτων παρουσίασε μία αισθητή μείωση από 45,95% σε 
39,19%. 

   
Στο διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας Δ4.06 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της 

τετραετίας ότι το ποσοστό των μαθημάτων που έχουν κάποιο προαπαιτούμενο μάθημα επί του 
συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων παρέμεινε υψηλό (περ. 21%) μόνον κατά τα έτη 2016-17 
και 2018-19, ενώ κατά το έτος αναφοράς μειώθηκε σε 1,35%. Η ΟΜΕΑ εκτιμά ότι αυτό οφείλεται 
στην εφαρμογή της «αλυσίδας» στα μαθήματα ξένης γλώσσας. Στο διάγραμμα των Δεικτών 
Ποιότητας Δ4.07-10 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας ότι α) το ποσοστό 
των μαθημάτων υποβάθρου επί του συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων κυμάνθηκε 
μειούμενο από 25,50% το 2016-17 σε 22,97% το έτος αναφοράς, β) το αντίστοιχο ποσοστό των 
μαθημάτων επιστημονικής περιοχής αυξήθηκε την ίδια περίοδο από 121,08% σε 27,70%, γ) των 
μαθημάτων Γενικών Γνώσεων επίσης αυξήθηκε από 6,04% σε 20,95% και δ) των μαθημάτων 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων κυμάνθηκε αυξομειούμενο από 2,01% σε 4,05%. Σημειώνεται η απουσία 
σχετικών στοιχείων κατά το 2015-16. 
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Στο διάγραμμα των Δεικτών Ποιότητας Δ4.11-14 

αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της 
τετραετίας ότι α) το ποσοστό των μαθημάτων με 
φροντιστήριο επί του συνόλου των προφερόμενων 
παρέμεινε με μικρές αυξομειώσεις σταθερό στο 
4,05%, β) το αντίστοιχο ποσοστό των εργαστηριακών 
μαθημάτων παρέμεινε επίσης σταθερό με μικρές 
αυξομειώσεις στο 1,35%, ενώ γ) το αντίστοιχο 
ποσοστό των κλινικών μαθημάτων και των 
μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου παρέμεινε μηδενικό 
καθόλη τη διάρκεια της τετραετίας. 

Ως προς τη λεγόμενη «ηλεκτρονική τάξη», νοούμενη ως το σύστημα διαχείρισης 
ηλεκτρονικών μαθημάτων και σύγχρονης ή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω web browser 
χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων, αυτή λειτούργησε καθόλη τη διάρκεια 
της υπό εξέταση τετραετίας. Επίσης, το Παράρτημα Διπλώματος εκδιδόταν αυτόματα για 
όλες/ους τις/τους φοιτήτριες/ητές. Τέλος, η λειτουργία της ηλεκτρονικής τάξης ήταν απόλυτα 
συμμορφούμενη με τα πρότυπα WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) και τις σχετικές 
παραμέτρους, ώστε μια ιστοσελίδα να χαρακτηρίζεται ως φιλική για ΑΜΕΑ. Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία για το ποσοστό χρήσης της «ηλεκτρονικής τάξης» από τους διδάσκοντες. 

Ως προς τον αρχικό σχεδιασμό του ΠΠΣ του Τμήματος, αυτό σχεδιάστηκε και οργανώθηκε 
εξαρχής κατά τρόπο που ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του Τμήματος, όπως 
περιγράφηκαν παραπάνω, συνεχίζει δε να λειτουργεί και να αναμορφώνεται ανταποκρινόμενο 
και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Το ΠΠΣ σχεδιάστηκε ιδρυματικά μετά από συγκεκριμένη 
έγγραφη διαδικασία, η οποία προέβλεπε τις/τους συμμετέχουσες/οντες, τις πηγές άντλησης 
πληροφοριών και το όργανο έγκρισης του προγράμματος. Στον σχεδιασμό καθορίστηκαν οι 
στόχοι, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα επιδιωκόμενα επαγγελματικά προσόντα 
και ο τρόπος επίτευξής τους. Τα ως άνω στοιχεία και τα στοιχεία της δομής του ΠΠΣ 
δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο του Οδηγού Σπουδών του και καθορίζουν με ευθύνη της 
Συνέλευσης το περιεχόμενο κάθε επόμενης αναμόρφωσης ή διορθωτικής μεταβολής του σε όλα 
τα στάδια, από αυτό της ενίοτε πρότασης αναμόρφωσης μέχρι αυτό της σχετικής απόφασης. 
Τόσο στη φάση του αρχικού σχεδιασμού και έγκρισης του ΠΠΣ του Τμήματος ΒΣΑΣ όσο και στις 
μετέπειτα βελτιωτικές διορθώσεις/συμπληρώσεις και τη ριζική αναμόρφωσή του το 2013 (στον 
απόηχο της συγχώνευσης με το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας), ελήφθησαν και 
λαμβάνονται σταθερά υπόψη μέχρι το έτος αναφοράς τα εξής κριτήρια: α) Η κύρια αποστολή του 
Τμήματος ΒΣΑΣ, καθορίζοντας την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του ΠΠΣ. 
β) Η στρατηγική του ΠΠΣ στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Ιδρύματος, 
εξυπηρετώντας τόσο τους γενικούς στόχους (ερευνητική και διδακτική αριστεία, ερευνητική και 
εκπαιδευτική εξωστρέφεια, εμπλουτισμός της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητριών/ητών και 
συμβολής τους στα κοινωνικά και πολιτισμικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης, συνεργασίες με 
επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς της πραγματικής οικονομίας, του ευρύτερου δημόσιου 
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τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, με σεβασμό στην πολυπολιτισμικότητα και 
διαφορετικότητα, ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δικτύων με φορείς της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των γειτονικών χωρών, συμβάλλοντας με στρατηγικές δράσεις στη 
διασυνοριακή ανάπτυξη) όσο και επιμέρους ειδικότερες στοχεύσεις της ιδρυματικής 
στρατηγικής και ενισχύοντας την υλοποίησή τους με συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες. 
γ) Η φοιτητική συμμετοχή κατά τη διαδικασία κάθε βελτιωτικής τροποποίησης του ΠΠΣ. Οι 
θέσεις τους, όπως αυτές εκφράζονται θεσμικά στα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών 
(ΕΠΣ) και στη Συνέλευση του Τμήματος, συζητούνται και λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
διαμόρφωση του ΠΠΣ. δ) Η αξιοποίηση εμπειρίας εξωτερικών φορέων από την αγορά εργασίας 
και η παροχή ευκαιριών εργασιακής εμπειρίας στις/στους φοιτήτριες/ητές του Τμήματος 
επηρεάζουν αποφασιστικά τη διαμόρφωση του ΠΠΣ του Τμήματος. Προκειμένου να ενισχυθούν 
οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων, έχουν ενταχθεί πλέον στο ΠΠΣ 5 μαθήματα 
(Οικονομετρία, Στατιστική με Χρήση Η/Υ, Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών, Θέματα της 
Επιστήμης των Υπολογιστών και Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα), η επιτυχής εξέταση σε 4 εκ 
των οποίων εξασφαλίζει τη χορήγηση αναλυτικής βαθμολογίας που βεβαιώνει τη γνώση 
Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ, κτλ. Στον βαθμό που η ως άνω συμμετοχή εργοδοτικών ή 
άλλων φορέων στον σχεδιασμό του ΠΠΣ έχει περισσότερο συμβουλευτικό παρά αποφασιστικό 
χαρακτήρα, οι αντίστοιχοι κωδικοί συμπληρώθηκαν αρνητικά. ε) Ομαλή μετάβαση των 
φοιτητριών/ητών σε όλα τα στάδια σπουδών: Η ύλη όλων των μαθημάτων είναι ορθολογικά 
κατανεμημένη και λαμβάνει υπόψη το μαθησιακό επίπεδο των φοιτητριών/ητών κατά την 
έναρξη του εξαμήνου, καθώς και τις εργατοώρες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων 
του μαθήματος. Μέλημα του Τμήματος υπήρξε εξαρχής (και παραμένει) η ισομερής κατανομή 
του φόρτου εργασίας σε όλα τα μαθήματα, τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα επιλογής, ώστε η 
συμμετοχή των φοιτητριών/ητών σε αυτά να είναι ισόρροπη και η επιλογή να γίνεται με βάση το 
ενδιαφέρον τους για τα περιεχόμενα του κάθε μαθήματος. στ) Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων: Ο προβλεπόμενος φόρτος σπουδών σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων καθορίζει τη δομή και 
την οργάνωση του ΠΠΣ του Τμήματος. Για τη λήψη πτυχίου, η/ο φοιτήτρια/ητής οφείλει να 
εξετασθεί επιτυχώς σε 48 μαθήματα, συγκεντρώνοντας τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) σύμφωνα με το European Credit Transferring System. Η προαιρετική εκπόνηση πτυχιακής 
εργασίας αποδίδει 10 μονάδες ECTS, η δε πρακτική άσκηση εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών 
με 5 μονάδες ECTS, αλλά επίσης δεν είναι υποχρεωτική. ζ) Σύνδεση της διδασκαλίας με την 
έρευνα: Η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα στη διαμόρφωση του ΠΠΣ πραγματοποιείται 
με πολλούς τρόπους, όπως i) η ένταξη μεθοδολογικών μαθημάτων τα οποία εξοικειώνουν 
τις/τους φοιτήτριες/ητές με την ερευνητική διαδικασία, καθώς και η συμπερίληψη 
συγκεκριμένων σχετικών διδακτικών ενοτήτων σε επιμέρους μαθήματα, ii) η εκπόνηση 
συμπληρωματικών εργασιών στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων, με σκοπό την εντρύφηση των 
φοιτητριών/ητών στην ερευνητική διαδικασία, iii) η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 
ως μαθήματος επιλογής κατά το τελευταίο έτος σπουδών, η οποία έχει ερευνητικό χαρακτήρα 
και εποπτεύεται από Μέλη ΔΕΠ της κάθε ειδίκευσης, iv) η συμμετοχή των προπτυχιακών 
φοιτητριών/ητών στις ερευνητικές ομάδες και στα ερευνητικά προγράμματα των Μελών ΔΕΠ, v) 
η συχνή πρόσκληση ερευνητών και ακαδημαϊκών δασκάλων από άλλα ιδρύματα της χώρας ή του 
εξωτερικού για να δώσουν διαλέξεις στο πλαίσιο συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων, vi) 
η διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων και ερευνητικών εργαστηρίων, στα οποία οι 
προπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ητές συμμετέχουν συστηματικά. Η διεθνής εμπειρία και 
δραστηριοποίηση των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς 
επιστημονικές ενώσεις και συνεργασίες συμβάλλει επίσης αποφασιστικά στην προσαρμογή του 
ΠΠΣ στις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές και επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και στον διαρκή 
εμπλουτισμό της ύλης των μαθημάτων, ώστε να συμβαδίζει με τη διεθνή έρευνα και διδακτική 
πρακτική. η) Ενσωμάτωση νέων γνώσεων στο ΠΠΣ: Η ποιότητα του ΠΠΣ διασφαλίζεται και μέσω 
της διαρκούς μέριμνας για ενσωμάτωση νέων γνώσεων σε αυτό. Η ενσωμάτωση επιτυγχάνεται 
ιδίως i) με την εισαγωγή κατόπιν αιτιολογημένων προτάσεων νέων μαθημάτων που εμπίπτουν 
στον προσανατολισμό και τη φυσιογνωμία του Τμήματος, όπως περιγράφηκε παραπάνω, ii) με 
τον εμπλουτισμό και την ανανέωση της ύλης, καθώς και την ετήσια επικαιροποίηση της 
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βιβλιογραφίας των μαθημάτων από την/τον διδάσκουσα/οντα και iii) με την εφαρμογή ποικίλων 
και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Οι νέες γνώσεις συγκροτούνται και προσφέρονται 
στις/στους φοιτήτριες/ητές μέσω της συνεχούς βιβλιογραφικής ενημέρωσης των Μελών ΔΕΠ, 
της συστηματικής συμμετοχής τους σε διεθνή συνέδρια, της προσωπικής τους επιστημονικής 
έρευνας και της συστηματικής συμμετοχής τους στο πρόγραμμα μετακίνησης διδασκόντων για 
διδασκαλία Erasmus+. θ) Συγκριτική αξιολόγηση με άλλα ΠΠΣ ΑΕΙ του εσωτερικού/εξωτερικού: Η 
συγχώνευση του Τμήματος ΒΣΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το Τμήμα Βαλκανικών 
Σπουδών (Φλώρινας) του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας σε ένα ενιαίο Τμήμα ΒΣΑΣ (ΠΔ 
88/2013) εξασφάλισε ένα πολυάριθμο διδακτικό και ερευνητικό δυναμικό σε μια περίοδο, όπου ο 
εμπλουτισμός με νέο ανθρώπινο δυναμικό υπήρξε εξαιρετικά δύσκολος για τα περισσότερα 
πανεπιστημιακά Τμήματα. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε ασφαλώς θετικά τη διαμόρφωση και τον 
εμπλουτισμό του ΠΠΣ του νέου Τμήματος, το οποίο διατηρεί πλέον αποκλειστικά ορισμένα 
σημαντικά χαρακτηριστικά που απουσιάζουν από τα ΠΠΣ άλλων συγγενών Τμημάτων της 
ημεδαπής, τα οποία α) είτε διατηρούν έναν αποκλειστικά γλωσσικό/φιλολογικό/πολιτισμικό 
προσανατολισμό και δη περιορισμένου γεωγραφικού προσδιορισμού [π.χ. Ρωσικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (ΕΚΠΑ) και Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών (ΔΠΘ)], β) είτε εξυπηρετούν «σπουδές περιοχής» σαφώς μικρότερης 
γεωγραφικής εμβέλειας [Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (ΕΚΠΑ) και 
Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)]. Με το πέρας του έτους αναφοράς, η παραπάνω 
εικόνα αποτυπώθηκε συγκριτικά στις βάσεις εισαγωγής και τις δηλώσεις 1ης προτίμησης του 
Τμήματος και άλλων συγγενών Τμημάτων της ημεδαπής κατά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019 
(βλ. Διαγράμματα 16 και 17): 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16. Βάσεις εισαγωγής 2019 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17. Δήλωση 1ης προτίμησης 2019 
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Αυτά τα συγκριτικά πλεονέκτημα αποτυπώνονται και στο γεγονός ότι, όπως τουλάχιστον 
προκύπτει από τη συγκριτική ανάλυση των βάσεων εισαγωγής των εν λόγω Τμημάτων σε βάθος 
πενταετίας, το Τμήμα ΒΣΑΣ παραμένει σταθερά το πλέον ανταγωνιστικό. 

Τμήμα 
Βάσεις εισαγωγής  

2019 2018 2017 2016 2015 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη) 14021 15216 15401 14924 14742 
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και ΣλαβικώνΣπουδών (ΕΚΠΑ, Αθήνα) 13691 14925 14728 - - 
Σλαβικών Σπουδών (ΕΚΠΑ, Αθήνα) - - - 14221 13943 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (ΕΚΠΑ, Αθήνα) 11577 13504 13543 13287 13049 
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (ΔΠΘ, Κομοτηνή) 9539 11149 12374 12130 11685 
Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος) 9087 10848 11865 11433 11158 

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα ισχύουν συγκριτικά και έναντι του Τμήματος Τουρκικών και 
Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από τα ΠΠΣ που προσφέρονται σε 
πανεπιστημιακά Τμήματα της αλλοδαπής ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν α) το ΠΠΣ 
Βαλκανικών Σπουδών του Department of Cross-Cultural and Regional Studies του University of 
Copenhagen στη Δανία, το οποίο επικεντρώνεται στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή με έμφαση 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Μαυροβούνιο και στις γλώσσες, 
τη λογοτεχνία, τους πολιτισμούς και τις κοινωνίες των εν λόγω χωρών, β) το ΠΠΣ Βαλκανικών 
Σπουδών του Sofia University St. Kliment Ohridski στη Βουλγαρία, το οποίο παρέχει 
εξειδικευμένες γνώσεις στις βαλκανικές γλώσσες και πολιτισμούς (βουλγαρική, αλβανική, 
ελληνική και ρουμανική) με ειδίκευση στη Φιλολογία (γλωσσολογία και λογοτεχνία), στην Ιστορία 
και τον Πολιτισμό και την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, παρέχοντας τη δυνατότητα για δεύτερη 
ειδίκευση στις Πολιτικές Σπουδές, τις Διεθνείς Σχέσεις κτλ. και γ) το ΠΠΣ Νοτιο-σλαβονικών και 
Βαλκανικών Σπουδών του ομότιτλου Τμήματος του Charles University στη Τσεχία, με ειδικεύσεις 
στις γλώσσες, τη λογοτεχνία και την ιστορία της βαλκανικής περιοχής και διδασκόμενες 
γλώσσες τη βουλγαρική, κροατική, σλοβενική, σερβική, ρουμανική και αλβανική. Σε όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΠΣ του Τμήματος ΒΣΑΣ είναι 
προφανώς ο ευρύτερος προσανατολισμός των περιοχών μελέτης και διδασκόμενων γλωσσών, 
καθώς και η πολιτική-οικονομική ειδίκευση παράλληλα με τα παραπάνω. Ορισμένα ερευνητικά 
κέντρα που λειτουργούν στον ευρωπαϊκό χώρο επικεντρώνονται επίσης στις βαλκανικές 
σπουδές ή τις σπουδές ΝΑ Ευρώπης, όπως το Centre for Southeast European Studies του 
University of Graz στην Αυστρία ή το M. Drynov Center for Bulgarian and Balkan Studies του 
National University of Kharkiv στην Ουκρανία, αλλά δεν προσφέρουν ΠΠΣ, ενώ ισχύουν και εδώ 
όσα συγκριτικά σημειώθηκαν παραπάνω ως πλεονεκτήματα του Τμήματος ΒΣΑΣ σε σχέση με τα 
προαναφερόμενα Τμήματα. 

Ως προς την εισαγωγή στο Τμήμα, καθόλη τη διάρκεια της υπό εξέταση τετραετίας, το 
Τμήμα προτείνει τον ίδιο αριθμό θέσεων εισαγωγής μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων (150). Ο 
αριθμός των τελικά προσφερόμενων θέσεων, ωστόσο, όπως καθορίστηκε κατ’ έτος από το 
Υπουργείο Παιδείας, ήταν πολύ μεγαλύτερος και διαρκώς αυξανόμενος, φτάνοντας τις 191 
θέσεις κατά το έτος αναφοράς, ήτοι 41 θέσεις περισσότερες από τις προτεινόμενες από το 
Τμήμα και 10,40% υψηλότερος από τον αριθμό των τελικά προσφερόμενων θέσεων στην αρχή 
της τετραετίας (βλ. Διάγραμμα 18). Η αύξηση αυτή επηρέασε αρνητικά τη βάση εισαγωγής του 
Τμήματος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, η οποία αν και κινούμενη ανοδικά την προηγούμενη 
τριετία, τελικά παρουσίασε μικρή πτώση κατά το έτος αναφοράς, παραμένοντας πάντως πάνω 
από τις 15.000 μονάδες (15.216) (βλ. Διάγραμμα 19). 



[23] 
 

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2018-19 Τμήματος ΒΣΑΣ, ΠΑΜΑΚ 

  
Το σύνολο των νεοεισαχθεισών/έντων (με εισαγωγικές εξετάσεις, με κατατακτήριες 

εξετάσεις, με μετεγγραφές – κοινωνικά κριτήρια, ως αλλοδαπές/οί φοιτήτριες/ητές και με 
λοιπές μεθόδους) κατ’ έτος εισαγωγής ακολούθησε μια σταθερά ανοδική πορεία ξεπερνώντας 
τους 200 (210) το 2017-18 και υποχωρώντας ελαφρώς στους 206 κατά το έτος αναφοράς (βλ. 
Διάγραμμα 20). Η έμφυλη διάταξη (Α-Θ) των ως άνω συνόλων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 21, 
αποτυπώνοντας το γεγονός ότι το 75-80% περίπου του συνόλου των νεοεισαχθεισών/έντων 
στο εύρος της υπό εξέταση τετραετίας ανήκουν στο θηλυκό γένος. 

  
Οι παραπάνω γενικές παρατηρήσεις για το σύνολο των νεοεισαχθεισών/έντων ισχύουν 

προφανώς ειδικότερα για τις/τους εισαχθείσες/έντες κατ’ έτος μέσω των εισαγωγικών 
Πανελληνίων Εξετάσεων (βλ. Διάγραμμα 22) ως του κυρίου τρόπου εισαγωγής στο Τμήμα. Οι 
διακυμάνσεις στην κατ’ έτος εισαγωγή φοιτητριών/ητών στο Τμήμα με άλλο τρόπο (με 
κατατακτήριες εξετάσεις, με μετεγγραφές – κοινωνικά κριτήρια, ως αλλοδαπές/οί 
φοιτήτριες/ητές και με λοιπές μεθόδους) δεν είναι σημαντικές για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
λόγω του μικρού αριθμού εισερχομένων μέσω αυτών (βλ. Διάγραμμα 23). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Θέσεις φοιτητών στο Τμήμα 

Προσφερόμενες θέσεις στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις [καθορισμός από Υπουργείο Παιδείας] 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Βάση εισαγωγής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 

(Γενική Κατηγορία)  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σύνολο νεοεισαχθέντων έτους 
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Η έμφυλη διάταξη των νεοεισαχθεισών/έντων με εισαγωγικές εξετάσεις και με άλλο τρόπο 

κατ’ έτος εισαγωγής αποτυπώνεται στα επόμενα δύο διαγράμματα (24-25) και προφανώς 
ισχύουν οι παραπάνω παρατηρήσεις αναλογικά. 

  
Στο διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας Δ4.16 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της 

τετραετίας ότι το ποσοστό των τελικά προσφερόμενων θέσεων επί των προτεινόμενων από το 
Τμήμα κινήθηκε σταθερά ανοδικά από 115,33% του 2015-16 σε 127,33% το έτος αναφοράς, 
σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση κατά το έτος αναφοράς (7,33%). Στο διάγραμμα των 
Δεικτών Ποιότητας Δ4.17-18 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας ότι α) το 
ποσοστό των νεοεισαχθέντων φοιτητών επί του συνόλου των προτεινόμενων θέσεων από το 
Τμήμα παρέμεινε σταθερά μεγαλύτερο το 100%, διακυμαινόμενο από 136% το 2015-16 σε 129,33% 
το 2016-17, σε 140% το 2017-18 και τέλος σε 137,33% κατά το έτος αναφοράς. β) Το ποσοστό των 
νεοεισαχθέντων επί του συνόλου των εγγεγραμμένων διακυμάνθηκε από 18,61% το 2015-16 σε 
16,39% το 2016-17, σε 18,15% το 2017-18 και τέλος σε 17% κατά το έτος αναφοράς. Στο διάγραμμα 
του Δείκτη Ποιότητας Δ4.19 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας ότι το 
ποσοστό των νεοεισαχθεισών φοιτητριών επί του συνόλου των νεοεισαχθέντων παρέμεινε 
ιδιαίτερα υψηλό με μικρές διακυμάνσεις μεταξύ περίπου 75-80%. Στο διάγραμμα του Δείκτη 
Ποιότητας Δ4.20 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας ότι η μέση τιμή της 
σειράς προτίμησης στη σειρά δήλωσης Τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων των υποψηφίων 
των Πανελληνίων Εξετάσεων στο μηχανογραφικό δελτίο παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλά ως τώρα, 
ελαφρώς μειούμενη από 3 το 2017-18 σε 2,5 το 2018-19. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
σχετικά στοιχεία για τα προηγούμενα έτη.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
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Ως προς τον πληθυσμό των φοιτητών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία 

των εγγεγραμμένων φοιτητριών/ητών στο ΠΠΣ του Τμήματος εντός του εύρους της υπό εξέταση 
τετραετίας. Παρότι στα προηγούμενα έτη (από 2013-14 έως 2015-16) είχε παρατηρηθεί μία 
εντυπωσιακή μείωση των εγγεγραμμένων εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης (4 ετών = ν ετών) 
(από 832 σε 526), κατά τα επόμενα έτη μέχρι το έτος αναφοράς (υπό εξέταση τετραετία) 
παρατηρείται μία σημαντική ανοδική τάση του ως άνω αριθμού από 526 σε 724. Αν και οι 
παράγοντες που δικαιολογούν αυτήν τη διττή εξέλιξη είναι ενδεχομένως περισσότεροι, θα 
μπορούσε με σχετική ασφάλεια να αποδώσει κανείς την πορεία αυτή στον κοινωνικό αντίκτυπο 
της οικονομικής κρίσης, η οποία οδήγησε πολλούς εγγραμμένους καταγωγής εκτός 
Θεσσαλονίκης να συνεχίσουν τις σπουδές τους από απόσταση, να αναζητήσουν απασχόληση με 
προφανείς συνέπειες στις φοιτητικές τους επιδόσεις ή/και να διακόψουν άτυπα και εκ των 
πραγμάτων τις σπουδές τους. Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος αυτής της εξέλιξης που ενισχύει 
την παραπάνω εκτίμηση είναι επίσης εμφανής στη συνεχόμενη αύξηση των εγγραμμένων πέραν 
της 6ετούς διάρκειας σπουδών (>ν+2) κατά την υπό εξέταση τετραετία, ο αριθμός των οποίων 
ανήλθε από 206 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 σε 347 κατά το έτος αναφοράς (βλ. σχετικά 
Διάγραμμα 26). Η ως άνω εξέλιξη έχει σαφώς αντίκτυπο στην πορεία του συνολικού αριθμού 
των εγγραμμένων όλων των κατηγοριών διάρκειας φοίτησης (τετραετούς, πενταετούς, εξαετούς 
και υπερεξαετούς φοίτησης), όπως σαφώς προκύπτει από το Διάγραμμα 27. Το κρισιμότερο και 
πλέον ανησυχητικό είναι η απότομη αύξηση των εγγεγραμμένων υπερεξαετούς φοίτησης κατά 
το έτος αναφοράς, η οποία ήταν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα προηγούμενα έτη [αύξηση 
κατά 38 άτομα το 2016-17, κατά 35 το 2017-18 και κατά 68 στο έτος αναφοράς! 
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Επισημαίνεται ότι όπως και στην περίπτωση των 
νεοεισαχθεισών/έντων που συζητήθηκε παραπάνω, η 
παρουσία του θηλυκού γένους στο σύνολο των 
εγγεγραμμένων υπερτερεί σταθερά αυτής του 
αρσενικού γένους, κινούμενη με μικρές διακυμάνσεις 
από 74,42% κατ’ ελάχιστο σε 75,83% κατά μέγιστο (βλ. 
Διάγραμμα 28). Η επισήμανση αυτή είναι σημαντική 
για την ανάλυση που ακολουθεί. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η αναλυτική έμφυλη διάταξη της 
κατανομής των εγγεγραμμένων εντός ν (4), ν+1, ν+2 και 
>ν+2 ετών φοίτησης στο συνολικό εύρος της υπό 
εξέτασης τετραετίας. Ενώ η αναλογία Α/Θ κατ’ έτος 
σπουδών και διάρκεια φοίτησης παρουσιάζει 
ανεπαίσθητη διακύμανση στην κατηγορία κανονικής 

(ν) φοίτησης (από 
2,17/7,83 σε 2,27/7,73), 
στην κατηγορία ν+1 η 
αναλογία μεταβάλλεται 
με ενίσχυση της 
παρουσίας του 
αρσενικού γένους από 
1,68/8,32 σε 2,5/7,5). 
Αντιθέτως, και πλέον 
κρισιμότερα, η 
αναλογία Α/Θ 
μεταβάλλεται με 
μείωση της παρουσίας 
του αρσενικού γένους 
από 2,97/7.03 σε 
2,34/7,66 στην 
κατηγορία ν+2 και από 
3,54/6,46 σε 3,23/6,77 

στην κατηγορία υπερεξαετούς φοίτησης. Ακόμη και αν λάβουμε υπόψη την εντονότερη 
παρουσία του θηλυκού γένους στο Τμήμα, είναι αξιοσημείωτη η σταδιακή μείωση της παρουσίας 
του αρσενικού γένους στις κατηγορίες εξαετούς και υπερεξαετούς φοίτησης (ν+2 και >ν+2), 
παράλληλα με μία σημαντική αύξηση της παρουσίας του θηλυκού γένους στις παραπάνω 
κατηγορίες (βλ. Διάγραμμα 29). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 
Κατανομή εγγεγραμμένων κατ' έτος σπουδών 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 
Σύνολο εγγεγραμμένων  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

24.55% 24.17% 25.15% 25.58% 

75.45% 75.83% 74.85% 74.42% 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 
Έμφυλη διάταξη εγγεγραμμένων κατ' έτος σπουδών και διάρκεια φοίτησης 
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Η ανησυχητική αυτή εικόνα είναι ακόμη 
εμφανέστερη αν απομονωθούν τα στοιχεία της 
κατηγορίας της υπερεξαετούς φοίτησης. Όπως 
σαφώς προκύπτει από το παρακάτω ειδικότερο 
Διάγραμμα 30 σχετικά με την έμφυλη διάταξη της 
κατηγορίας >ν+2, στο συνολικό εύρος της υπό 
εξέτασης τετραετίας το ποσοστό του θηλυκού 
γένους κατ’ έτος σπουδών αυξήθηκε σταθερά από 
64,56% σε 67,72%, ενώ αντίστροφα το αντίστοιχο 
ποσοστό του αρσενικού γένους μειώθηκε σταθερά 
από 35,44% σε 32,28%. Πέραν λοιπόν της ως άνω 
διαπίστωσης σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης, όπως τουλάχιστον αυτές 
αποτυπώνονται στην πορεία της διάρκειας 
φοίτησης των εγγραμμένων του Τμήματος, 
διαπιστώνεται επίσης ότι η ήδη σημειωθείσα 
σταδιακή ανάκαμψη των τελευταίων ετών αφορά 
περισσότερο την πορεία της διάρκειας φοίτησης 
στο αρσενικό γένος παρά στο θηλυκό. Με απλά 
λόγια, οι φοιτήτριες όχι μόνον επλήγησαν 
περισσότερο από την οικονομική κρίση, αλλά 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία ή 
ουσιαστική αδυναμία να επανέλθουν στην 
«κανονικότητα». Δεν είναι υπερβολικό να 
εικάσουμε ότι οι λόγοι που εξηγούν αυτή την 
αδυναμία συνδέονται με τις ευρύτερες 
οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες, τις 
αυξημένες απαιτήσεις ή προσδοκίες που αυτές 
συνεχίζουν να γεννούν για το θηλυκό γένος, τη 
δυσκολία εύρεσης εργασίας κτλ.. Και όλα αυτά εν 
μέσω κρίσης και στον απόηχό της. Ο έμφυλος 
προσδιορισμός αυτών των αντίρροπων τάσεων 
πάντως αμφισβητεί σοβαρά την κοινότοπη πλέον 
ταύτιση των «λιμναζόντων φοιτητών» με την 
αδιαφορία ή την ασυνέπεια. Τουλάχιστον στο Τμήμα 
ΒΣΑΣ, πρόκειται άλλωστε περισσότερο για 
«λιμνάζουσες φοιτήτριες» και η συμμετοχή τους 
στην κατηγορία της υπερεξαετούς φοίτησης είναι 
σημαντική και διαρκώς αυξανόμενη. Η παραπάνω 
εικόνα αποτυπώνεται στη σταδιακή μείωση της 
αναλογίας Α/Θ στην κατηγορία των εγγεγραμμένων 
υπερεξαετούς φοίτησης, η οποία μειώθηκε από 
73Α/133Θ το 2015-16, σε 86Α/158Θ το 2016-17, σε 
91Α/188Θ το 2017-18 και τελικά σε 112Α/235Θ κατά 
το έτος αναφοράς. Η αριθμητική συμμετοχή του 

αρσενικού και του θηλυκού γένους στην ως άνω κατηγορία της >ν+2 διάρκειας φοίτησης 
αποτυπώνεται γραφικά στο Διάγραμμα 31. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το Διάγραμμα 32, 
όπου εμφανίζεται η εξέλιξη του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων αλλοδαπών 
φοιτητριών/ητών στο ΠΠΣ του Τμήματος. Αν και το στατιστικό δείγμα είναι ομολογουμένως 
μικρό για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, κυμαινόμενο σε βάθος τετραετίας μεταξύ 22 και 
39 εγγεγραμμένων, στις/στους εγγεγραμμένες/ους της εν λόγω κατηγορίας παρατηρείται μια 
συνολική ανάκαμψη στην πορεία της διάρκειας φοίτησής τους. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των 
αλλοδαπών εγγραμμένων κανονικής (ν) φοίτησης αυξήθηκε από 8 σε 25, ενώ ο αντίστοιχος 
αριθμός όσων έχουν ξεπεράσει την κανονική διάρκεια φοίτησης παρέμεινε με μια μικρή 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 
Αλλοδαποί εγγεγραμμένοι (διάρκεια 
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διακύμανση σταθερός στους 14. Παραμένει ωστόσο ανησυχητικό το γεγονός ότι κατά το έτος 
αναφοράς μόλις 25 από τις/τους 39 συνολικά εγγεγραμμένες/ους της κατηγορίας διανύουν την 
κανονική διάρκεια φοίτησης, ενώ 14 έχουν ξεπεράσει την τετραετή φοίτηση. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις σχετικά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη διάρκεια 
φοίτησης των εγγεγραμμένων ημεδαπών 
θηλυκού γένους δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται 
αναλογικά στην εν λόγω κατηγορία των 
αλλοδαπών. Όπως σαφώς προκύπτει από το 
Διάγραμμα 33, η συμμετοχή του θηλυκού γένους 
στους αλλοδαπούς εγγεγραμμένους πέραν της 
κανονικής φοίτησης μειώθηκε σταθερά και 
δραστικά στο βάθος της τετραετίας από 59,09% 
σε 33,33%. Οι λόγοι αυτής της διαφοροποίησης 
σαφώς χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Σε κάθε 
περίπτωση και εφόσον δεχθούμε τα παραπάνω, 
προκύπτει ότι το θηλυκό γένος στην κατηγορία 
των αλλοδαπών φοιτητών φαίνεται ότι 
ανταποκρίθηκε καλύτερα στις απαιτήσεις και 
δυσκολίες της οικονομικής κρίσης. 

Στα παρακάτω δύο διαγράμματα (34 και 35) αποτυπώνεται κατ’ έτος ο αριθμός των 
διαγραμμένων κατόπιν αίτησης εντός και πέραν της κανονικής (ν) διάρκειας σπουδών, καθώς 
και όσων διαγράφησαν για να εγγραφούν σε άλλο ΠΠΣ επίσης εντός και πέραν της κανονικής (ν) 
διάρκειας σπουδών. Στο Διάγραμμα 35 παρουσιάζεται μία φαινομενικά ανησυχητική εικόνα, 
ιδίως λόγω της καταγραφής 24 διαγραφών στο ακαδημαϊκό έτος 2017-18, λόγω εγγραφής σε άλλο 
ΠΠΣ (και εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης στο Τμήμα). Η ΟΜΕΑ θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη 
οφείλεται στη γενική πτώση των βάσεων για τις/τους εισακτέες/ους με το 10% κατά το έτος 
αναφοράς, διευκολύνοντας έτσι την εγγραφή σε άλλο Τμήμα, τουλάχιστον για όσες/ους δεν είχαν 
επιλέξει το Τμήμα ΒΣΑΣ ως πρώτη τους επιλογή. 

  
Στα επόμενα δύο διαγράμματα (36 και 37) αποτυπώνεται η έμφυλη διάταξη κατ’ έτος α) 

των διαγραμμένων κατόπιν αίτησης εντός και πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησής τους στο 
Τμήμα και β) των διαγραμμένων για εγγραφή σε άλλο ΠΠΣ, επίσης εντός και πέραν της κανονικής 
διάρκειας φοίτησής τους στο Τμήμα. Δεδομένου του μικρού αριθμού του δείγματος τόσο η 
περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων όσο και η εξαγωγή τυχόν συμπερασμάτων δεν κρίνεται 
σκόπιμη ή δόκιμη. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 
Έμφυλη διάταξη αλλοδαπών φοιτητών  
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Στο διάγραμμα των Δεικτών 

Ποιότητας Δ4.21,51,22-23 αποτυπώνονται 
κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας τα 
ποσοστά των εγγεγραμμένων φοιτητών 
κανονικής διάρκειας φοίτησης (ν), 
πενταετούς διάρκειας φοίτησης (ν+1), 
εξαετούς (ν+2) και υπερεξαετούς διάρκειας 
φοίτησης επί του συνόλου των 
εγγεγραμμένων, επιβεβαιώνοντας τις 
παραπάνω διαπιστώσεις περί μείωσης των 
εγγεγραμμένων πενταετούς και εξαετούς 
φοίτησης με παράλληλη αύξηση των 
εγγεγραμμένων κανονικής και 
υπερεξαετούς φοίτησης, το ποσοστό των 
οποίων φαίνεται να αυξάνεται ανησυχητικά 
κατά 4% περίπου σε ετήσια βάση κατά την 
τελευταία τριετία. 

Στο διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας Δ4.24 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της 
τετραετίας μία σχετική μείωση του ποσοστού των εγγεγραμμένων φοιτητριών επί του συνόλου 
των εγγεγραμμένων. Στο διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας Δ4.25 αποτυπώνεται κατ’ έτος και 
στο σύνολο της τετραετίας μία αισθητή μείωση του ποσοστού των αλλοδαπών φοιτητριών/ητών 
επί του συνόλου των εγγεγραμμένων κατά την τελευταία διετία. Στο διάγραμμα του Δείκτη 
Ποιότητας Δ4.26 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας η πορεία της 
αναλογίας του αριθμού των διαγραμμένων φοιτητών ανά 1.000 εγγεγραμμένους, η οποία κατά 
την τελευταία διετία μειώθηκε συνολικά κατά 50% σε σχέση με το 2016-17. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 
Εμφ. διάταξη διαγραμμένων κατόπιν 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 
Εμφ. διάτ. διαγραμμ. για εγγραφή σε άλλο 

ΠΠΣ 

Εντός ν Α Εντός ν Θ Πέραν ν Α Πέραν ν Θ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ4.25.  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ -  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ4.26.  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ -  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ4.21,51,22-23. ΦΟΙΤΗΤΕΣ -  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Ετήσιο ποσοστό φοιτητών διάρκειας φοίτησης 
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Στα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνεται η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στο ΠΠΣ του 
Τμήματος στις κατηγορίες των νεοεισερχόμενων και εγγεγραμμένων φοιτητριών/ητών και 
αποφοίτων, καθώς και η έμφυλη διάταξη των ως άνω κατηγοριών. Μια συμπερασματική 
παρατήρηση που θα μπορούσε να εξαχθεί από την πορεία των δεικτών στο Διάγραμμα 38 είναι 
ότι κατά την υπό εξέταση τετραετία η πορεία των εγγεγραμμένων είναι σχεδόν σταθερά 
ανοδική. Στο μέτρο τουλάχιστον που αφορά την ικανότητα του Τμήματος αλλά και του 
Ιδρύματος να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ειδικότερες μαθησιακές συνθήκες και ανάγκες 
των ΑΜΕΑ, και δεδομένης της ως άνω αύξησης, οι δείκτες των εγγεγραμμένων και αποφοίτων 
που θα προκύψουν κατά την επόμενη τετραετία θα είναι πλέον ενδεικτικοί. Σημειώνεται ότι στο 
Ίδρυμα ήδη λειτουργεί Μονάδα Προσβασιμότητας με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη 
των αναγκών των φοιτητριών/ητών με ειδικές ανάγκες. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του 
Ιδρύματος οργανώνονται σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 
Από το Διάγραμμα 39 προκύπτει επίσης ότι η πληθυσμιακή παρουσία του θηλυκού γένους στο 
σύνολο των εγγεγραμμένων ΑΜΕΑ είναι σχεδόν διπλάσια αυτής του αρσενικού. 

  
Στο διάγραμμα των Δεικτών Ποιότητας 

Δ4.27-29 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο 
της τετραετίας α) μία μικρή αλλά σταθερή αύξηση 
του ποσοστού των εγγεγραμμένων 
φοιτητριών/ητών ΑΜΕΑ επί του συνόλου των 
εγγεγραμμένων φοιτητριών/ητών από 0,91% το 
2015-16 σε 1,57% κατά το έτος αναφοράς και β) μία 
σημαντική αλλά κυμαινόμενη αύξηση του 
αντίστοιχου ποσοστού των νεοεισερχόμενων 
ΑΜΕΑ από 0,98% το 2015-16 σε 2,91% κατά το έτος 
αναφοράς, με το υψηλότερο ποσοστό να 
σημειώνεται το 2016-17 (3,61%). Ωστόσο, όπως 
προκύπτει από το ίδιο διάγραμμα, το ποσοστό των 
κατ’ έτος αποφοίτων ΑΜΕΑ επί του συνόλου των 
αποφοίτων παρέμεινε κατ’ έτος μηδενικό, με μόνη 
εξαίρεση το 2017-18, οπότε αυξήθηκε σε 0,74%. 

Η εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Τμήματος και η διάρκεια των σπουδών τους 
αποτυπώνεται στα παρακάτω 4 διαγράμματα. Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 40, ο αριθμός 
των αποφοίτων κατ’ έτος αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της τετραετίας με διακυμάνσεις, 
κινούμενος από 127 κατά το 2015-16 σε 134 κατά το έτος αναφοράς. Η εικόνα αποτυπώνεται 
αναλυτικότερα στα Διαγράμματα 41 (αριθμητικά), 42 (ποσοστιαία) και 43 (γραμμικά, συγκριτικά), 
όπου πέραν της πορείας του αριθμού των αποφοίτων κατ’ έτος, σημειώνεται ειδικότερα η 
διάρκεια των σπουδών τους με την ολοκλήρωσή τους (κανονικής ή τετραετούς, πενταετούς, 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) 
Έμφυλη διάταξη ΑΜΕΑ 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ -  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
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εξαετούς και υπερεξαετούς φοίτησης). Όπως μάλιστα σαφώς προκύπτει από το Διάγραμμα 43, 
ενώ ο αριθμός των αποφοίτων με πενταετή διάρκεια μειώθηκε δραστικά κατά το έτος αναφοράς, 
ο αριθμός των αποφοίτων με υπερεξαετή διάρκεια αυξήθηκε εξίσου δραστικά κατά το ίδιο έτος. 

  

  
Στα ακόμη αναλυτικότερα Διαγράμματα 44 και 45 αποτυπώνεται η έμφυλη διάταξη των 

παραπάνω συνόλων αριθμητικά και ποσοστιαία σε ολόκληρο το εύρος της υπό εξέταση 
τετραετίας. 

  
Στο διάγραμμα των Δεικτών Ποιότητας Δ4.36,38,40,42 αποτυπώνονται κατ’ έτος και στο 

σύνολο της τετραετίας τα ποσοστά των αποφοίτων με κανονική (ν), πενταετή (ν+1), εξαετή (ν+2) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ) 
Αριθμός αποφοίτων κατ΄έτος 
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ΔΙΑΓΡΑΜΑ 41. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ) 
Διάρκεια σπουδών αποφοίτων (σύνολα) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΑ 42. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ) 
Διάρκεια σπουδών αποφοίτων (ποσοστά) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 43. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ) 
Διάρκεια σπουδών αποφοίτων 

(συγκριτικά) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 44. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΛΥΘΗΣΜΟΙ) 
Έμφυλη διάταξη διάρκειας σπουδών 

αποφοίτων (σύνολα) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ) 
Έμφυλη διάταξη διάρκειας σπουδών αποφοίτων 
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και υπερεξαετή (>ν+2) διάρκεια φοίτησης επί του συνόλου των αποφοίτων. Στο διάγραμμα των 
Δεικτών Ποιότητας Δ4.36,38,40,42 αποτυπώνεται η εξελικτική πορεία των ως άνω ποσοστών 
ειδικότερα για τις αποφοίτους θηλυκού γένους. Η συνδυαστική ανάγνωση των διαγραμμάτων και 
της πορείας των δεικτών επιβεβαιώνει όλες τις ως άνω σχετικές επισημάνσεις. 

  
Όσον αφορά τις επιδόσεις των αποφοίτων 

του Τμήματος, όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 
46, η μέση τιμή βαθμού πτυχίου παρουσίασε μικρή 
αύξηση από την αρχή της υπό εξέταση τετραετίας 
μέχρι σήμερα, κινούμενη από 7,44 σε 7,47 για το 
αρσενικό γένος και από 7,06 σε 7,19 για το θηλυκό. 

Η παραπάνω εικόνα αποτυπώνεται 
αναλυτικότερα στο επόμενα δύο Διαγράμματα (47 
και 48) της κατανομής βαθμολογίας πτυχίου, από 
όπου προκύπτει ότι η ως άνω μικρή συνολική 
αύξηση της μέσης τιμής βαθμού πτυχίου οφείλεται 
ιδίως στην αύξηση των αποφοίτων με βαθμό 
πτυχίου 7,00-7,99 και στην παράλληλη μείωση των 
αποφοίτων με βαθμό πτυχίου 6,00-6,99. 

  
Η παραπάνω εικόνα αποτυπώνεται στα επόμενα δύο διαγράμματα (49 και 50) έμφυλης 

διάταξης της κατανομής βαθμολογίας πτυχίου, από τα οποία προκύπτει ότι δεδομένης της 
πληθυσμιακής αναλογίας Α/Θ, οι απόφοιτοι αρσενικού γένους βελτίωσαν δραστικά τη μέση τιμή 
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βαθμού πτυχίου τους σε σχέση με αυτές του θηλυκού γένους κατά το έτος αναφοράς: 

  
Στα παρακάτω διαγράμματα Δεικτών Ποιότητας Δ4.44 και Δ4.45 αποτυπώνεται κατ’ έτος 

και στο σύνολο της τετραετίας η με μικρές διακυμάνσεις αυξητική πορεία των ποσοστών του 
συνόλου των αποφοίτων και, ειδικότερα, των αποφοίτων θηλυκού γένους με βαθμό πτυχίου από 
8 και άνω επί του συνόλου των αποφοίτων. Το μεν πρώτο συγκεντρωτικό ποσοστό αυξήθηκε 
από 12,40% το 2015-16 σε 17,91% κατά το έτος αναφοράς, ενώ ειδικότερα στην περίπτωση των 
αποφοίτων θηλυκού γένους της ίδιας κατηγορίας αυξήθηκε από 68,75% σε 83,33% κατά την ίδια 
περίοδο. Η γενική αυτή εικόνα ασφαλώς επηρέασε την πορεία του μέσου ετήσιου βαθμού 
πτυχίου ανεξαρτήτως γένους, ο οποίος αυξήθηκε σημαντικά κατά την υπό εξέταση τετραετία 
από 6,08 σε 7,33 κατά το έτος αναφοράς, όπως προκύπτει από το διάγραμμα Δείκτη Ποιότητας 
Δ4.46. 

   
Όσον αφορά την κινητικότητα των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και τη 

διεθνοποίηση του ΠΠΣ, το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας ενημερώνεται σχετικά με τα 
προγράμματα κινητικότητας φοιτητριών/ητών και προσωπικού, καθώς και για πρακτική άσκηση 
στο εξωτερικό μέσω της ιστοσελίδας του ιδρυματικού Γραφείου Erasmus+ 
(http://afroditi.uom.gr/erasmus/), όπου ανακοινώνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες (γενικές 
πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιώματα και υποχρεώσεις, πιστωτικές 
μονάδες, ύψος υποτροφιών ανά χώρα, συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποδοχής, 
λεπτομέρειες ακαδημαϊκά και διοικητικά υπευθύνων, προκηρύξεις, αποτελέσματα επιλογής 
κτλ.). Επιμέρους λεπτομέρειες και ανακοινώσεις σχετικά με διμερείς συνεργασίες/συμφωνίες 
του Τμήματος ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου, εφαρμόζεται πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Σύμφωνα με το άρθρο 11.6. 
του Κανονισμού Πρώτου Κύκλου Σπουδών, στις/στους φοιτήτριες/ητές που παρακολουθούν και 
εξετάζονται επιτυχώς σε μαθήματα Πανεπιστημίου άλλης χώρας που τους φιλοξενεί στο 
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πλαίσιο διαπανεπιστημιακής συμφωνίας, όπως το πρόγραμμα Erasmus+, πιστώνονται οι 
μονάδες ECTS που αναφέρονται στο ΠΠΣ του Ιδρύματος της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που 
τυχόν μάθημα στο Ίδρυμα υποδοχής πιστώνεται με λιγότερες μονάδες σε σχέση με το 
αντίστοιχο μάθημα στο Τμήμα ΒΣΑΣ, απαιτείται η συμπλήρωση των υπολειπόμενων μονάδων με 
περισσότερα μαθήματα επιλογής. Το εν λόγω σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
εφαρμόζεται και στην αναγνώριση μαθημάτων στις περιπτώσεις εγγραφών στο Τμήμα ΒΣΑΣ 
ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ κτλ. 

Τα μαθήματα Erasmus+ στο ΠΠΣ του Τμήματος προσφέρονται πλέον σε όλες/ους τις/τους 
φοιτήτριες/ητές του Τμήματος και όχι μόνον σε όσες/ους επισκέπτονται το Τμήμα από 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η κατάλληλη προετοιμασία των 
φοιτητριών/ητών του Τμήματος για συμμετοχή τους σε προγράμματα σπουδών του εξωτερικού. 
Κατά το έτος αναφοράς, στο ΠΠΣ προσφέρθηκαν στην αγγλική τα εξής 13 μαθήματα: α) 
«Governance, Institutions and Corruption in SE Europe and the Balkans», β) «Political Economy of 
European Integration», γ) «Protection of Refugees and Migrants», δ) «Greek Language Beginners 
Level Ι», ε) «Greek Language Beginners Level ΙΙ», στ) «Greek Language Intermediate Level Ι», ζ) 
«Greek Language Intermediate Level ΙΙ», η) «Greek Language Advanced Level Ι», θ) «Greek 
Language Advanced Level ΙΙ», ι) «Ethnography, Material Culture and Oral Testimonies: Research, 
Training and New Technologies», ια) «Politics of Modern Middle East», ιβ) «Forced Migration in 

Eastern and SE Europe» και ιγ) «Public Economics». 
Στο Διάγραμμα 51 αποτυπώνεται η φοιτητική 
κινητικότητα (εισερχομένων και εξερχομένων) στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ σε βάθος 
τετραετίας. Η έμφυλη ανάπτυξη της ως άνω 
κινητικότητας αποτυπώνεται με ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα στα επόμενα δύο διαγράμματα (52 και 
53). Όπως προκύπτει, ενώ στην κατηγορία των 
εισερχομένων φοιτητών στο πλαίσιο της 
κινητικότητας Erasmus+, η εικόνα είναι μάλλον 
ισορροπημένη μεταξύ των δύο γενών των 
εισερχομένων με εξαίρεση το έτος αναφοράς, όπου 
στην κατηγορία των εξερχομένων φοιτητών η εικόνα 
σχεδόν μονοπωλείται από το θηλυκό γένος, με μόνη 
εξαίρεση το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, οπότε και ο 

αριθμός των εξερχομένων ήταν ο χαμηλότερος της τετραετίας: 
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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα 
οποία περιορίζονται στο έτος αναφοράς, η 
κινητικότητα των εξερχόμενων φοιτητών πέραν 
της κανονικής φοίτησης με τρίμηνη 
παρακολούθηση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής ήταν 
συνολικά μηδενική. Στην αντίστοιχη 
κινητικότητα των φοιτητών εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης, η μεγάλη πλειοψηφία 
(76,47%) ανήκει στο θηλυκό γένος (βλ. 
Διάγραμμα 54). 

Στο παρακάτω διάγραμμα Δεικτών 
Ποιότητας Δ4.30-31 αποτυπώνεται κατ’ έτος και 
στο σύνολο της τετραετίας η σχετικά σταθερή 
και με μικρές διακυμάνσεις πορεία του 
ποσοστού εξερχομένων φοιτητριών/ητών 

ERASMUS επί του συνόλου α) των εγγεγραμμένων φοιτητριών/ητών και β) των 
μετακινηθεισών/έντων φοιτητριών/ητών ERASMUS. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι στο 
σύνολο της τετραετίας α) ο αριθμός των εξερχομένων υπολείπεται ελαφρώς του αριθμού των 
εισερχομένων, με εξαίρεση το 2015-16 (50%) και το έτος αναφοράς, οπότε οι εξερχόμενοι 
ξεπέρασαν τον αριθμό των εισερχομένων στο πλαίσιο του προγράμματος, και β) το ποσοστό 
των εξερχομένων παραμένει ιδιαίτερα μικρό σε σχέση με το σύνολο των εγγεγραμμένων 
φοιτητών, επιβεβαιώνοντας τις παραπάνω σχετικές επισημάνσεις. Στο διάγραμμα των Δεικτών 
Ποιότητας Δ4.32-33 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας η αυξητική με 
μικρές διακυμάνσεις πορεία του ποσοστού των εξερχομένων και εισερχομένων φοιτητών 
θηλυκού γένους στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS επί του συνόλου των εξερχομένων 
και εισερχομένων, αντίστοιχα. Τα υψηλότερα ποσοστά στην κατηγορία των εξερχομένων σε 
σχέση με τους εισερχόμενους εξηγούνται ως έναν βαθμό από τη μεγάλη παρουσία 
εγγεγραμμένων θηλυκού γένους στο Τμήμα. Σε κάθε περίπτωση και σε αμφότερους τους δείκτες 
είναι εντυπωσιακή η σχετική αυξητική πορεία στο σύνολο της τετραετίας, από 26,67% το 2015-16 
σε 78,26% και 73,68%, αντίστοιχα, κατά το έτος αναφοράς. 

  
Στο παρακάτω διάγραμμα Δεικτών Ποιότητας Δ4.34-35 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο 

σύνολο της τετραετίας η σχετικά αυξητική και με μικρές διακυμάνσεις πορεία των ποσοστών 
εξερχομένων και εισερχομένων φοιτητριών/ητών ERASMUS επί του συνόλου των ενεργών 
φοιτητών. Παραμένει ωστόσο γεγονός ότι τα εν λόγω ποσοστά παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά 
στο σύνολο της τετραετίας. 
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Όπως ρητά ορίζεται στον Κανονισμό Πρώτου Κύκλου Σπουδών, οι φοιτήτριες/ητές του 

Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση αποκλειστικά επ’ 
αμοιβή, διάρκειας τριών έως έξι μηνών σε δημόσιο φορέα (π.χ. Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης, Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του 
Αίμου κτλ.) ή επιχείρηση της επιλογής τους σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
στην Ελλάδα μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου ή στο εξωτερικό μέσω 
του Γραφείου Erasmus+, εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών με πέντε (5) μονάδες ECTS, αλλά 
δεν είναι υποχρεωτική. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη διευκόλυνση φοιτητριών/ητών με 
αναπηρία προκειμένου να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατά ισότιμο τρόπο με κάθε 
άλλη/ο φοιτήτρια/ητή.  

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ουσιώδες τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχει ως 
κύριους στόχους α) τη συμβολή στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την 
πρακτική εφαρμογή στον χώρο εργασίας, β) την ενημέρωση των φοιτητριών/ητών για τις νέες 
τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ζήτηση για συγκεκριμένες ειδικότητες και 
δεξιότητες που απαιτούνται και γ) τη δημιουργία ενός σταθερού δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ 
του Ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία τους και να 
ενισχύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η προσπάθεια για την απορρόφηση και επαγγελματική 
αποκατάσταση των αποφοίτων του. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει το Τμήμα στην 
επιτυχή λειτουργία της ΠΑ και τη διασύνδεση των φοιτητριών/ητών του με την αγορά εργασίας, 
είναι η εισαγωγή στο ΠΠΣ μαθημάτων που κατά σύσταση των φορέων συνεργασίας στο πλαίσιο 
της ΠΑ είναι χρήσιμα για την αποτελεσματική λειτουργία και καλύτερη απορρόφηση των 
εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα. 

Με την εφαρμογή της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προχώρησε στην επέκταση, θεσμική κάλυψη και ποιοτική αναβάθμιση 
της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών, με τις παρακάτω 
παρεμβάσεις και καινοτόμες δράσεις: α) Δημιουργία συντονιστικού επιστημονικού οργάνου, το 
οποίο θα αποτελείται από τον Ιδρυματικό Επιστημονικά Υπεύθυνο της πράξης, καθώς και από 
τον Επιστημονικά Υπεύθυνο κάθε Τμήματος και το οποίο θα διαμορφώνει και θα εγκρίνει την 
ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Επιστημονικά Υπευθύνου κάθε Τμήματος. Επίσης, θα συντονίζει 
όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την Πρακτική Άσκηση του Ιδρύματος. β) Προσέλκυση 
περισσότερων φορέων υποδοχής για την ΠΑ, των οποίων το αντικείμενο εργασιών θα είναι 
συναφές με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητριών/ητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. γ) 
Μέσω του προγράμματος ΠΑ διευκολύνεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε αρκετές 
περιπτώσεις δημιουργούνται μόνιμες θέσεις εργασίας, με την πρόσληψη των ασκούμενων 
φοιτητριών/ητών ως μόνιμου προσωπικού από τους φορείς απασχόλησης, μετά το πέρας της 
περιόδου ΠΑ (συμβολή στην απασχολησιμότητα). Ενδεικτικό της ως τώρα επιτυχούς 
λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης είναι όχι μόνο ο υψηλός βαθμός απορρόφησης των 
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φοιτητριών/ητών του Τμήματος στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, αλλά και ο υψηλός βαθμός 
απορρόφησης των αποφοίτων του Τμήματος ως απασχολούμενων πλέον στους φορείς όπου 
πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους 
σπουδών.  

Ο αριθμός των φοιτητών που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση κατ’ έτος απεικονίζεται 
στο Διάγραμμα 55. Η δραστική μείωση (κατά το ήμισυ) του αριθμού των φοιτητών που 
ολοκλήρωσαν την Πρακτική Άσκηση μόνον κατά το έτος αναφοράς, αποτυπώνεται επίσης στο 
διάγραμμα του Δείκτη Ποιότητας Δ4.15, όπου απεικονίζεται η μείωση του ποσοστού συμμετοχής 
στην Πρακτική Άσκηση (επί του συνόλου των ενεργών φοιτητών) από 9,34% το 2017-18 σε 5,09% 
κατά το έτος αναφοράς.  

  
Σύμφωνα με τα ειδικότερα στοιχεία της ΕΕΠΑ για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος στο 

πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2018-19, οι θέσεις ΠΑ κατά το έτος αναφοράς ανήλθαν σε 37 με 
προϋπολογισμό 22.000€. Τα σχετικά στοιχεία συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες: 

  
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε εύρος τετραετίας η εικόνα αποτυπώνεται ως εξής: 

Ακαδημαϊκό 
έτος 

ΕΣΠΑ ΔΩΡΕΕΣ 
Συνολικός αριθμός 

φοιτητών Τμήματος 
που 

πραγματοποίησαν ΠΑ 

Αριθμός φοιτητών 
ΒΣΑΣ που 

πραγματοποίησαν 
ΠΑ (ΕΣΠΑ) 

Συνολικός 
αριθμόςφοιτητών 

ΠΑΜΑΚ που 
πραγματοποίησαν ΠΑ 

(ΕΣΠΑ) 

Ποσοστό (%) 
φοιτητών 

ΒΣΑΣ/ΠΑΜΑΚ 
(ΕΣΠΑ) 

Φοιτητές ΒΣΑΣ που 
πραγματοποίησαν 
ΠΑ μέσω δωρεών 

2015-2016 47 290 16.21 9 56 

2016-2017 63 425 14.82 17 80 

2017-2018 55 448 12.28 11 66 

2018-2019 37 444 8.33 7 44 

ΣΥΝΟΛΟ 202 1607 12.91 54 246 
 

Ακαδημαϊκό 
Έτος 

Αριθμός 
αιτήσεων 
φοιτητών 

Ποσοστό (%) 
εγκεκριμένων 

αιτήσεων 
2015-16 72 77.78 
2016-17 116 68.97 
2017-18 84 78.57 
2018-19 66 81.82 
ΣΥΝΟΛΟ 338 76.79 

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω και με δεδομένο το υψηλό ποσοστό εγκεκριμένων 
αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά το έτος αναφοράς (81,82%), η ΟΜΕΑ σημειώνει ότι η 
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ως άνω δραστική μείωση του οφείλεται στην αντίστοιχη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων 
θέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, λόγω των λιγότερων κύκλων χρηματοδότησης του 
Προγράμματος ΕΣΠΑ κατά το έτος αναφοράς (2 έναντι 3 σε προηγούμενα έτη). 

Η λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης και η εν γένει ενίσχυση της προοπτικής 
επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος ενισχύονται από τη δράση 
ιδρυματικών θεσμών, όπως α) η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, β) η καινοτόμος Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του 
Ιδρύματος, γ) το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος (μέχρι 03.04.2014, οπότε αντικαταστάθηκε 
από τη ΔΑΣΤΑ) και δ) το Γραφείο Διασύνδεσης. 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία απορρόφησης των 
αποφοίτων του Προγράμματος. Η ΟΜΕΑ εκτιμά ότι η λειτουργία του Γραφείου Αποφοίτων θα 
καλύψει το σχετικό κενό σε επόμενες Εκθέσεις. 

Στο εύρος της υπό εξέταση τετραετίας, ο αριθμός των διδασκόντων Μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος μειώθηκε δραστικά από 34 σε 27. 
Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 56 και 
δεδομένων των αντικειμενικών δυσκολιών 
ως προς τις προκηρύξεις νέων αντίστοιχων 
θέσεων, το Τμήμα προσπάθησε να καλύψει 
τις διδακτικές ανάγκες (ιδίως στο πεδίο της 
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών) με την 
απασχόληση Μελών ΕΕΠ. Η αυξητική πορεία 
στην απασχόληση λοιπού προσωπικού μέχρι 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ήταν 
αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη, όμως η 
δραστική τους μείωση από 19 σε μόλις 2 
κατά το έτος αναφοράς δημιούργησε κενά 
και ανάγκες που καλύφτηκαν με παράλληλη 
αύξηση εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση 
(από 1 σε 15 κατά το έτος αναφοράς) και 
Μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων (από 1 σε 5 
κατά το έτος αναφοράς). Η συμμετοχή 

Μελών ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων παρέμεινε μηδενική. Αν η αδυναμία προκήρυξης νέων θέσεων 
συνεχιστεί ή αν ο αριθμός των θέσεων Μελών ΔΕΠ που θα προκηρυχθούν μεσοπρόθεσμα στο 
Τμήμα συνεχίσει να υπολείπεται των διδακτικών αναγκών, τότε η αναζήτηση συνεργιών με άλλα 
Τμήματα είναι μονόδρομος, εξέλιξη ωστόσο που θα συνεχίσει να παρακωλύεται από τις ήδη 
αυξημένες διδακτικές υποχρεώσεις των Μελών ΔΕΠ και τους αντικειμενικούς περιορισμούς σε 
επίπεδο διαθέσιμων χώρων. 

Στο παρακάτω διάγραμμα Δεικτών Ποιότητας Δ4.47-48 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο 
σύνολο της τετραετίας η ανησυχητικά αυξητική πορεία της αναλογίας 
διδασκόντων/διδασκομένων στο ΠΠΣ τόσο επί των ενεργών όσο και, ιδίως, επί των 
εγγεγραμμένων φοιτητών, η οποία αυξήθηκε από 32,24 το 2015-16 σε 44,89 κατά το έτος 
αναφοράς. Στο διάγραμμα Δεικτών Ποιότητας Δ4.49-50 αποτυπώνεται η αύξηση του ποσοστού 
διδασκόντων από άλλα Τμήματα και, ιδίως, των εξωτερικών συνεργατών κατά το έτος αναφοράς, 
η οποία ωστόσο, όπως ήδη σημειώθηκε, αδυνατεί να καλύψει πλήρως τις ήδη υφιστάμενες 
διδακτικές ανάγκες του ΠΠΣ, ιδίως δε όσες θα προκύψουν ενόψει των αναμενόμενων 
συνταξιοδοτήσεων Μελών ΔΕΠ. 
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3.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Όπως σημειώθηκε παραπάνω, στο Τμήμα λειτουργούν τα εξής Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) ΠΜΣ «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern 
and Southeastern Europe», β) ΠΜΣ «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern 
Europe)», γ) ΔΠΜΣ «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών (επισπεύδον Τμήμα) του οικείου Ιδρύματος σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική 
Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) του ΓΕΕΘΑ. Δεδομένου ότι στο υπό στοιχείο (γ) ΠΜΣ το Τμήμα ΒΣΑΣ δεν 
είναι το επισπεύδον Τμήμα, η παρούσα Έκθεση θα περιοριστεί στην αξιολόγηση των δύο 
πρώτων Προγραμμάτων. 

3.2.1. ΠΜΣ «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary 
Eastern and Southeastern Europe» 

Το αυτοχρηματοδοτούμενο ΠΜΣ «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης 
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης», με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική (ΜΑ in Politics 
and Economics of Modern Eastern and Southeastern Europe) είναι το πρώτο του Τμήματος, 
δέχθηκε τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 
και η κανονική διάρκεια αυτού ανέρχεται στους 13 μήνες. Η διάρκεια του προγράμματος για τους 
μερικής φοίτησης ανέρχεται σε 25 μήνες. 

Το ΠΜΣ έχει ως κύριο σκοπό τη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την Ανατολική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην περαιτέρω κατανόηση των 
προβλημάτων και προοπτικών που αντιπροσωπεύει η συγκεκριμένη περιοχή. Ειδικότερα, το 
πρόγραμμα στοχεύει (α) στην προετοιμασία μελλοντικών στελεχών του δημόσιου ή ιδιωτικού 
τομέα των χωρών προέλευσης των φοιτητριών/ητών, (β) στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και 
ειδίκευση ήδη υπηρετούντων στελεχών, και (γ) στην κατάλληλη προετοιμασία ενδιαφερομένων 
φοιτητριών/ητών για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος.  

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε στις 17.08.2007 δυνάμει του ΦΕΚ 1587Β/17.08.2007 (σύμφωνα με τις 
αποφάσεις των από 08.12.2006 και 01.06.2007 συνεδριάσεων της Προσωρινής ΓΣΕΣ του Τμήματος, 
τις αποφάσεις των από 20.02.2007 και 04.06.2007 συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
και την ΥΑ 82768/Β7/07.08.2007). Με την ολοκλήρωση της Εξωτερικής Αξιολόγησης του 
Τμήματος, το ΠΜΣ αναμορφώθηκε αρχικά στις 17.07.2014 δυνάμει του ΦΕΚ 1934Β/17.07.2014 
(σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 17/07.05.2014 συνεδρίασης της ΓΣΕΣ του Τμήματος, την 
απόφαση της υπ’ αριθμ. 38/12.05.2014 συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 
Ιδρύματος και την ΥΑ 107308/Β7/10.07.2017) και πλέον εσχάτως με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του 
Εσωτερικού του Κανονισμού το 2018 (βλ. παρακάτω). Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το 2018 δυνάμει του 
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ΦΕΚ 2580Β/03.07.2018 (σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 9/14.3.2018 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 29/27.04.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος, κατόπιν σχετικής εισήγησης της υπ’ αριθμ. 
01/24.04.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος). 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ τέθηκε σε ισχύ την 01.10.2018 δυνάμει του ΦΕΚ 
4327Β/01.10.2018 (σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 13/27.06.2018 συνεδρίασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 38/11.07.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 70/05.09.2018 πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος). 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το ΠΜΣ προσφέρει 90 Μονάδες ECTS. Η γλώσσα 
διδασκαλίας είναι η αγγλική και η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα. Το Πρόγραμμα 
προσφέρει τη δυνατότητα συνέχισης σε ΠΔΣ. Η μερική φοίτηση στο εξωτερικό είναι προαιρετική 
και προσφέρεται η σχετική δυνατότητα. Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα μερικής 
φοίτησης και κανονικά η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία. Η καταβολή 
διδάκτρων είναι υποχρεωτική το δε ύψος αυτών στο εύρος της τετραετίας παρέμεινε 
αμετάβλητο στις 4.000€, ενώ χορηγούνται υποτροφίες από το Τμήμα/Ίδρυμα. 

Οι αριθμοί των νεοεισερχόμενων, εγγεγραμμένων 
φοιτητριών/ητών και αποφοίτων του Προγράμματος 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31.08.2019) και σε βάθος τετραετίας αποτυπώνονται στο 
Διάγραμμα 57. Η ΟΜΕΑ σημειώνει εν προκειμένω τη 
διαρκή αύξηση των εγγεγραμμένων, την οποία η μείωση 
των νεοεισερχομένων δεν μπορεί να περιορίσει, 
δεδομένης της παράλληλης μείωσης και του αριθμού 
των αποφοίτων. 

Το εν λόγω ΠΜΣ είναι μονοτμηματικό, υλοποιείται 
μόνον από το Τμήμα ΒΣΑΣ του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, οι 
ενδιαφερόμενες/οι έχουν τη δυνατότητα υποβολής 
αίτησης συμμετοχής στο Double Masters Programme 
“Political Science (University of Bamberg) and MA in 

Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe (University of 
Macedonia)” που συνδιοργανώνεται με το Πανεπιστήμιο του Bamberg της Γερμανίας, το οποίο 
συμμετέχει ως Τμήμα Ιδρύματος εξωτερικού. 

Ως προς τη δομή και οργάνωση σπουδών, στον παρεχόμενο τίτλο σπουδών δεν 
προβλέπονται ειδικεύσεις ή κατευθύνσεις. Επίσης δεν προβλέπεται υποχρεωτική πρακτική 
άσκηση. Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για την 
απόκτηση του διπλώματος ανέρχεται σε 8 από τα 11 προσφερόμενα μαθήματα. Τα ως άνω 
στοιχεία παρέμειναν αμετάβλητα καθόλη τη διάρκεια της υπό εξέταση τετραετίας, με μόνη 
εξαίρεση τον αριθμό των προσφερόμενων μαθημάτων, ο οποίος από το έτος αναφοράς μειώθηκε 
από 12 σε 11. Από τα 11 συνολικά προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος, τα 5 είναι 
υποχρεωτικά (Υ) και τα 6 ελεύθερης επιλογής (ΕΕ). Δεν προσφέρονται μαθήματα κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικά, προαπαιτούμενα («αλυσίδες»), μαθήματα με φροντιστήριο, με κλινική άσκηση ή 
κλινικά ή μαθήματα με άσκηση υπαίθρου ή επίσκεψη στο πεδίο εργασίας. Προσφέρεται ωστόσο 
ένα μάθημα με εργαστηριακή άσκηση (“Empirical Methods in Social Sciences”), όπου πέραν της 
τρίωρης διάλεξης προσφέρονται και 2 ώρες εργαστηρίου. Τα ως άνω στοιχεία τέθηκαν σε ισχύ 
κατά το έτος αναφοράς. 

Το ΠΜΣ του Τμήματος είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ητές 
με την εγγραφή τους καταβάλουν το χρηματικό ποσό των 4.000€. Εκ του συνολικού ποσού των 
διδάκτρων ένα ποσοστό της τάξης του 10% παρακρατείται από την Επιτροπή Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται: α) για την αποζημίωση των 
διδασκόντων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελών ΔΕΠ, β) για τη χορήγηση υποτροφιών 
στις/στους φοιτήτριες/ητές που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία κατά το εξάμηνο 
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αναφοράς των υποτροφιών και γ) για την κάλυψη του κόστους γραμματειακής υποστήριξης, 
προβολής και προώθησης του ΠΜΣ. 

Σε όλο το εύρος της τετραετίας, οι διδάσκουσες/οντες του ΠΜΣ ήταν εξολοκλήρου Μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος με εξαίρεση ελάχιστες μεμονωμένες περιπτώσεις (λοιποί διδάσκοντες, 
εξωτερικοί συνεργάτες), όπως αποτυπώνονται αριθμητικά και ποσοστιαία (κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς) στα επόμενα δύο διαγράμματα (58 και 59): 

  
Όσον αφορά τη φοιτητική κινητικότητα και τη διεθνοποίηση του Προγράμματος, το 

ετήσιο πλήθος των εισερχομένων φοιτητριών/ητών στο πλαίσιο συνεργασίας οποιασδήποτε 
μορφής κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31.08.2019), συμπεριλαμβανομένων των 
φοιτητριών/ητών που μετακινούνται και για σπουδές και για πρακτική άσκηση, ανήλθε σε 18 (8 
Α και 10 Θ), ενώ το ετήσιο πλήθος των εξερχομένων φοιτητριών/ητών αντίστοιχα ανήλθε σε 6 (4 
Α και 1 Θ). Δεν διατίθενται στοιχεία για τα προηγούμενα έτη, λόγω της εισαγωγής των σχετικών 
κωδικών κατά το έτος αναφοράς. 

3.2.2. ΠΜΣ «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική 
Ευρώπη (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe)» 

Το αυτοχρηματοδοτούμενο ΠΜΣ «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική 
και Νοτιοανατολική Ευρώπη», με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική (ΜΑ in History, Anthropology 
and Culture in Eastern and South-Eastern Europe) είναι το δεύτερο ιστορικά του Τμήματος, 
δέχθηκε τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2014-15 και η κανονική διάρκειά του είναι 4 εξάμηνα.  

Κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι να: α) παρέχει δυνατότητες εξειδίκευσης στις σπουδές 
περιοχών στην ΝΑ και Ανατολική Ευρώπη από τη σκοπιά της Ιστορίας, της Ανθρωπολογίας και 
των σπουδών του πολιτισμού (τέχνη, λογοτεχνία, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς), β) 
προβάλλει τη σημασία της εξωστρέφειας για την άσκηση πολιτισμικής κριτικής εντός και εκτός 
ελληνικών συνόρων, με στόχο την καλλιέργεια της ανοχής του διαφορετικού Άλλου, γ) προωθεί 
την εξειδίκευση στις επιστήμες της Ιστορίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κεντρική 
αναφορά στις σπουδές περιοχής της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, προετοιμάζοντας τις/τους 
ενδιαφερόμενες/ους φοιτήτριες/ητές για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, δ) προωθεί την επιμόρφωση και την απόκτηση δεξιοτήτων 
που απευθύνονται σε μελλοντικά ή/και ήδη υπηρετούντα α) στελέχη διεθνών οργανισμών και 
ΜΚΟ, β) διευθυντικά στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, γ) στελέχη Κοινωνικών 
Συνεργατικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
τουρισμού και της διαχείρισης προϊόντων πολιτισμού (υλικού και άυλου). 

Με την ολοκλήρωση της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, το ΠΜΣ ιδρύθηκε στις 

13 
12 12 

11 

0 
1 1 

0 
1 

0 0 
1 

0

5

10

15

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 58. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΜΣ1 
Κατηγορίες διδασκόντων ΠΜΣ1 (σύνολα) 

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων 

Μέλη ΕΕΠ Λοιποί διδάσκοντες 
Εξωτερικοί συνεργάτες 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

92.86% 92.31% 92.31% 91.67% 

7.69% 7.69% 7.14% 8.33% 

ΔΙΑΓΡΑΜΑ 59. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΜΣ1 
Κατηγορίες διδασκόντων ΠΜΣ1 (ποσοστά) 

Εξωτερικοί συνεργάτες Λοιποί διδάσκοντες 
Μέλη ΕΕΠ Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων 
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 



[42] 
 

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2018-19 Τμήματος ΒΣΑΣ, ΠΑΜΑΚ 

17.07.2014 δυνάμει του ΦΕΚ 1931Β/17.07.2014 (σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 
17/07.05.2014 συνεδρίασης της ΓΣΕΣ του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 38/12.05.2014 
συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος και την ΥΑ 107293/Β7/10.07.2014). Το 
ΠΜΣ αναμορφώθηκε εσχάτως με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Εσωτερικού του Κανονισμού το 2019 
(βλ. παρακάτω). Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το 2018 δυνάμει του ΦΕΚ 2551Β/02.07.2018 (σύμφωνα με 
την απόφαση της υπ’ αριθμ. 9/14.3.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, 
την απόφαση της υπ’ αριθμ. 29/27.04.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης της υπ’ αριθμ. 01/24.04.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος). 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ τέθηκε σε ισχύ την 21.09.2018 δυνάμει του ΦΕΚ 
4175Β/21.09.2018 (σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 13/27.06.2018 συνεδρίασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 38/11.07.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 69/05.09.2018 πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος). 

Το ΠΜΣ προσφέρει 120 Μονάδες ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η 
ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα. Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα συνέχισης 
σε ΠΔΣ. Η μερική φοίτηση στο εξωτερικό δεν είναι υποχρεωτική, ούτε προσφέρεται η σχετική 
δυνατότητα. Το Πρόγραμμα ωστόσο προσφέρει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης και (κανονικά) 
η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία. Η καταβολή διδάκτρων είναι 
υποχρεωτική το δε ύψος αυτών ανέρχεται σε 2.500€, τα οποία καταβάλλονται σε πέντε 
ισόποσες δόσεις των 500€. Προσφέρονται υποτροφίες για την κάλυψη των διδάκτρων. 

Οι αριθμοί των νεοεισερχόμενων, εγγεγραμμένων φοιτητριών/ητών και αποφοίτων του 
Προγράμματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31.08.2019) και σε βάθος τετραετίας 
αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 60. Η ΟΜΕΑ 
σημειώνει εν προκειμένω τη μικρή μείωση των 
εγγεγραμμένων, την οποία η δραστικότερη μείωση 
των νεοεισερχομένων δεν μπορεί να ενισχύσει, 
δεδομένης της παράλληλης μείωσης και του αριθμού 
των αποφοίτων. Το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων 
φοιτητριών/ητών στο πλαίσιο συνεργασίας 
οποιασδήποτε μορφής κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των φοιτητριών/ητών που 
μετακινούνται και για σπουδές και για πρακτική 
άσκηση, παρέμεινε μηδενικό. Δεν διατίθενται 
στοιχεία για τα προηγούμενα έτη, λόγω της 
εισαγωγής των σχετικών κωδικών κατά το έτος 
αναφοράς. 

Το εν λόγω ΠΜΣ είναι μονοτμηματικό, υλοποιείται μόνον από το Τμήμα ΒΣΑΣ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Ως προς τη δομή και οργάνωση των σπουδών, στον παρεχόμενο τίτλο σπουδών δεν 
προβλέπονται ειδικεύσεις ή κατευθύνσεις. Επίσης δεν προβλέπεται υποχρεωτική πρακτική 
άσκηση. Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για την 
απόκτηση του διπλώματος ανέρχεται σε 11. Κατά το έτος αναφοράς προσφέρθηκαν 9 μαθήματα. 
Τα ως άνω στοιχεία παρέμειναν αμετάβλητα καθόλη τη διάρκεια της υπό εξέταση τετραετίας, με 
μόνη εξαίρεση τη σταδιακή αύξηση των προσφερόμενων μαθημάτων από 11 (ακαδημαϊκό έτος 
2015-16) σε 14 (ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18) και τη μείωσή τους σε 9 κατά το έτος 
αναφοράς. Από τα 9 συνολικά προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος κατά το έτος 
αναφοράς, τα 5 είναι υποχρεωτικά (Υ), τα 2 ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) και τα 2 κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικά (ΥΕ). Δεν προσφέρονται προαπαιτούμενα μαθήματα («αλυσίδες»), μαθήματα με 
φροντιστήριο, με κλινική άσκηση ή κλινικά ή μαθήματα με άσκηση υπαίθρου ή επίσκεψη στο 
πεδίο εργασίας. Προσφέρεται ωστόσο ένα μάθημα με εργαστηριακή άσκηση («Χώρος και 
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διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια και την Αν. Ευρώπη»), όπου πέραν της 
τετράωρης διάλεξης προσφέρεται και 1,5 ώρα εργαστηρίου.  

Το ΠΜΣ του Τμήματος είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ητές 
καταβάλλουν δίδακτρα 2.500€ σε πέντε ισόποσες δόσεις των 500€. Εκ του συνολικού ποσού των 
διδάκτρων ένα ποσοστό της τάξης του 10% παρακρατείται από την Επιτροπή Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται: α) για την αποζημίωση των 
διδασκόντων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελών ΔΕΠ, β) για τη χορήγηση υποτροφιών 
στις/στους φοιτήτριες/ητές που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία κατά το εξάμηνο 
αναφοράς των υποτροφιών και γ) για την κάλυψη του κόστους γραμματειακής υποστήριξης, 
προβολής και προώθησης του ΠΜΣ. 

Κατά το έτος αναφοράς και σε βάθος τετραετίας, ο συνολικός αριθμός των 
διδασκουσών/όντων μειώθηκε από 13 (2015-16) και 16 (2016-17) σε 10, αν και σε σχέση με το 
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος παρέμεινε αμετάβλητος. Οι διδάσκουσες/οντες που ήταν Μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής μειώθηκαν από 11 σε 8, ενώ δίδαξαν επίσης 2 εξωτερικοί 
συνεργάτες (βλ. τα επόμενα δύο διαγράμματα, 61 και 62). 

  
Όσον αφορά τη φοιτητική κινητικότητα και τη διεθνοποίηση του Προγράμματος, τα 

σχετικά στοιχεία είναι μηδενικά. 

3.3. Διδακτορικές – Μεταδιδακτορικές Σπουδές 
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος ιδρύθηκε στις 20.09.1996 

δυνάμει του ΠΔ 363/1996 – ΦΕΚ 235Α/20.09.1996, είναι μονοτμηματικό και μονοϊδρυματικό και 
δεν έχει υποχρεωτικά σεμινάρια ή μαθήματα. Άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 
2003-04 με 8 υποψήφιες/ους διδάκτορες. Το 2008 έγινε η επιτυχής υποστήριξη των πρώτων 2 
διδακτορικών διατριβών του Τμήματος, με έτος εγγραφής το 2003. Το ΠΔΣ επανιδρύθηκε το 2018 
δυνάμει του ΦΕΚ 2290Β/18.06.2018 (σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 8/31.01.2018 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 4461/25.05.2018 Πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος) 

Στο ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α/04.08.2017), ο Κανονισμός 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος τέθηκε σε ισχύ την 18.06.2018, δυνάμει του ΦΕΚ 
2290/18.06.2018 (σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 8/31.01.2018 συνεδρίασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 29/27.04.2018 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 4461/25.05.2018 Πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος), 
προσδιορίζοντας ακριβέστερα τις λεπτομέρειες της εφεξής λειτουργίας και δομής του 
Προγράμματος. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 61. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΜΣ1 
Κατηγορίες διδασκόντων ΠΜΣ1 (σύνολα) 

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
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ΔΙΑΓΡΑΜΑ 62. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΜΣ1 
Κατηγορίες διδασκόντων ΠΜΣ1 (ποσοστά) 

Εξωτερικοί συνεργάτες Λοιποί διδάσκοντες 
Μέλη ΕΕΠ Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων 
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
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Στο πλαίσιο του ΠΔΣ το Τμήμα απονέμει διδακτορικό δίπλωμα με δυνατότητα εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής στην αγγλική γλώσσα. Ο αριθμός των αναγορευμένων διδακτόρων του 
Τμήματος κατ’ έτος αναφοράς παρουσιάζει μια σταθερά ανοδική τάση στην περίοδο της υπό 
εξέταση τετραετίας, η οποία ενισχύει την αυξητική πορεία του συνόλου των διδακτόρων (βλ. 
σχετικά Διάγραμμα 63). Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών, η μέση διάρκεια των 
διδακτορικών σπουδών παρουσίασε μία μικρή, αλλά σταθερή αύξηση, ενώ κατά το έτος 
αναφοράς υποχώρησε κατά ένα έτος περίπου σε σχέση με το 2017-18 (βλ. σχετικά Διάγραμμα 64) 
Σε κάθε περίπτωση και πέρα από τις σχετικές αυξομειώσεις, η μέση διάρκεια παραμένει 
ιδιαίτερα υψηλή επιβαρύνοντας τη συνολική εικόνα του Προγράμματος. 

  
Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 65, ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής σχεδόν διπλασιάστηκε από 27 το 2016-17 σε 47 το 207-18, ενώ κατά το 
έτος υποχώρησε στις 34. Ο αριθμός των αιτήσεων παρέμεινε την πρώτη τριετία σταθερός στις 
18 κατ’ έτος, μειούμενος στις 10 κατά το έτος αναφοράς. Στο Διάγραμμα 66 αποτυπώνεται ο 
αριθμός και η προέλευση των νεοεισαχθεισών/έντων υποψηφίων διδακτόρων στο Πρόγραμμα 
κατ’ έτος. 

  
Τέλος, στο Διάγραμμα 67 αποτυπώνεται ο αριθμός των εν ενεργεία υποψηφίων 

διδακτόρων, ο οποίος ανέρχεται κατά το έτος αναφοράς στους 76.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 63. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Σύνολο διδακτόρων 

Από την αρχή λειτουργίας του Προγράμματος 

Έτους αναφοράς 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 64. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Μέση διάρκεια σπουδών 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 65. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Θέσεις - Αιτήσεις 

Προκηρυχθείσες θέσεις 

Αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 66. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Θέσεις - Αιτήσεις 

Από Τμήμα ΒΣΑΣ Από ΠΑΜΑΚ Από άλλο Ίδρυμα 
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Το πλήθος των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές, που προέκυψαν κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31.08.2019) από το 
ερευνητικό έργο των υποψηφίων διδακτόρων ανέρχεται 
σωρευτικά (από την απόκτηση της ιδιότητας της/του 
υποψηφίας/ου διδάκτορα έως και τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς) σε 28. Αντίστοιχα, το 
πλήθος των δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια με 
κριτές ανέρχεται σε 63 και το πλήθος των 
ευρεσιτεχνιών σε 2. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
για το ως άνω ερευνητικό έργο κατά τα προηγούμενα 
έτη. 

Όσον αφορά την κινητικότητα των Υποψηφίων 
Διδακτόρων και τη διεθνοποίηση του Προγράμματος 

το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο συνεργασίας 
οποιασδήποτε μορφής, π.χ. ERASMUS, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31.08.2019), συμπεριλαμβανομένων και όσων μετακινούνται και για σπουδές και για πρακτική 
άσκηση ανέρχεται σε 1 (Θ), ενώ αντίστοιχα το πλήθος των εξερχομένων επίσης ανέρχεται σε 1 
(Θ). 

Κατά το έτος αναφοράς απουσίαζε Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας. Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, ο εν λόγω Κανονισμός ήταν ήδη σε ισχύ 
δυνάμει του ΦΕΚ 1679Β/04.05.2020 (σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 6420/16.07.2019 (Β΄ 
3117) συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 2/25.09.2019 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 14.03.03.2020 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος και την υπ’ αριθμ. 3971/22.04.2020 Πράξη του 
Πρύτανη του Ιδρύματος). Η δημοσιοποίηση/διάχυση της μεταδιδακτορικής έρευνας που 
παράγεται στο Τμήμα εξυπηρετήθηκε με τη σύνταξη Καταλόγου ολοκληρωμένων 
μεταδιδακτορικών ερευνών [https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/7478/5554-
PostDoc.pdf] και τη θεσμοθετημένη υποχρέωση ανάρτησης στην PSEPHEDA του Ιδρύματος 
[https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20289].  

4. Διδακτικό έργο 
Με βάση τα απογραφικά δελτία που συμπληρώθηκαν από τις/τους διδάσκουσες/οντες, 

αλλά και τα φύλλα αξιολόγησής τους που συμπληρώθηκαν από τις/τους φοιτήτριες/ητές, 
σχηματίζεται η εικόνα ότι η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού κατά το έτος 
αναφοράς και σε βάθος τετραετίας ήταν πολύ καλή σε σχέση με τη φυσιογνωμία και τους 
σκοπούς που θεραπεύει το Τμήμα. Προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα, οι 
διδάσκουσες/οντες ανανεώνουν σε τακτά διαστήματα το περιεχόμενο των μαθημάτων τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο επιστημονικό τους πεδίο. Κύρια συνιστώσα της 
αποτελεσματικότητας αποτελεί και η ερευνητική τους προσπάθεια που τροφοδοτεί τη διδακτική 
ύλη των μαθημάτων ευθύνης τους. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι υφίσταται θετική συσχέτιση 
μεταξύ ερευνητικής και διδακτικής προσπάθειας. 

Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες ή βραβεία διδασκαλίας. Όπως 
ήδη υποστηρίχθηκε σε παλαιότερες εκθέσεις, η ΟΜΕΑ θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού έργου θα ενισχυθεί με τη θεσμοθέτησή τους μέσω της αναζήτησης τρόπων 
επιχορήγησης τέτοιων φοιτητικών υποτροφιών ή βραβείων και τη διαμόρφωση κριτηρίων 
απονομής βραβείων διδασκαλίας σε ετήσια βάση. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 67. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Εν ενεργεία ΥΔ 
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Σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία αξιολόγησης, το σύνολο του διδακτικού έργου κρίθηκε 
πολύ θετικά. Ο μέσος όρος του Τμήματος (Μ.Ο.Τ.), 
όπως στατιστικά προκύπτει από το σύνολο των 
φοιτητικών αξιολογήσεων των 
διδασκουσών/όντων στο συνολικό εύρος της υπό 
εξέταση τετραετίας έχει κυμανθεί μεταξύ του 
χαμηλού 4,26 (χειμερινό εξάμηνο 2015-16) και του 
υψηλού 4,40 (χειμερινό εξάμηνο 2016-17). Ο ως 
άνω Μ.Ο.Τ. κατά το έτος αναφοράς ανήλθε στο 
4,32 (Χ) και 4,31 (Ε), ενώ στο σύνολο της 
τετραετίας (8 εξάμηνα) ανέρχεται στο υψηλό 
4,32/5,00 (βλ. Διάγραμμα 68). 

Όπως προκύπτει από τους παρακάτω δύο 
πίνακες, παρουσιάστηκαν κατά το έτος 
αναφοράς ορισμένες μικρές θετικές και 
αρνητικές αποκλίσεις σε σχέση με επιμέρους 
Μ.Ο. του Τμήματος ανά ερώτημα φοιτητικής 

αξιολόγησης κατά την υπό εξέταση τετραετία, με αποτέλεσμα ο Μ.Ο. της συνολικής 
αξιολόγησης του διδακτικού έργου στο έτος αναφοράς να είναι κατά 0,01 χαμηλότερος του Μ.Ο. 
τετραετίας, πάντως καθόλα ανώτερος του συνόλου και επιμέρους Μ.Ο. του προηγούμενου 
ακαδημαϊκού έτους. 

 

Η αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης της/του διδάσκουσας/οντα (ερώτημα 1 φοιτητικής 
αξιολόγησης) κυμάνθηκε την ίδια περίοδο μεταξύ του χαμηλού 4,21 (Χ 2015-16) και του υψηλού 
4,41 (Χ 2016-17). Κατά το έτος αναφοράς ανήλθε στο 4,26 (Χ) και 4,28 (Ε), ενώ στο σύνολο της 
τετραετίας (8 εξάμηνα) ανήλθε στο υψηλό 4,29/5,00. Στο σύνολο της τετραετίας και επί συνόλου 
535 αξιολογημένων μαθημάτων, 19 μαθήματα απέσπασαν βαθμολογία χαμηλότερη του 3,00 στο 
εν λόγω ερώτημα, 4 εξ αυτών στο έτος αναφοράς. 

Η αξιολόγηση της ποιότητας του μαθήματος (ερώτημα 2 φοιτητικής αξιολόγησης) 
κυμάνθηκε την ίδια περίοδο μεταξύ του χαμηλού 4,12 (Χ 2015-16) και του υψηλού 4,32 (Χ 2016-17). 
Κατά το έτος αναφοράς ανήλθε στο 4,20 (Χ) και 4,21 (Ε), ενώ στο σύνολο της τετραετίας ανήλθε 
στο υψηλό 4,21/5,00. Στο σύνολο της τετραετίας και επί συνόλου 535 αξιολογημένων 
μαθημάτων, 22 μαθήματα απέσπασαν βαθμολογία χαμηλότερη του 3,00 στο εν λόγω ερώτημα, 6 
εξ αυτών στο έτος αναφοράς. 

Η αξιολόγηση της οργάνωσης/παρουσίασης μαθήματος (ερώτημα 3 φοιτητικής 
αξιολόγησης) κυμάνθηκε την ίδια περίοδο μεταξύ του χαμηλού 4,09 (Χ 2015-16) και του υψηλού 

Μ.Ο. Τμήματος 2018-19 
 

Σύνολο διδακτικού έργου  4,31 

Συνέπεια παρουσίας διδασκόντων 4,60 

Προετοιμασία διδασκόντων 4,57 

Συνέπεια ωρών γραφείου 4,38 

Ενθάρρυνση φοιτητικής συμμετοχής 4,33 

Ενδιαφέρον/χρησιμότητα μαθημάτων 4,32 

Συνολική απόδοση διδασκόντων  4,27 

Ποιότητα μαθημάτων  4,21 

Οργάνωση/παρουσίαση μαθημάτων   4,20 

Μεταδοτικότητα διδασκόντων 4,15 

Διδακτικά βιβλία 4,14 

Μ.Ο. Τμήματος τετραετίας 
 

Σύνολο διδακτικού έργου  4,32 

Συνέπεια παρουσίας διδασκόντων 4,60 

Προετοιμασία διδασκόντων 4,57 

Συνέπεια ωρών γραφείου 4,37 

Ενθάρρυνση φοιτητικής συμμετοχής 4,34 

Ενδιαφέρον/χρησιμότητα μαθημάτων 4,29 

Συνολική απόδοση διδασκόντων  4,29 

Ποιότητα μαθημάτων  4,21 

Οργάνωση/παρουσίαση μαθημάτων   4,21 

Μεταδοτικότητα διδασκόντων 4,17 

Διδακτικά βιβλία 4,14 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 68. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Μ.Ο.Τ. (φοιτητική αξιολόγηση) 
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4,27 (Χ και Ε 2016-17). Κατά το έτος αναφοράς ανήλθε στο 4,20 (Χ και Ε), ενώ στο σύνολο της 
τετραετίας ανήλθε στο υψηλό 4,21/5,00. Στο σύνολο της τετραετίας και επί συνόλου 535 
αξιολογημένων μαθημάτων, 19 μαθήματα/διδάσκοντες απέσπασαν βαθμολογία χαμηλότερη του 
3,00 στο εν λόγω ερώτημα, 6 εξ αυτών στο έτος αναφοράς. 

Η αξιολόγηση του ενδιαφέροντος/χρησιμότητας μαθήματος (ερώτημα 4 φοιτητικής 
αξιολόγησης) κυμάνθηκε την ίδια περίοδο μεταξύ του χαμηλού 4,26 (Ε 2015-16 και Ε 2017-18) και 
του υψηλού 4,33 (Χ 2016-17). Κατά το έτος αναφοράς ανήλθε στο 4,32 (Χ) και 4,31 (Ε), ενώ στο 
σύνολο της τετραετίας ανήλθε στο υψηλό 4,29/5,00. Στο σύνολο της τετραετίας και επί συνόλου 
535 αξιολογημένων μαθημάτων, 7 μαθήματα/διδάσκοντες απέσπασαν βαθμολογία χαμηλότερη 
του 3,00 στο εν λόγω ερώτημα, 1 εξ αυτών στο έτος αναφοράς. 

Η αξιολόγηση της προετοιμασίας της/του διδάσκουσας/οντα (ερώτημα 6 φοιτητικής 
αξιολόγησης) κυμάνθηκε την ίδια περίοδο μεταξύ του χαμηλού 4,50 (Ε 2017-18) και του υψηλού 
4,66 (Χ 2016-17). Κατά το έτος αναφοράς ανήλθε στο 4,58 (Χ) και 4,55 (Ε), ενώ στο σύνολο της 
τετραετίας ανήλθε στο υψηλό 4,57/5,00. Στο σύνολο της τετραετίας και επί συνόλου 535 
αξιολογημένων μαθημάτων, 6 μαθήματα/διδάσκοντες απέσπασαν βαθμολογία χαμηλότερη του 
3,00 στο εν λόγω ερώτημα, 1 εξ αυτών στο έτος αναφοράς. 

Η αξιολόγηση της μεταδοτικότητας της/του διδάσκουσας/οντα (ερώτημα 7 φοιτητικής 
αξιολόγησης) κυμάνθηκε την ίδια περίοδο μεταξύ του χαμηλού 4,10 (Ε 2017-18) και του υψηλού 
4,30 (Χ 2016-17). Κατά το έτος αναφοράς ανήλθε στο 4,15 (Χ) και 4,14 (Ε), ενώ στο σύνολο της 
τετραετίας ανήλθε στο υψηλό 4,17/5,00. Στο σύνολο της τετραετίας και επί συνόλου 535 
αξιολογημένων μαθημάτων, 36 μαθήματα/διδάσκοντες απέσπασαν βαθμολογία χαμηλότερη του 
3,00 στο εν λόγω ερώτημα, 9 εξ αυτών στο έτος αναφοράς. 

Η αξιολόγηση της ενθάρρυνσης της φοιτητικής συμμετοχής από την/τον διδάσκουσα/οντα 
(ερώτημα 8 φοιτητικής αξιολόγησης) κυμάνθηκε την ίδια περίοδο μεταξύ του χαμηλού 4,28 (Ε 
2015-16) και του υψηλού 4,46 (Ε 2016-17). Κατά το έτος αναφοράς ανήλθε στο 4,35 (Χ) και 4,30 
(Ε), ενώ στο σύνολο της τετραετίας ανήλθε στο υψηλό 4,34/5,00. Στο σύνολο της τετραετίας και 
επί συνόλου 535 αξιολογημένων μαθημάτων, 12 μαθήματα/διδάσκοντες απέσπασαν βαθμολογία 
χαμηλότερη του 3,00 στο εν λόγω ερώτημα, 2 εξ αυτών στο έτος αναφοράς. 

Κατά το έτος αναφοράς και στο σύνολο της υπό εξέταση τετραετίας, τα βοηθήματα 
επιλέχθηκαν από τις/τους διδάσκουσες/οντες με κριτήριο τον βαθμό ανταπόκρισής τους στην 
ύλη του εκάστοτε μαθήματος. Συμπληρώθηκαν με φωτοτυπίες άρθρων, αποσπάσματα άλλων 
βιβλίων και σημειώσεις της/του διδάσκουσας/οντα, προκειμένου να καλύπτεται πληρέστερα η 
ύλη. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα κρίθηκαν ως επί το πλείστον επαρκή για τις ανάγκες των 
μαθημάτων. Η αξιολόγηση του διδακτικού βιβλίου (ερώτημα 5 φοιτητικής αξιολόγησης) 
κυμάνθηκε την ίδια περίοδο μεταξύ του χαμηλού 4,04 (Χ 2015-16) και του υψηλού 4,23 (Χ 2016-
17). Κατά το έτος αναφοράς ανήλθε στο 4,14 (Χ) και 4,13 (Ε), ενώ στο σύνολο της τετραετίας 
ανήλθε στο υψηλό 4,14/5,00. Στο σύνολο της τετραετίας και επί συνόλου 535 αξιολογημένων 
μαθημάτων, 15 μαθήματα/διδάσκοντες απέσπασαν βαθμολογία χαμηλότερη του 3,00 στο εν λόγω 
ερώτημα, 2 εξ αυτών στο έτος αναφοράς. 

Κατά το έτος αναφοράς και στο σύνολο της υπό εξέταση τετραετίας, οι διδάσκουσες/οντες 
χρησιμοποίησαν εκτεταμένα τις τεχνολογικές δυνατότητες που τους παρέχονται, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στα ερευνητικά, διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα. Πιο συγκεκριμένα, 
τα Μέλη ΔΕΠ χρησιμοποίησαν τακτικά τα λογισμικά προγράμματα, καθώς και το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο για την επικοινωνία τους με τους ερευνητικούς εταίρους και τις/τους 
φοιτήτριές/ητές τους. Πέραν αυτού, ένας σημαντικός αριθμός διδασκουσών/όντων 
χρησιμοποίησε το διαθέσιμο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τις τακτικές διαλέξεις των μαθημάτων 
και για την ανάρτηση της ύλης των μαθημάτων και ανακοινώσεων στον κεντρικό ιστότοπο του 
Πανεπιστημίου, το COMPUS.  

Κατά το έτος αναφοράς και στο σύνολο της υπό εξέταση τετραετίας, οι διδάσκουσες/οντες 
δέχθηκαν τις/τους φοιτήτριες/ητές τους κατά τη διάρκεια των «ωρών γραφείου», αλλά και 
κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης εκτός αυτών. Επισημαίνεται ότι οι διδάσκουσες/οντες είναι 
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υποχρεωμένες/οι να τηρούν ώρες γραφείου σε δύο διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας και όχι 
μόνον σε πρωινές ή μόνον απογευματινές ώρες προς διευκόλυνση των φοιτητριών/ητών. Η 
αξιολόγηση της συνέπειας του διδάσκοντα στην τήρηση των ωρών γραφείου (ερώτημα 9 
φοιτητικής αξιολόγησης) κυμάνθηκε την ίδια περίοδο μεταξύ του χαμηλού 4,28 (Χ 2015-16) και 
του υψηλού 4,45 (Ε 2016-17). Κατά το έτος αναφοράς ανήλθε στο 4,38 (Χ) και 4,37 (Ε), ενώ στο 
σύνολο της τετραετίας ανήλθε στο υψηλό 4,37/5,00. Στο σύνολο της τετραετίας και επί συνόλου 
535 αξιολογημένων μαθημάτων, 5 μαθήματα/διδάσκοντες απέσπασαν βαθμολογία χαμηλότερη 
του 3,00 στο εν λόγω ερώτημα, κανένα/είς όμως εξ αυτών στο έτος αναφοράς.  

Η αξιολόγηση της συνεπούς παρουσίας της/του διδάσκουσας/οντα στα μαθήματα 
(ερώτημα 10 φοιτητικής αξιολόγησης) κυμάνθηκε την ίδια περίοδο μεταξύ του χαμηλού 4,50 (Ε 
2017-18) και του υψηλού 4,69 (Χ 2016-17). Κατά το έτος αναφοράς ανήλθε στο 4,60 (Χ) και 4,59 (Ε), 
ενώ στο σύνολο της τετραετίας ανήλθε στο υψηλό 4,60/5,00. Στο σύνολο της τετραετίας, 5 
μαθήματα/διδάσκοντες απέσπασαν βαθμολογία χαμηλότερη του 3,00 στο εν λόγω ερώτημα, 1 εξ 
αυτών στο έτος αναφοράς. 

Πέραν των ως άνω στατιστικών στοιχείων και κατόπιν ελέγχου του συνόλου των 
φοιτητικών αξιολογήσεων, η ΟΜΕΑ επισημαίνει ότι στο εύρος της υπό εξέταση τετραετίας 
παρατηρήθηκαν τα εξής: α) Οι Μ.Ο. της φοιτητικής αξιολόγησης 5 μαθημάτων που 
προσφέρθηκαν από 3 διδάσκουσες/οντες (Μέλη ΔΕΠ) εμφανίστηκαν ανησυχητικά χαμηλοί κάτω 
του 3,00 (2,27-2,99). Κανένα εξ αυτών δεν προσφέρθηκε κατά το έτος αναφοράς (Ε 2016-17 και ΧΕ 
2015-16). β) Επιμέρους αξιολογήσεις σε μεμονωμένα ερωτήματα 50 μαθημάτων, 13 εκ των οποίων 
διδάχθηκαν κατά το έτος αναφοράς, εμφανίστηκαν ανησυχητικά χαμηλές κάτω του 3,00. 
Τέσσερις μάλιστα από αυτές (3 σχετικά με τη μεταδοτικότητα της/του διδάσκουσας/οντα και 1 
για το διδακτικό βιβλίο) ήταν εξαιρετικά χαμηλές κάτω του 2,00 (1,67-1,86). γ) Πέραν πολλών 
μεμονωμένων εξαιρετικών επιδόσεων σε επιμέρους μαθήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του 
διδακτικού προσωπικού, 18 διδάσκουσες/οντες απέσπασαν αξιολογήσεις πλέον του Μ.Ο.Τ. σε 
όλα τα μαθήματα που δίδαξαν στο σύνολο της υπό εξέταση τετραετίας, 12 δε εξ αυτών 
αξιολογήθηκαν σε όλα τους τα μαθήματα πλέον του 4,5. δ) 8 μαθήματα/διδάσκοντες στο 
συνολικό εύρος της υπό εξέταση τετραετίας αξιολογήθηκαν με απόλυτο 5. 

Με την ολοκλήρωση της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης η ΟΜΕΑ ενημερώνει την/τον 
Πρόεδρο του Τμήματος για τις αξιολογητικές επιδόσεις των μαθημάτων/διδασκουσών/όντων. Η 
ΟΜΕΑ επισημαίνει ιδίως στην/τον Πρόεδρο τις περιπτώσεις εκείνες, όπου σημειώνονται πολύ 
χαμηλές φοιτητικές αξιολογήσεις τόσο κατά μέσο όρο όσο (κάτω του 3,00) και σε επιμέρους 
ερωτήματα (κάτω του 2,00). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου κατά το έτος 
αναφοράς (2018-19) και το σύνολο της υπό εξέταση τετραετίας κρίθηκε επίσης πολύ θετικά. Με 
την έναρξη κάθε εξαμήνου του έτους αναφοράς εξαμήνου, οι διδάσκουσες/οντες μοίρασαν ως 
συνήθως στις/στους φοιτήτριες/ητές αναλυτικά προγράμματα σπουδών προγράμματα, που 
περιλάμβαναν το περιεχόμενο, τους σκοπούς, τη βιβλιογραφία, τον τρόπο εξέτασης του 
μαθήματος, καθώς και φωτοτυπίες άρθρων από βιβλία και περιοδικά, προκειμένου να 
συμπληρωθεί η ύλη των διδακτικών βοηθημάτων. Στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 
καταγράφηκαν ανά εβδομάδα τα περιεχόμενα των μαθημάτων με τις σχετικές βιβλιογραφίες. Τα 
στοιχεία αυτά αναρτήθηκαν στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου, COMPUS, στον οποίο οι 
φοιτήτριες/ητές είχαν πρόσβαση με κωδικό. 

5. Ερευνητικό έργο 
Τα χρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιήθηκαν στο βάθος της υπό εξέταση τετραετίας, 

απεικονίζονται στα τρία παρακάτω διαγράμματα (69-71), ταξινομημένα ανάλογα με α) το αν 
πρόκειται για χρηματοδοτούμενα έργα με επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος ή για 
χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα με τη μορφή της κοινοπραξίας, που έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος του Τμήματος εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς, β) τον τύπο των 
έργων με επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, ήτοι ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά έργα 
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(π.χ. FP, Horizon, ERC κ.ά.), εθνικά έργα από ευρωπαϊκά ταμεία (π.χ. ΕΣΠΑ, Interreg κ.ά.), έργα 
από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς, έργα από εθνικές εταιρείες και οργανισμούς εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς, γ) το ύψος της χρηματοδότησης (<50Κ€, 50-200Κ€, >200Κ€) 
έργων με επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος και ενεργή διάρκεια φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς. Ο αριθμός των εξωτερικών συνεργατών 
έργων για την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος (ΕΛΚΕ) με ενεργή σύμβαση 
εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς και κατά την υπό εξέταση τετραετία αποτυπώνεται 
στο Διάγραμμα 72. 

  

  
Στο παρακάτω διάγραμμα Δεικτών Ποιότητας Δ3.47-51 αποτυπώνονται κατ’ έτος και στο 

σύνολο της τετραετίας τα ποσοστά α) των έργων με συντονιστή μέλος του Τμήματος, β) των 
ευρωπαϊκών (ανταγωνιστικών) έργων, γ) των έργων ΕΣΠΑ, δ) των έργων από διεθνείς εταιρείες 
και οργανισμούς και ε) των έργων από εθνικές εταιρείες και οργανισμούς επί του συνόλου των 
έργων του Τμήματος. Οι πορείες των επιμέρους δεικτών επιβεβαιώνουν τις παραπάνω 
παρατηρήσεις. Επισημαίνεται ωστόσο ως αρνητικό στοιχείο η απουσία έργων με συντονιστή 
μέλος του Τμήματος καθόλη τη διάρκεια της υπό εξέταση τετραετίας. Στο παρακάτω διάγραμμα 
Δεικτών Ποιότητας Δ3.52-54 αποτυπώνονται κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας τα 
ποσοστά των ενεργών έργων α) χαμηλού προϋπολογισμού (<50Κ €), β) μεσαίου προϋπολογισμού 
(από 50Κ έως 200Κ €) και γ) υψηλού προϋπολογισμού (>200Κ €) επί του συνόλου των ενεργών 
έργων του Τμήματος. Σημειώνεται εν προκειμένω ιδίως η σημαντική μείωση του ποσοστού των 
ενεργών έργων χαμηλού προϋπολογισμού με παράλληλη εξίσου σημαντική αύξηση του 
ποσοστού των ενεργών έργων υψηλού προϋπολογισμού κατά τη τελευταία διετία. Στο 
παρακάτω διάγραμμα Δείκτη Ποιότητας Δ3.55 αποτυπώνεται κατ’ έτος και στο σύνολο της 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 69. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 70. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 71. ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 72. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
Εξωτερικοί συνεργάτες 

Εξωτερικοί συνεργάτες  
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τετραετίας η εξελικτική πορεία του μέσου αριθμού εξωτερικών συνεργατών που αντιστοιχούν 
σε κάθε ενεργό έργο του Τμήματος. 

 

  
Ως προς τη χρηματοδότηση των έργων, η χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ σε βάθος τετραετίας 

εκτινάχθηκε από μηδενική κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17 σε 154.430€ το 2017-18, 
ενώ κατά το έτος αναφοράς υποχώρησε σε 28.140€. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ, ήτοι από 
Διεθνή Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ (οιαδήποτε πηγή της ΕΕ, π.χ. 
προγράμματα/FP/HORIZON 2020 κ.ά.) με Επιστημονικά Υπεύθυνο μέλος του Τμήματος ανήλθε 
από μηδενική κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17 σε 20.468,40€ το 2017-18, ενώ κατά το 
έτος αναφοράς ήταν μηδενική. Η χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς, όπως ο ΟΟΣΑ, η UNESCO, 
εταιρείες κ.ά., με επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος παρέμεινε μηδενική στο σύνολο 
της τετραετίας. Η χρηματοδότηση από εθνικούς δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων ΔΕΚΟ 
και ΟΤΑ, με επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, εκτινάχθηκε από 24.342,50€ κατά τα 
ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17 σε 321.081,60€ κατά το 2017-18, ενώ κατά το έτος αναφοράς 
υποχώρησε στα 32.809,51. Η χρηματοδότηση από εθνικούς ιδιωτικούς φορείς, όπως εταιρείες 
κτλ., με Επιστημονικά Υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, εκτινάχθηκε από 3.225,80€ κατά τα 
ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17 στα 131.435,05€ το 2017-18 και, εν τέλει, στα 160.388,47€ κατά 
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το έτος αναφοράς. Η χρηματοδότηση του Τμήματος σε βάθος τετραετίας μέσω του Τακτικού 
Προϋπολογισμού, Δημοσίων Επενδύσεων και άλλων χρηματοδοτήσεων, όπως έσοδα από ΕΛΚΕ, 
ΤΣΕΜΕΔΕ, Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας, κτλ.), υπήρξε μηδενική στο σύνολο της τετραετίας. 
Όπως σαφώς προκύπτει από το παρακάτω διάγραμμα (73), α) οι σημαντικότεροι φορείς 
χρηματοδότησης έργων στο Τμήμα στο σύνολο της υπό εξέτασης τετραετίας υπήρξαν το 
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και οι εθνικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (π.χ. εταιρείες), β) το συνολικό 
ύψος της χρηματοδότησης από εξωτερικούς φορείς εκτινάχθηκε από 27.568,30€ κατά τα 
ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17 στα 627.415,05€ κατά το 2017-18 και μειώθηκε στα 
221.337,98€ κατά το έτος αναφοράς, γ) κατά το έτος αναφοράς η σημαντικότερη πηγή 
χρηματοδότησης έργων στο Τμήμα υπήρξε ο ιδιωτικός τομέας (π.χ. εταιρείες). 

 
Στο παρακάτω διάγραμμα Δεικτών Ποιότητας Δ3.24-28 αποτυπώνονται κατ’ έτος και στο 

σύνολο της τετραετίας τα ποσοστά των χρηματοδοτήσεων έργων από α) το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, β) 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, γ) διεθνείς φορείς, δ) εθνικούς δημόσιους φορείς και ε) εθνικούς 
ιδιωτικούς φορείς επί του συνόλου των χρηματοδοτήσεων. Όπως προκύπτει από την πορεία 
των δεικτών, κατά το έτος αναφοράς το ποσοστό χρηματοδότησης από εθνικούς ιδιωτικούς 
φορείς υπήρξε το υψηλότερο (72,46%) σε σχέση με τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης, τα 
ποσοστά των οποίων παρέμειναν χαμηλά (από εθνικούς δημόσιους φορείς και μέσω ΕΣΠΑ) ή 
μηδενικά (από διεθνείς φορείς και την ΕΕ), επιβεβαιώνοντας τις παραπάνω παρατηρήσεις. 
Σημειώνεται ωστόσο ότι κατά τα πρώτα δύο έτη της υπό εξέταση τετραετίας, το ποσοστό 
χρηματοδότησης από εθνικούς δημόσιους φορείς ήταν σαφώς το υψηλότερο (88,30%) σε σχέση 
με τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης. 
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Η ποσοτική/στατιστική αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας του διδακτικού 

προσωπικού του Τμήματος σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ακολουθώντας τις παλαιότερες 
υποδείξεις της ΑΔΙΠ, προσκρούει στον διαφορετικό τρόπο προσμέτρησης των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων. Πρώτον, αρχομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, το επιμέρους ερευνητικό 
έργο (εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες, 
κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους) υπολογίζεται πλέον αθροιστικά. Δεύτερον και πέραν αυτού, 
από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 τα σχετικά στοιχεία υπολογίζονται όχι μόνον σωρευτικά αλλά 
και από την έναρξη της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας των μελών του Τμήματος. Τρίτον, και πέραν 
των παραπάνω, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, απουσίαζε η διαφοροποίηση μεταξύ 
μονογραφιών και βιβλίων, ενώ έπειτα ζητήθηκαν και καταχωρήθηκαν χωριστά στοιχεία 
αναφοράς για την κάθε κατηγορία. Κρίνοντας μάλιστα από την εντυπωσιακή αύξηση των 
σχετικών στοιχείων (Μονογραφίες-Βιβλία) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, όπως και την 
εσφαλμένη, εκτιμούμε, καταχώρηση των μονογραφιών/βιβλίων κατά τα προηγούμενα έτη, η 
εξαγωγή ασφαλών συγκριτικών συμπερασμάτων για το πεδίο των μονογραφιών-βιβλίων είναι 
τουλάχιστον προβληματική. Τα σχετικά στοιχεία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στα παρακάτω 
τέσσερα διαγράμματα (74-77) ως εξής: 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 74. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά 
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Σημειώνεται επίσης ότι στο σύνολο της υπό εξέταση τετραετίας δεν καταχωρήθηκαν 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας-πατέντες. Το σύνολο των συνεδρίων που διοργανώθηκαν υπό την 
αιγίδα του Τμήματος απεικονίζονται στο Διάγραμμα 78. Στο Διάγραμμα 79 αποτυπώνεται η 
εντυπωσιακά αυξητική πορεία της αναγνώρισης της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών 
του Τμήματος μέσω ετεροαναφορών στο σύνολο της τετραετίας. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο 
των ετεροαναφορών κατά το έτος αναφοράς (12.653) παραμένει εντυπωσιακό, παρουσιάζοντας 
σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 2.944 ετεροαναφορές. 

  
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία κατά το έτος αναφοράς (2018-19) καταχωρήθηκε η 

απονομή συνολικά 79 διεθνών βραβείων και διακρίσεων σε μέλη του Τμήματος, αριθμός 
υπερδιπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (38). Δεδομένων των παραπάνω 
καθώς και των μηδενικών ή μη σχετικών καταχωρήσεων κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, 
η ΟΜΕΑ εκτιμά ότι το ως άνω σύνολο αφορά το σύνολο των διεθνών βραβείων και διακρίσεων 
σωρευτικά από την έναρξη της ακαδημαϊκής δραστηριότητας των μελών του Τμήματος. 

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος και τα ερευνητικά κίνητρα που θέτει το Τμήμα (και το 
Ίδρυμα) συνδέονται με τις εξής δράσεις: α) υποστήριξη των μελών του Τμήματος μέσω επιλογών 
κινητικότητας στο πλαίσιο προγραμμάτων κινητικότητας, β) χρηματοδότηση συμμετοχής σε 
επιστημονικά συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού (πολιτική του Ιδρύματος), γ) ερευνητικές 
συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δ) διοργάνωση και συμμετοχή σε σημαντικά διεθνή 
συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις, ε) ετήσια ερευνητικά βραβεία επιστημονικών 
δημοσιεύσεων (Ίδρυμα), στ) υποστήριξη βοηθητικών υποδομών (βιβλιοθήκη, Η/Υ, λογισμικό 
κτλ.), ζ) οργάνωση διατμηματικών και διιδρυματικών ΠΜΣ, η) χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, θ) 
ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ι) ίδρυση και λειτουργία 3 
Ερευνητικών Εργαστηρίων και 1 υπό έγκριση (κατά το έτος αναφοράς, πλέον σε λειτουργία) 
στους κεντρικούς ερευνητικούς τομείς του Τμήματος, με στόχο τη συμμετοχή Υποψ. Διδακτόρων 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 76. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Μονογραφίες - Βιβλία 
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Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 78. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Συνέρια υπό την αιγίδα του Τμήματος 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 79. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Αναγνώριση 
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και Μεταδιδακτόρων στο ερευνητικό και διδακτικό έργο. 

Η θετική εικόνα της εξέλιξης της ερευνητικής δραστηριότητας στο Τμήμα επιβεβαιώνεται 
και από τα παρακάτω διαγράμματα Δεικτών Ποιότητας Δ3.36-37, Δ3.39-40, Δ3.41-42, Δ3.43, 
Δ3.44 και Δ3.45-46, όπου αποτυπώνονται κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας οι αναλογίες 
του πλήθους (σωρευτικά) α) των εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με και χωρίς κριτές, β) 
των ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων με και χωρίς κριτές, γ) των μονογραφιών και βιβλίων, 
δ) των κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, ε) των συνεδρίων υπό την αιγίδα του Τμήματος και 
στ) των αναφορών στο έργο των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος και των διεθνών βραβείων και 
διακρίσεων επί του συνόλου των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος, επιβεβαιώνοντας τις παραπάνω 
παρατηρήσεις. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ3.41-42.  
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Μέσο συνολικό πλήθος 
μονογραφιών/βιβλίων ανά Μέλος ΔΕΠ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ3.43.  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Μέσο συνολικό πλήθος κεφαλαίων σε 
συλλογικούς τόμους ανά Μέλος ΔΕΠ 
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6. Δημοσιότητα - Διάχυση 
 

Το Τμήμα δημοσιοποιεί τις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές του δραστηριότητες με άμεσο 
και προσβάσιμο τρόπο. Οι σχετικές πληροφορίες είναι επικαιροποιημένες και διατυπωμένες με 
αντικειμενικότητα και σαφήνεια. Το Τμήμα παρέχει πλήρη, διαφανή και αξιόπιστη πληροφόρηση 
για τις ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, καθώς και τις μαθησιακές και 
ερευνητικές δυνατότητες που προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/ητές του με άμεσο και 
προσβάσιμο τρόπο. Οι κύριοι δίαυλοι επικοινωνίας και προβολής των δράσεων του Τμήματος 
είναι ιδίως οι εξής: α) ο ιστότοπος του Τμήματος, β) οι επίσημες ομάδες του Τμήματος στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Εργαστηρίων, Ανοιχτών Διαλέξεων Politics First, public groups κτλ., γ) η 
πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων (compus) που χρησιμοποιούν τα μέλη του διδακτικού 
προσωπικού και οι εγγεγραμμένες/οι στο Τμήμα φοιτήτριες/ητές, δ) τα δελτία τύπου του 
Γραφείου Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος, ε) η έντυπη έκδοση του περιοδικού του 
Ιδρύματος, στ) ο ιστότοπος του Ιδρύματος, ζ) έντυπο υλικό (π.χ. αφίσες, flyer) σε επιλεγμένα 
σημεία της πόλης κτλ. Η Γραμματεία του Τμήματος διαχειρίζεται και επικαιροποιεί συστηματικά 
τις πληροφορίες που αναρτώνται τον ιστότοπο του Τμήματος. Όπου προβλέπεται από τη 
νομοθεσία οι προκηρύξεις δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο. 

Το είδος και το εύρος των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου είναι 
ιδιαιτέρα μεγάλο. Συγκεκριμένα παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με α) την 
τοποθεσία του Τμήματος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠΑΜΑΚ και τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του, όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, β) τα όργανα διοίκησης του 
Τμήματος, όπως και τη διοικητική υποστήριξη των λειτουργιών του, η οποία παρέχεται από τη 
Γραμματεία του, γ) το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει το Τμήμα με 
αναλυτικά βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία, τις/τους μεταδιδακτορικές/ούς 
ερευνήτριες/ητές και τα μέλη της Γραμματείας, όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δ) τον 
τρόπο λειτουργίας του ΠΠΣ με πλήρη αναφορά στα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδίκευσης 
των δύο επιστημονικών ειδικεύσεων που θεραπεύει το Τμήμα, καθώς και σε θέματα εισαγωγής, 
περιεχομένων της φοίτησης, μαθησιακών διαδικασιών και εξετάσεων, ε) τον τρόπο λειτουργίας 
των ΠΜΣ, με πλήρη αναφορά στα γνωστικά πεδία που θεραπεύουν, καθώς και στις 
προϋποθέσεις εισαγωγής, φοίτησης και απονομής τίτλων, όπως διατυπώνονται στον Εσωτερικό 
Κανονισμό τους, οι οποίες και αναρτώνται στον ιστότοπο, στ) το ακαδημαϊκό προφίλ, το 
ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο των μελών του Τμήματος, ζ) τις δυνατότητες 
φοίτησης σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχονται στις/στους 
φοιτήτριες/ητές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η) υποτροφίες που μπορούν να 
λάβουν οι φοιτήτριες/ητές από φορείς της χώρας ή εξωτερικούς επιστημονικούς φορείς με τους 
οποίους συνεργάζεται το Τμήμα, θ) τους διδακτορικούς τίτλους που έχει απονείμει το Τμήμα και 
ι) τις επιστημονικές δράσεις και λοιπές εκδηλώσεις που διοργανώνει το Τμήμα ή/και το 
Πανεπιστήμιο (διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, συνέδρια, διεπιστημονικές συνεργασίες). 
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Μέσω του ιστοτόπου δημοσιοποιούνται επίσημα κείμενα που αφορούν την τρέχουσα 
ακαδημαϊκή δράση του Τμήματος, συμβάλλοντας στη διαφάνεια και τον πλουραλισμό της 
πληροφορίας. Συγκεκριμένα αναρτώνται μεταξύ πολλών άλλων: α) ο Οδηγός Σπουδών του 
Τμήματος στην ελληνική γλώσσα με περιγραφές των μαθημάτων, αναφορά στα αναμενόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα, τις εφαρμοζόμενες διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες καθώς και 
τις μορφές αξιολόγησης της διδακτικής διαδικασίας και των ακαδημαϊκών δομών, β) το Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Εξετάσεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου και γ) ο 
Κανονισμός Σπουδών του ΠΠΣ, όπως και ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ. 

Στις σελίδες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Students Web οι φοιτήτριες/ητές του ΠΠΣ του 
Τμήματος έχουν τη δυνατότητα: α) να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για το ΠΠΣ και το 
Προσωπικό του Τμήματος, β) να υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων την κατάλληλη περίοδο ή να 
έχουν πρόσβαση στην ισχύουσα κατάσταση των δηλώσεών τους, γ) να έχουν πρόσβαση στη 
βαθμολογία τους, δ) να ανατρέξουν στις τρέχουσες ανακοινώσεις του Τμήματος ΒΣΑΣ και άλλων 
Τμημάτων του Ιδρύματος, ε) να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών και να 
παρακολουθούν την πορεία διεκπεραίωσης του αιτήματός τους. 

Στις επίσημες ομάδες του Τμήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) 
επαναλαμβάνεται μέρος της πληροφόρησης που παρέχει ο ιστότοπος. Συγκεκριμένα, παρέχονται 
από τη Γραμματεία πληροφορίες που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του ΠΠΣ του 
Τμήματος. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες σε ατομική βάση από Μέλη ΔΕΠ του ΒΣΑΣ, 
σχετικά με διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες και δυνατότητες εκπαίδευσης και 
μετεκπαίδευσης και επιτυγχάνεται η πιο ελεύθερη επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των μελών των ομάδων, πάντοτε με τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Η σαφήνεια της 
παρεχόμενης πληροφόρησης επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας των Μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος με τη Γραμματεία του. 

Σημειώνεται τέλος ότι δεν υφίστανται διαθέσιμα στοιχεία τετραετίας για: α) το κατ’ έτος 
πλήθος των εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου εντός και εκτός του 
Τμήματος, όπως ζητείται από τον ιδρυματικό δείκτη ΝΔ.10 [η ΟΜΕΑ εισηγείται σχετικά την 
εισαγωγή νέου δείκτη παρακολούθησης και, σύμφωνα με τα παραπάνω, καταγράφει 34 τέτοιες 
εκδηλώσεις κατά το έτος αναφοράς], β) το πλήθος των ημερίδων/επιστημονικών εκδηλώσεων 
και συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα ετησίως, καθώς ως τώρα το Τμήμα δήλωνε 
στα στοιχεία της ΟΠΕΣΠ μόνο το ετήσιο σύνολο των ημερίδων/συνεδρίων και όχι του συνόλου 
των επιστημονικών εκδηλώσεων εν γένει, όπως ζητείται από τον ιδρυματικό δείκτη ΝΔ.11 [η 
ΟΜΕΑ εισηγείται σχετικά την εισαγωγή νέου δείκτη παρακολούθησης και, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, καταγράφει 33 τέτοιες εκδηλώσεις κατά το έτος αναφοράς], γ) το ετήσιο πλήθος 
δημοσιευμάτων για το έργο και τα επιτεύγματα του Τμήματος, όπως ζητείται από τον 
ιδρυματικό δείκτη ΝΔ.12 [η ΟΜΕΑ εισηγείται σχετικά την εισαγωγή νέου δείκτη παρακολούθησης, 
ο οποίος θα παρακολουθείται από τη Γραμματεία του Τμήματος με τη συνδρομή της/του 
Προέδρου και των διδασκόντων του Τμήματος]. 

Ενδεικτικά μόνον της διάχυσης-δημοσιότητας του έργου που επιτελέστηκε στο Τμήμα 
κατά το έτος αναφοράς, ακολουθούν οι αφίσες α) του Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας 
Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με το Τμήμα ΒΣΑΣ (υπό την Αιγίδα της Α.Ε. 
του Προέδρου της Δημοκρατίας), «Ευρώπη: Η βαλκανική φαντασίωση. Σύγχρονα ζητήματα και η 
ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων», ΠΑΜΑΚ, 12–13 Απριλίου 2019, β) του Διεθνούς 
Συνεδρίου «Πόλεις-λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη 
Θάλασσα (18ος-21ος αιώνας)». Συνδιοργάνωση Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (Τμήμα ΒΣΑΣ). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 22–24 Νοεμβρίου 2018, γ) του 17th 
International “Border Crossings” Student Conference “(Im)mobilities: Place-making, boundaries, 
interconnectedness”. Bucharest, Romania, 11–14 April 2019, δ) του 14th International Konitsa 
Summer School “Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans”. Konitsa, 
21 July–3 August 2019, ε) του Séminaire-atelier CREABALK#1 « Faire ville, faire la ville: 
monumentalisations, politisations, expérimentations », Institut Français de Thessalonique, Salle 
Allatini, 26-27 Νοεμβρίου 2018 και στ) των Ανοιχτών Διαλέξεων Διεθνούς Πολιτικής Θεωρίας 
Politics First κατά το έτος αναφοράς: 
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7. Υπηρεσίες και Υποδομές 

Τα στοιχεία των υποδομών και υπηρεσιών του Τμήματος έχουν παραμείνει αμετάβλητα στο 
σύνολο της τετραετίας. Ως προς τις υποδομές, το Τμήμα διαθέτει 4 αίθουσες διδασκαλίας 
αποκλειστικής του χρήσης με συνολική δυναμικότητα 145 θέσεων, ενώ οι αίθουσες διδασκαλίας 
κοινής χρήσης με άλλα Τμήματα ανέρχονται σε 29. Το Τμήμα διαθέτει 1 αίθουσα εργαστηρίων 
αποκλειστικής του χρήσης για οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων με συνολική δυναμικότητα 
38 θέσεων, ενώ οι αίθουσες εργαστηρίων κοινής χρήσης με άλλα Τμήματα ανέρχονται σε 2. Οι 
λοιπές εγκαταστάσεις, πλην των αιθουσών διδασκαλίας/εργαστηρίων για άλλες δραστηριότητες 
(π.χ. διοίκηση, τεχνική υποστήριξη, αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία διδασκόντων, όχι διάδρομοι 
κτλ.) ανέρχονται σε 2. Δεν διαθέτει δικές του περιφερειακές βιβλιοθήκες, ενώ κάνει κοινή χρήση 
βιβλιοθηκών και αναγνωστηρίων με 1 ακόμη Τμήμα. Η συνολική δυναμικότητα της κεντρικής 
βιβλιοθήκης ανέρχεται σε 100 θέσεις. Επίσης το Τμήμα διαθέτει 1 αίθουσα συνεδριάσεων, 31 
γραφεία διδασκόντων, 1 γραφείο εκτάκτων διδασκόντων, 1 γραφείο Υποψηφίων Διδακτόρων, 2 
γραφεία Γραμματείας (ΠΠΣ και ΠΜΣ) και 1 αίθουσα για το εργαστήριο Η/Υ. 

Στο παρακάτω διάγραμμα Δεικτών Ποιότητας Δ3.32,34 αποτυπώνεται η αμετάβλητη εικόνα 
κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας του ποσοστού του πλήθους α) των αιθουσών 
διδασκαλίας αποκλειστικής χρήσης από το Τμήμα επί του συνόλου των αιθουσών διδασκαλίας 
του Τμήματος (αποκλειστικής και κοινής χρήσης) και β) των αιθουσών εργαστηρίων 
αποκλειστικής χρήσης από το Τμήμα επί του συνόλου των αιθουσών εργαστηρίων του Τμήματος 
(αποκλειστικής και κοινής χρήσης). Στο παρακάτω διάγραμμα Δεικτών Ποιότητας Δ3.33,35 
αποτυπώνεται η επίσης αμετάβλητη εικόνα κατ’ έτος και στο σύνολο της τετραετίας του μέσου 
αριθμού των θέσεων ανά αίθουσα διδασκαλίας και εργαστηρίου. 

  
Ως προς τις υπηρεσίες, το Τμήμα προσφέρει: α) πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής 

γραμματείας, β) απομακρυσμένη εγγραφής για τις/τους νεοεισελθείσες/έντες φοιτήτριες/ητές, 
γ) ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων, δ) ηλεκτρονική καταχώρηση 
βαθμολογίας, ε) ηλεκτρονική παραγγελία και έκδοση πιστοποιητικών (Σημ.: εσφαλμένη σχετική 
καταχώρηση στα στοιχεία της ΟΠΕΣΠ), στ) απομακρυσμένη πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και 
βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, ζ) αναρτημένες οδηγίες για όλες τις λειτουργίες του 
Τμήματος, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητριών/ητών στον ιστότοπο του 
Τμήματος, καθώς και η) γραφείο συμβουλευτικής φοιτητριών/ητών για θέματα σπουδών 
(mentoring, tutoring κτλ.). Όλες οι υπηρεσίες πληροφόρησης και οδηγίες είναι αναρτημένες στον 
ιστότοπο του Τμήματος και επικαιροποιούνται τακτικά. Στον ιστότοπο του Τμήματος λειτουργεί 
επίσης ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στο Μητρώο Αποφοίτων του Τμήματος. Λειτουργεί Γραφείο 
συμβουλευτικής φοιτητών για θέματα σπουδών (mentoring, tutoring κτλ.). Επίσης κατά το έτος 
αναφοράς οι διδάσκοντες και οι φοιτήτριες/ητές του Τμήματος είχαν πρόσβαση στην Πλατφόρμα 
Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Compus, η χρήση της οποίας ωστόσο αντικαθίσταται πλέον από τη 
χρήση της αντίστοιχης πλατφόρμας open E-class. 

12.12% 12.12% 12.12% 12.12% 

33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ3.32,34. ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Ποσοστό αιθουσών αποκλειστικής χρήσης 

Διδασκαλίας Εργαστηρίων 

4.39 4.39 4.39 4.39 

12.67 12.67 12.67 12.67 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ3.33,35. ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών 

Διδασκαλίας Εργαστηρίων 



[59] 
 

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2018-19 Τμήματος ΒΣΑΣ, ΠΑΜΑΚ 

Σε επίπεδο Τμήματος οι κύριοι φορείς παροχής διοικητικών υπηρεσιών είναι η Γραμματεία 
του Τμήματος και η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά το έτος αναφοράς και καθόλη τη 
διάρκεια της υπό εξέταση τετραετίας, στη Γραμματεία του Τμήματος απασχολούνταν 4 
υπάλληλοι και 1 υπάλληλος στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι ανάγκες του 
εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος καλύφθηκαν με απόλυτη επάρκεια από ένα μέλος ΕΤΕΠ, το οποίο 
ασχολήθηκε και με την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και τη γραμματειακή υποστήριξη του 
Προγράμματος Erasmus. Επαρκείς για τις ανάγκες του Τμήματος χαρακτηρίζονται και οι 
παραχθείσες υπηρεσίες από τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Υπολογιστών & Δικτύων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος, οι υποδομές και οι υπηρεσίες πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών καλύφθηκαν από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, σε επίπεδο Τμήματος λειτούργησε ο 
θεσμός του Συμβούλου Σπουδών. Το Τμήμα επιφόρτισε 3 Μέλη ΔΕΠ με τον ρόλο του Συμβούλου 
Σπουδών των φοιτητριών/ητών. Πέραν των Γραμματειών του ΠΠΣ και των δύο ΠΜΣ, το Τμήμα 
διαθέτει εργαστήριο Η/Υ. Το Εργαστήριο διέθεσε 38 θέσεις εργασίας και στελεχώθηκε από 1 
μέλος ΕΔΙΠ της ακαδημαϊκής μονάδας, το οποίο προσέφερε συμβουλές και υποστήριξη 
στις/στους φοιτήτριες/ητές του Τμήματος που χειρίζονται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
το διαδίκτυο στον συγκεκριμένο χώρο. Οι αλλοδαπές/οί φοιτήτριες/ητές που μετακινήθηκαν 
προς το Τμήμα υποστηρίχθηκαν ειδικότερα από το Γραφείο Erasmus, τη Γραμματεία του 
Τμήματος, την/τον επιστημονικώς υπεύθυνο της συνεργασίας και ασφαλώς το σύνολο των 
διδασκουσών/όντων του Τμήματος. 

Το Τμήμα δεν χορηγεί υποτροφία. 

Όπως κάθε χρόνο, με την έναρξη του έτους αναφοράς διοργανώθηκε εκδήλωση υποδοχής 
των πρωτοετών φοιτητριών/ητών με τη συμμετοχή των πρυτανικών αρχών, των κοσμητόρων, 
των προέδρων των Τμημάτων και του συλλόγου των φοιτητών. Ενημερώθηκαν οι 
φοιτήτριες/ητές, βραβεύτηκαν οι πρωτεύσασες/ντες κάθε Τμήματος και ακολούθησαν ομιλίες 
αποφοίτων του Πανεπιστημίου, οι οποίες/οι ανέφεραν τις εμπειρίες τους στο Πανεπιστήμιο και 
τα εφόδια που απέκτησαν κατά την εύρεση εργασίας. Κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα, οι 
νεοεισερχόμενες/οι έλαβαν ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τις δράσεις του Τμήματος και την 
ακαδημαϊκή τους πορεία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Κατά το πρώτο έτος σπουδών και 
πάντως πριν την επιλογή ειδικεύσεων διοργανώθηκε ενημερωτική συνάντηση από τον Πρόεδρο 
του Τμήματος με τη συμμετοχή εκπροσώπων αμφότερων των ειδικεύσεων, προκειμένου να 
κατατοπιστούν οι φοιτήτριες/ητές σχετικά με τις υποδομές και τις παροχές του Τμήματος, 
καθώς και σχετικά με το αντικείμενο και το περιεχόμενο σπουδών σε κάθε ειδίκευση, καθώς και 
τις επαγγελματικές προοπτικές έκαστης. Επίσης έγινε παρουσίαση της επίσημης ιστοσελίδας 
του Τμήματος που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του. 

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας παρήχθησαν σε ιδρυματικό επίπεδο. 
Ενδεικτικά σημειώνονται οι εξής: α) Φοιτητική Μέριμνα, β) Σύλλογος Φοιτητών, γ) Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης, δ) Μονάδα Προσβασιμότητας [με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη 
των αναγκών των φοιτητριών/ητών με αναπηρία. Η δημιουργία της ειδικής αυτής υπηρεσίας 
προσβασιμότητας έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης που 
αντιμετωπίζουν οι φοιτήτριες/ητές με αναπηρία, τις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν 
κατά τη φοίτησή τους στο Ίδρυμα, αλλά και την αποδεδειγμένη συνεισφορά παρόμοιων 
υπηρεσιών που υπάρχουν ήδη σε άλλα Πανεπιστήμια. Οι υπηρεσίες υποστήριξης του 
Πανεπιστημίου οργανώνονται σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής.] ε) Γραφείο Φυσικής Αγωγής, στ) Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών 
[λειτουργεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης φοιτητριών/ητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες του Πανεπιστημίου. Έχει ως σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητριών/ητών 
του Ιδρύματος με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και την 
ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα που αφορούν τον τομέα της 
ψυχικής υγείας. Μέσα από διάφορες δράσεις το ΚΣΣΦ παρέχει ενημέρωση, ψυχολογική 
υποστήριξη και συμβουλευτική σε όλους τις/τους φοιτήτριες/ητές του Ιδρύματος. Το 
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προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από 2 επιστημονικά υπεύθυνες/ους (Μέλη ΔΕΠ του 
Ιδρύματος), 2 ψυχολόγους και 8 εθελόντριες/οντές ψυχολόγους.] ζ) Κέντρο Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Δικτύων, η) Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), θ) Κέντρο 
Πληροφόρησης Πανεπιστημίου, ι) Σύλλογος Φοιτητών Erasmus, ια) Βιβλιοθήκη & Κέντρο 
Πληροφόρησης Ιδρύματος, ιβ) Γραφείο Erasmus+, ιγ) Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 
Μάθησης, ιδ) Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ιε) Γραφείο Αποφοίτων, ιστ) Γραφείο 
Διασύνδεσης. 

Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου προσφέρει επίσης τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
προς τις/τους φοιτήτριες/ητές: α) Ακαδημαϊκό ημερολόγιο, β) Ακαδημαϊκή ταυτότητα, γ) 
Students Web, δ) Compus, ε) Φοιτητικό email. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει, μεταξύ άλλων, δύο 
σημαντικές διαδικτυακές υπηρεσίες διευκόλυνσης των φοιτητριών/ητών.  

Όσον αφορά τις υποδομές πάσης φύσεως, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα αφορά την 
ανεπάρκεια των διαθέσιμων γραφείων διδασκουσών/όντων, με αποτέλεσμα την αναγκαστική 
συστέγαση περισσότερων συναδέλφων σε περιορισμένους χώρους, δυσκολεύοντας ιδίως τη 
φοιτητική συνεργασία κατά τις ώρες γραφείου. Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός των γραφείων 
ωστόσο (υπολογιστές, υπολογιστικά προγράμματα, εκτυπωτές, κλιματισμός, φωτισμός, 
θέρμανση) είναι απολύτως επαρκής, άρτια συντηρημένος και τεχνολογικά αναβαθμισμένος. 

Οι αίθουσες διδασκαλίας που μπορεί να χρησιμοποιεί το Τμήμα τόσο αποκλειστικά όσο και 
από κοινού με άλλα Τμήματα είναι επίσης περιορισμένες σε αριθμό και δυναμικότητα θέσεων, 
επιβαρύνοντας τόσο την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και την κατανομή 
των αιθουσών και την ομαλή ροή του προγράμματος διδασκαλίας. Όπως και στην περίπτωση 
των γραφείων, ωστόσο, ο υποστηρικτικός εξοπλισμός των αιθουσών διδασκαλίας είναι 
απολύτως επαρκής, άρτια συντηρημένος και τεχνολογικά αναβαθμισμένος. 

8. Εξωστρέφεια - Σχέσεις με ΚΠΠ φορείς 

Το Τμήμα διακρίνεται από έντονη εξωστρέφεια και έχει ήδη γίνει γνωστό στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Μέλη του Τμήματος συνεργάζονται με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
παραγωγικούς φορείς. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την συνεργασία του 
Τμήματος με (α) την Αρμενική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, (β) την Ισραηλιτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης και (γ) το Ελληνο-αραβικό Επιμελητήριο. Στο πλαίσιο των επιστημονικών 
εκδηλώσεων και ανοιχτών διαλέξεων του Τμήματος και της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ του 
Τμήματος και των ΚΠΠ, έχουν κληθεί να ομιλήσουν γνωστοί λογοτέχνες, επιχειρηματίες αλλά 
και πολιτικοί. Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο πολλών θεσμικών 
συνεργασιών (μέσω μνημονίων συνεργασίας) του Τμήματος και του Ιδρύματος, αλλά και ενός 
εκτεταμένου δικτύου άτυπων επαφών και παλαιών συνεργασιών των ιδίων. 

Μέλη τη μονάδας έχουν ιδρύσει και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της Μονάδας 
Έρευνας Κοινής Γνώμης και Αγοράς που είναι θεσμοθετημένη ερευνητική μονάδα στο πλαίσιο 
του Ιδρύματος (δομή του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου). Η Μονάδα έχει 
επιστημονικά υπεύθυνο Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (Νίκος Μαραντζίδης) και έντονη συμμετοχή 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ΒΣΑΣ, με αντικείμενο έρευνες κοινής γνώμης και 
ποιοτικές έρευνες (ομάδες εστίασης, αναλύσεις περιεχομένου, συνεντεύξεις σε βάθος). Η 
Μονάδα συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και εταιρίες σε 
Ελλάδα και εξωτερικό. Μέχρι το έτος αναφοράς, απασχολήθηκαν επ’ αμοιβή στη Μονάδα πλέον 
των 80 φοιτήτριες/ητές ΒΣΑΣ, αποκτώντας δεξιότητες χρήσιμες για μελλοντική απασχόληση σε 
εταιρείες δημοσκοπήσεων. [www.poru.eu] 

Από το 1999 το Τμήμα διοργανώνει διαλέξεις με προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς και 
προσωπικότητες το πλαίσιο της σειράς διαλέξεων: «Οι μακρινοί μας γείτονες: Οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις». Κατά το έτος αναφοράς πραγματοποιήθηκαν οι 
εξής 3 διαλέξεις: 

1. Διάλεξη της Maja Muhic, Associate Professor (South East European University, Tetovo) 
“Comparative Cultural and Policy Studies on Urban Spaces in the Balkans with a Focus on 
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the Project SK 2014”. 9 Μαΐου 2019. 
2. Διάλεξη της Μιράντας Τερζοπούλου, λαογράφου-εθνολόγου, πρώην ερευνήτριας ΚΕΕΛ 

(Ακαδημία Αθηνών) «Αναστενάρια και Μπεκτασήδες: Θρακικές τελετές, τελετουργίες 
γονιμότητας, πάλης και πανηγυρικού προσκυνήματος». 28 Μαρτίου 2019. 

3. Συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με τις/τους Μάγκυ Κριθαρέλλη, Έφη Βουτυρά, Ελένη Γ. 
Γαβρά και Δημήτρη Σταματόπουλο με αφορμή την παρουσίαση του έργου Η Βιογραφία 
του Πατρογονικού [Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2016] της Μάγκυς Κριθαρέλλη. Συνδιοργάνωση 
με το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Πολιτικής Επιστήμης, Ιστορίας, Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Οικονομικών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών, με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία, Ανθρωπολογία και 
Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» και με το Εργαστήριο Ιστορίας 
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπη. 1 Μαρτίου 2019. 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (2014) το Τμήμα συμμετέχει στο ακαδημαϊκό 
δίκτυο Πανεπιστημίων από τα Βαλκάνια “Border Crossings” και αποτελεί διοργανωτή φορέα 
του International Border Crossings Student Conference. Το συνέδριο αποτελεί δράση του 
Δικτύου “Border Crossings” και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα της ΝΑ 
Ευρώπης. Σε αυτό παρουσιάζονται κάθε χρόνο περίπου 50 ανακοινώσεις και συμμετέχουν 
παρακολουθώντας τις εργασίες του περίπου 150 φοιτήτριες/ητές και καθηγήτριες/ητές από 
χώρες της ΝΑ και της υπόλοιπης Ευρώπης. Υπεύθυνος για το Τμήμα είναι Επίκουρος 
Καθηγητής και Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, κ. Ιωάννης Μάνος. Κατά το έτος αναφοράς 
διοργανώθηκε το 17th International “Border Crossings” Student Conference “(Im)mobilities: 
Place-making, boundaries, interconnectedness”. Bucharest, Romania, 11–14 April 2019. Το Διεθνές 
Θερινό Σχολείο Κόνιτσας συνιστά επίσης δράση του Δικτύου “Border Crossings” και 
διοργανώνεται κάθε χρόνο με διαλέξεις, σεμινάρια και έρευνα πεδίου. Κατά το έτος αναφοράς 
διοργανώθηκε το 14th International Konitsa Summer School “Anthropology, Ethnography and 
Comparative Folklore of the Balkans”. Konitsa, 21 July–3 August 2019. 

Κατά το έτος αναφοράς τέθηκε σε λειτουργία το μνημόνιο συνεργασίας, CREABALK 
ΔΙΚΤΥΟ (2019), μεταξύ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού των Συνόρων και του 
Κοινωνικού Φύλου (F. Tsibiridou) (cbg-lab.uom.gr), του TELEMME – Temps, Espaces, Langages, 
Europe méridionale Méditerranée (Pierre Sintes), του CNRS (https://telemme.mmsh.univ-aix.fr/) 
του Πανεπιστημίου Aix-Marseille και του EVS – Environnement, Ville, Société, CNRS Olivier 
Givres (https://www.msh-lse.fr/laboratoires/evs) του Πανεπιστήμιο Lumière-Lyon2. To 
CREABALK ΔΙΚΤΥΟ (2019) προσβλέπει στη δημιουργία ενός καινοτόμου πεδίου για έρευνα και 
δημιουργία, πειραματισμό, εκπαίδευση και διδασκαλία στις κοινωνικές επιστήμες ανάμεσα σε 3 
ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς εταίρους (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο, Aix-
Marseille και CNRS, Πανεπιστήμιο Lumière-Lyon2, και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης). 
Σκοπός του είναι η προώθηση συνεργασιών και δράσεων ακαδημαϊκού και δημιουργικού-
καλλιτεχνικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης και της 
Μεσογείου. Προτάσσεται η έννοια της «πόλης-εργαστήριο» προκειμένου να προωθηθούν 
σχέσεις και καινοτόμες πρακτικές μεταξύ έρευνας, δημιουργίας, διδασκαλίας, κατάρτισης και 
πολιτιστικής δραστηριότητας. Για τις κοινές δράσεις βλ. http://cbg-lab.uom.gr/en/creabalk/  

Στο πλαίσιο του Δικτύου CREABALK πραγματοποιήθηκε κατά το έτος αναφοράς το 
Séminaire-atelier [Seminar-workshop] CREABALK#1 με τίτλο « Faire ville, faire la ville: 
monumentalisations, politisations, expérimentations » [“The City in the Making: 
Monumentalizations, politicizations, experimentations”], συνδιοργάνωση Olivier Givre (EVS, 
Université Lumière-Lyon 2), Pierre Sintès (TELEMMe, AMU-CNRS) και Φωτεινή Τσιμπιρίδου 
(ΠΑΜΑΚ), Institut Français de Thessalonique, Salle Allatini, 26-27 Νοεμβρίου 2018. 

Επίσης, ήδη από το 2014 διεξάγεται στο Τμήμα η σειρά ανοιχτών διαλέξεων στη διεθνή 
πολιτική θεωρία με τίτλο Politics First. Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές σε όλους και η είσοδος 
ελεύθερη στο κοινό, προσελκύοντας ακροατήριο και εκτός του Ιδρύματος. Πραγματοποιούνται 
σε εβδομαδιαία βάση με διαλέξεις των υπευθύνων καθηγητών και καλεσμένων 
ομιλητριών/ητών. Κάθε διάλεξη είναι μοναδική και η θεματική της δεν επαναλαμβάνεται. Ο 

https://telemme.mmsh.univ-aix.fr/
https://www.msh-lse.fr/laboratoires/evs
http://cbg-lab.uom.gr/en/creabalk/
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τίτλος της σειράς (Πολιτική Πρώτα) υποδηλώνει έμφαση στην αυτονομία της πολιτικής και 
άρνηση ανάγνωσής της με οικονομικούς όρους. Οι διαλέξεις δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα 
σπουδών και υλοποιούνται σε ώρες πέραν των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών 
υποχρεώσεων. Η σειρά διαλέξεων Politics First διατηρεί σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(http://www.facebook.com/Politics.First.UOM/), όπου αναρτώνται οι αφίσες των διαλέξεων, 
σημαντικές ανακοινώσεις, πολιτικές αναλύσεις, επιλεγμένα άρθρα από τη διεθνή 
δημοσιογραφία κ.ά. Υπεύθυνοι της σειράς Politics First είναι οι Κ. Κεντρωτής και Δ. Ακριβούλης. 
Κατά το έτος αναφοράς πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 23 ανοιχτές διαλέξεις: 

1. 82nd Politics First open lecture “Who Abducted Europa? (And How to Get Her Back)”. 
Amphitheatre 12, University of Macedonia, 22 May 2019. 

2. 81st Politics First open lecture “Quo Vadis Europa?” Amphitheatre 12, University of 
Macedonia, 15 May 2019. 

3. 80th Politics First open lecture “Europa Universalis”. Amphitheatre 12, University of 
Macedonia, 8 May 2019. 

4. 79th Politics First open guest lecture “The Politics of International Justice” by Professor 
Stelios Perrakis, Former Ambassador – Permanent Representative of Greece at the 
Council of Europe, Amphitheatre 12, University of Macedonia, 17 April 2019. 

5. 78th Politics First open lecture “Kosovo: 20 Years After”. Amphitheatre 12, University of 
Macedonia, 10 April 2019. 

6. 77th Politics First open guest lecture “To Be Or Not to Be: The Ethics of Brexit” by Senior 
Lecturer Marina Prentoulis (UEA, UK), Amphitheatre 12, University of Macedonia, 3 April  
2019. 

7. 76th Politics First open lecture “The Great Replacement: Based on the Notes of a Far Right 
Terrorist”. Amphitheatre 12, University of Macedonia, 27 March 2019. 

8. 75th Politics First open guest lecture “Umman and the Pharaoh: Discourse and 
Counterdiscourse in the Middle East” by Dr Panos Kourgiotis (UOM), Amphitheatre 12, 
University of Macedonia, 20 March 2019. 

9. 74th Politics First open lecture “The Aesthetics of Terrorism”. Amphitheatre 12, University of 
Macedonia, 13 March 2019. 

10. 73rd Politics First open lecture “Gilets jaunes”. Amphitheatre 12, University of Macedonia, 6 
March 2019. 

11. 72nd Politics First open guest lecture “From Tanks to Think-Tanks” by PhD candidate Ioanna 
Markou (UOM), Amphitheatre 12, University of Macedonia, 27 February 2019. 

12. 71st Politics First open lecture “Bolivar in Caracas”. Amphitheatre 12, University of 
Macedonia, 20 February 2019. 

13. 70th Politics First open lecture “A Tale of Two Lakes (Three, Actually)”. Amphitheatre 12, 
University of Macedonia, 13 February 2019. 

14. 69th Politics First open guest lecture “Hoplites/Polites: Sovereign Subjects in Arms” by 
Chris Tzimpilis (UOM), Amphitheatre 5, University of Macedonia, 19 December 2018. 

15. 68th Politics First open lecture “Fake News in the Age of Post-Shame”. Amphitheatre 5, 
University of Macedonia, 12 December 2018. 

16. 67th Politics First open lecture “Post-humanitarianism and the Crisis of Pity”. Amphitheatre 
5, University of Macedonia, 5 December 2018. 

17. 66th Politics First open lecture “The ‘Guernica Paradox’ and Other Fallacies of Humanitarian 
Intervention”. Amphitheatre 5, University of Macedonia, 21 November 2018. 

18. 65th Politics First open lecture “The Question of Solidarity”. Amphitheatre 5, University of 
Macedonia, 14 November 2018. 

19. 64th Politics First open lecture “Nazis Without Boots: Pray for Mercy”. Amphitheatre 5, 
University of Macedonia, 7 November 2018. 

20. 63rd Politics First open lecture “Wherefore Art Though Brethren? The Question of 
Brotherhood in Politics”. Amphitheatre 5, University of Macedonia, 31 October 2018. 

21. 62nd Politics First open lecture “Social Forces/World Orders. In Memorial: Robert W. Cox 
(1926-2018)”. Amphitheatre 5, University of Macedonia, 24 October 2018. 

22. 61st Politics First open lecture “War as Police Action”. Amphitheatre 5, University of 
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Macedonia, 17 October 2018. 
23. 60th Politics First open “CorPIRATions: Sovereignty and Extraterritoriality at the Age of 

High Capitalism”. Amphitheatre 5, University of Macedonia, 10 October 2018. 

Σε όλες τις ως άνω δράσεις η συμμετοχή των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών φοιτητριών/ητών του Τμήματος είναι έντονη και ενεργή, αν και δεν διατίθενται 
ακριβή ποσοτικά στοιχεία. 

Το Τμήμα έχει αναπτύξει και σχεδιάζει να αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με πολλούς 
ΚΠΠ φορείς. Συνεργάζεται πολυσχιδώς με ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωφελείς οργανώσεις, με 
τους συνδέσμους βιομηχάνων, τα εμπορικά επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση, την 
κοινωνία των πολιτών της Θεσσαλονίκης αλλά και με Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής. Το Τμήμα έχει ήδη υπογράψει Μνημόνια και Συμφωνίες 
Συνεργασίας και Ανταλλαγής με τα παρακάτω ιδρύματα της αλλοδαπής και της ημεδαπής: 

 
Το Τμήμα είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ανταλλαγών διδασκουσών/όντων και 

φοιτητριών/ητών Erasmus+ με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αυστρίας (1), Βουλγαρίας (5), 
Βόρεια Μακεδονίας (2), Γαλλίας (5), Γερμανίας (5), Κροατίας (2), Κύπρου (1), Λιθουανίας (1), 
Ουγγαρίας (3), Πολωνίας (2), Ρουμανίας (5), Σερβίας (1), Σλοβακίας (1), Σλοβενίας (1), Τουρκίας (12), 
Τσεχίας (2) και Φινλανδίας (1). Συνολικά έχουν υπογραφεί και είναι σε ισχύ κατά το έτος 
αναφοράς οι εξής 50 συμφωνίες συνεργασίας Erasmus+:  

Helwan University 
Κάιρο, Αίγυπτος 

Karl-Franzens-
Universität Graz 
Γκρατς, Αυστρία 

Lomonosov Moscow 
State University – Faculty 

of Literature 
Μόσχα, Ρωσία  

Πρεσβεία της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας στην 

Ελλάδα 

Διπλωματικό Ινστιτούτο 
Υπουργείου Εξωτερικών 

της Βουλγαρίας 

Otto-Friedrich-
Universität Bamberg 

Μπάμπεργκ, Γερμανία 

Ίδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίμου – 

Institute for Balkan 
Studies 

Θεσσαλονίκη 

Κέντρο Θρακολογίας της 
Βουλγαρικής Ακαδημίας 

Επιστημών 

CREABALK ΔΙΚΤΥΟ 
 με Aix-Marseille και 

Lumière-Lyon2 
Γαλλία 

Ίδρυμα για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη 

Δημοκρατία 
Βουλή των Ελλήνων 

Ss. Cyril and Methodius 
University – Institute of 
Economics/Institute of 

Social and Human 
Sciences 

Σκόπια, Βόρεια 
Μακεδονία 

"FAN S. NOLI" University 
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Κατά το έτος αναφοράς, οι φοιτήτριες/ητές είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

ερευνητικά προγράμματα των Μελών ΔΕΠ, όπως: 

• 2018–2019: «Ψηφιοποίηση και ανάδειξη της συλλογής εφημερίδων της κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Εφημερίδων του Δήμου Θεσσαλονίκης». Χρηματοδότηση Stavros Niarchos 
Foundation (επικεφαλής-συντονιστής Β. Βλασίδης). 

• 2017–σε εξέλιξη: «Πολιτισμικό και Οικιστικό Απόθεμα των Ελληνικών Κοινοτήτων της 
Μικράς Ασίας (Β' φάση)». Χρηματοδότηση Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) 
και ιδιώτες χορηγοί (επιστ. υπεύθυνη Ελένη Γ. Γαβρά). 

Κατά το έτος αναφοράς πραγματοποιήθηκαν, πέραν των παραπάνω, 4 επιστημονικές 
εκδηλώσεις (συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις κτλ.) που 
οργανώθηκαν ή συνδιοργανώθηκαν από το Τμήμα ΒΣΑΣ: 

1. Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία 
με το Τμήμα ΒΣΑΣ (υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας), «Ευρώπη: Η 
βαλκανική φαντασίωση. Σύγχρονα ζητήματα και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών 
Βαλκανίων», ΠΑΜΑΚ, 12–13 Απριλίου 2019 (Κ. Κεντρωτής και Δ. Ακριβούλης μέλη της 
επιστημονικής επιτροπής).  

2. 4ο Διεθνές Συνέδριο των «Βαλκάνιων Κόσμων» με τίτλο «Οι Μεγάλες Ιδέες των 
Βαλκανίων, 18ος–20ος αιώνας». Διοργάνωση Τμήμα ΒΣΑΣ, ΠΑΜΑΚ. Αμφιθέατρο Τελετών, 
ΠΑΜΑΚ, 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018. (Δ. Σταματόπουλος μέλος της επιστημονικής 
επιτροπής) 

3. Διεθνές Συνέδριο «Πόλεις-λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη 
Μαύρη Θάλασσα (18ος-21ος αιώνας)». Συνδιοργάνωση Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τμήμα ΒΣΑΣ). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 22–24 
Νοεμβρίου 2018. (Ε. Γαβρά μέλος της επιστημονικής επιτροπής) 

4. International Conference “Press and Media Freedom in the Balkans and Turkey 2018: 
Rights and responsibilities for the protection of modern democracy”. Co-organized by the 
Greek Liberties Monitor, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, and University of 
Macedonia (Dept of Balkan, Slavic and Oriental Studies). Thessaloniki, Greece, 20–22 
September 2018. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το Τμήμα έρχεται σε επικοινωνία με ΚΠΠ φορείς, τους οποίους 
και ενημερώνει ως προς τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος. 
Ως παράδειγμα θα μπορούσαν να αναφερθούν οι επαφές του Τμήματος με την Αρμενική και την 
Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Τμήματος για την 
ένταξη και τη διδασκαλία στο Προπτυχιακό και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της 
αρμενικής και της εβραϊκής γλώσσας. Οι επαφές αυτές που ξεκίνησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2010-11 είχαν θετική κατάληξη, με αποτέλεσμα τον ορισμό μελών των δύο κοινοτήτων ως 
υπευθύνων διδασκαλίας των δύο γλωσσών, την ένταξη των δύο γλωσσών στο ΠΜΣ και την 
προσφορά αυτών, εκ μέρους του ΠΜΣ, αλλά και στο ΠΠΣ. 

9. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω αναφορικά με τον σχεδιασμό και την αναμόρφωση του ΠΠΣ 
του Τμήματος (βλ. Ενότητα 3.1.) λαμβάνονται σταθερά υπόψη μέχρι το έτος αναφοράς τα εξής 
κριτήρια: α) η κύρια αποστολή του Τμήματος, β) η στρατηγική του ΠΠΣ στο πλαίσιο της 
ευρύτερης στρατηγικής του Ιδρύματος, γ) η φοιτητική συμμετοχή, δ) η αξιοποίηση εμπειρίας 
εξωτερικών φορέων από την αγορά εργασίας και η παροχή ευκαιριών εργασιακής εμπειρίας 
στις/στους φοιτήτριες/ητές του Τμήματος, ε) η ομαλή μετάβαση των φοιτητριών/ητών σε όλα τα 
στάδια σπουδών, στ) η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης 
Ακαδημαϊκών Μονάδων, ζ) η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, η) η ενσωμάτωση νέων 
γνώσεων στο ΠΠΣ, θ) η συγκριτική αξιολόγηση με άλλα ΠΠΣ ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού. 

Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) του Ιδρύματος, του Τμήματος και των επιμέρους 
Προγραμμάτων Σπουδών που υλοποιούνται στο Τμήμα. Βασίζεται στις αποφάσεις που 
λαμβάνονται και στις κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται κατόπιν συζητήσεων στη 
Συνέλευση του Τμήματος, με σκοπό την αναβάθμιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των 
σπουδών, την ανάπτυξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, αλλά και την οργανική ανάπτυξή 
του. Αναλυτικότερα οι στρατηγικές του Τμήματος εδράζονται: α) στη συνεχή αναβάθμιση-
βελτίωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ειδικότερα: i) στη στήριξη του 
συγκριτικού πλεονεκτήματος του Τμήματος που είναι η προσφορά των γλωσσών και η 
εξειδικευμένη γνώση που παρέχει στις/στους φοιτήτριες/ητές, ii) στην εξυπηρέτηση των 
αναγκών των τριών κατευθύνσεων (Σλαβική, Βαλκανική και Ανατολική) και τη σταδιακή σύζευξη 
της Βαλκανικής και Σλαβικής σε μία ενιαία (Βαλκανική-σλαβική) στη βάση του λειτουργικού 
εξορθολογισμού τους, όπου θεραπεύονται τα κάτωθι θεματικά πεδία και δεξιότητες από τις 
σχετικές επιστημολογικές παραδόσεις (βλ. Γλώσσες, Ιστορία, Κοινωνία, Κράτος-θεσμοί, 
Οικονομία, Πολιτική, Πολιτισμός), iii) στην εισαγωγή νέων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και 
στη διαφάνεια της εξεταστικής διαδικασίας, iv) στην αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού 
τόσο των εργαστηρίων όσο και των αιθουσών διδασκαλίας που παρέχονται στο Τμήμα, β) στην 
περαιτέρω ανάπτυξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην αγγλική (π.χ. νέο 
αγγλόφωνο ΔΠΜΣ «Human Rights and Migration Studies»), γ) στην οργάνωση παρακολούθησης 
του παραγόμενου ερευνητικού έργου από τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος μέσω 
ερευνητικών προγραμμάτων, ημερίδων, σεμιναρίων, Λεσχών, κτλ. (βλ. νέα Ερευνητικά Σεμινάρια 
Μεθοδολογίας για/από Υποψ. Διδάκτορες, συστατικό μέρος του Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου 
Πολιτικής Επιστήμης, Ιστορίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Οικονομικών), με τη στέγαση 
των Εργαστηρίων σε χώρους του Ιδρύματος και τη δημιουργία των ιστοσελίδων τους. Σημ.: Η 
ψηφιοποίηση και τήρηση αρχείου ερευνητικού έργου είναι κεντρικής σημασίας πολιτική για το 
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Ίδρυμα (βλ. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Ιδρυματικό Αποθετήριο και Ιδρυματικό Αποθετήριο 
Ακαδημαϊκής Έρευνας RUOMO), δ) στις συνέργειες μεταξύ Τμημάτων και με συνεργαζόμενων 
ακαδημαϊκών φορέων της αλλοδαπής στο επίπεδο της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών, όπως η διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων σχετικών με τις ερευνητικές πρακτικές, ε) στη 
μέριμνα των φοιτητριών/ητών αναφορικά με τη: i) σύνδεση σπουδών με την πρακτική άσκηση, ii) 
ενθάρρυνση για πρακτική άσκηση, iii) ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση με κοινωνικούς, 
πολιτικούς και παραγωγικούς φορείς. 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος, αυτή 
διαμορφώθηκε και αναπτύσσεται καταρχήν με κεντρικό γνώμονα τις συστάσεις της Έκθεσης της 
Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΠΠΣ του Τμήματος, η οποία επισκέφθηκε το Τμήμα το 
2013. Συγκεκριμένα, το Τμήμα αξιοποίησε σε μεγάλο ποσοστό (περίπου 85%) το σύνολο των 
συστάσεων της Επιτροπής και όλες τις συστάσεις που αφορούσαν την ανεξάρτητη λειτουργία 
του, με μόνη εξαίρεση όσες συστάσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης α) προσέκρουαν 
στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή β) κρίθηκαν από το Τμήμα ως δυσλειτουργικές ή ανέφικτες 
δεδομένων των πραγματικών συνθηκών του ημεδαπού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης 
(έλλειψη βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, υψηλός αριθμός εισακτέων και υπεράριθμα 
τμήματα διδασκαλίας κτλ.) ή γ) απαιτούν δράσεις από το Τμήμα τις οποίες είναι αναρμόδιο να 
αναλάβει (π.χ. εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ιδρύματος ή ρυθμίζονται στον οργανισμό του). 
Συγκεκριμένα: α) Το ερευνητικό/διδακτικό δυναμικό του Τμήματος ενισχύθηκε με τη συγχώνευσή 
του με το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ σε ένα ενιαίο Τμήμα ΒΣΑΣ. Οι υψηλές διδακτικές 
ανάγκες ωστόσο επιτάσσουν την πρόσληψη νέου προσωπικού για την κάλυψή τους, όπως 
πανεπιστημιακών υποτρόφων και διδασκουσών/όντων ΠΔ 407/80, καθώς και την προκήρυξη 
νέων θέσεων ΔΕΠ. β) Ο συνιστώμενος συγκριτικός και διεπιστημονικός χαρακτήρας της 
διδασκαλίας ενισχύθηκε επίσης με την εισαγωγή μαθημάτων ανάλογου προσανατολισμού στο 
ΠΠΣ. γ) Τα απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου αυξήθηκαν από 40 σε 48 και εισήχθησαν 
σεμινάρια σε μαθήματα για τη φοιτητική υποστήριξη σε αμφότερες τις ειδικεύσεις. [Σημ.: όπως 
προέκυψε κατά την πλέον πρόσφατη επίσκεψη της Επιτροπής Πιστοποίησης, η ως άνω αύξηση 
οφείλεται σε παρερμηνεία της σύστασης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (2013), η οποία 
αναφερόταν σε μείωση του ως άνω αριθμού μαθημάτων με παράλληλη αύξηση των μονάδων 
ECTS κατά περίπτωση. Όπως σημειώνεται στην Τελική Έκθεση Πιστοποίησης (2020), «Already in 
the Department’s Internal Evaluation of 2014-2015 the recommendation that courses be reduced 
from 48 to 40 (by raising the number of ECTS assigned to each course through the addition of 
workshops, discussion groups, etc.) was fundamentally misunderstood as a recommendation to 
increase courses to 48.» Στη πλέον πρόσφατη (2020) ριζική αναμόρφωση του ΠΠΣ, το Τμήμα 
ακολούθησε διορθωτικά την παραπάνω σύσταση. δ) Σε αμφότερες τις ειδικεύσεις (Β΄ Κύκλος 
Σπουδών) η δυσαναλογία μεταξύ μαθημάτων επιλογής και υποχρεωτικών έχει θεραπευθεί σε 
σημαντικό βαθμό με την προσθήκη περισσότερων μαθημάτων υποχρεωτικών ειδίκευσης. ε) Η 
προσφορά των μαθημάτων επιλογής σε αμφότερες τις ειδικεύσεις εξαρτάται από τον αριθμό 
φοιτητριών/ητών που τα δηλώνουν κάθε χρόνο. Εφόσον ένα μάθημα δεν προσφερθεί για δύο 
συνεχόμενα έτη, η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του από το ΠΠΣ κατά την 
καθιερωμένη συνεδρίαση ανάθεσης διδακτικού έργου (τον Απρίλιο εκάστου έτους). στ) Τα 
μαθήματα Erasmus+ προσφέρονται πλέον σε όλες/ους τις/τους φοιτήτριες/ητές του Τμήματος 
και όχι μόνον σε όσες/ους επισκέπτονται το Τμήμα από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η 
ρύθμιση αυτή διευκολύνει την κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητριών/ητών του Τμήματος για 
συμμετοχή τους σε προγράμματα σπουδών του εξωτερικού. ζ) Η ανάγκη για περισσότερα 
μαθήματα γλώσσας θεραπεύτηκε με την εισαγωγή περισσότερων φροντιστηριακών μαθημάτων. 
η) Τα προβλήματα που σχετίζονταν με την τρέχουσα απαρχαιωμένη υποδομή έχουν επιλυθεί 
ικανοποιητικά εν μέρει αφενός με την εισαγωγή και εγκατάσταση σύγχρονων εποπτικών μέσων 
διδασκαλίας σε όλες τις αίθουσες και τα αμφιθέατρα (φορητών υπολογιστών, προβολέων, 
ηχητικών εγκαταστάσεων, διαδραστικών πινάκων κτλ.). Το Τμήμα σε συνεργασία με την 
αντιπρυτανεία και την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου αναμόρφωσε ριζικά τους χώρους 
του Ιδρύματος εξοπλίζοντάς τους με σύγχρονη υποδομή. Οι εργασίες ανακαίνισης των νέων 
χώρων ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2018. Ζητούμενο παραμένει η εύρεση περισσότερων 
γραφείων για τη φιλοξενία όσων Μελών ΔΕΠ του Τμήματος μοιράζονται προς το παρόν το 
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γραφείο τους. θ) Ο μεγάλος αριθμός φοιτητριών/ητών σε αναλογία με το διδακτικό προσωπικό 
παραμένει ένα υπαρκτό πρόβλημα που οφείλεται πρωτίστως στον υψηλό αριθμό εισακτέων που 
καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις του Τμήματος. Το Τμήμα 
προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα αυτό διαιρώντας, όπου απαιτείται, τα ακροατήρια και 
προσφέροντας τον μέγιστο εφικτό αριθμό μαθημάτων επιλογής στις/στους φοιτήτριες/ητές, 
πάντοτε στο πλαίσιο των περιορισμένων δυνατοτήτων που του επιτρέπει ο συγκριτικά μικρός 
αριθμός Μελών ΔΕΠ. ι) Η συλλογή της Βιβλιοθήκης για το Τμήμα έχει σαφώς βελτιώσει 
σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις/τους φοιτήτριες/ητές και τα Μέλη ΔΕΠ 
(διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και περισσότερες θέσεις μελέτης, δυνατότητα δανεισμού 
τίτλων, βελτιωμένη υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, δυνατότητα διαδανεισμού). 
Επιπλέον, το Αναγνωστήριο–Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας και Μελέτης, όπου παραμένουν βασικά 
βιβλία αναφοράς προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/ητές του Τμήματος έναν ακόμα χώρο 
μελέτης με δυνατότητες ψηφιακής έρευνας. Σημαντικό πρόβλημα παραμένουν οι ελλείψεις όσον 
αφορά την αγορά βιβλίων και τις συνδρομές σε περιοδικά και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
λόγω της μεγάλης μείωσης των κονδυλίων του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος. Το 
Τμήμα πάντως μεριμνά για τον εμπλουτισμό της συλλογής του διαθέτοντας μέρος των εσόδων 
του ΠΜΣ για την αγορά βιβλίων σε αμφότερες τις ειδικεύσεις. 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, όπου αντιπαρατίθενται οι συστάσεις 
της ΕΕΑ 2013 και οι αντίστοιχες δράσεις του Τμήματος μέχρι το έτος αναφοράς: 

Πίνακας Α. Δράσεις του Τμήματος σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΕΑ 2013 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΕΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΣΑΣ 
Α.1. 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Α.1. Εισαγωγή τρίτης ανθρωπολογικής 
κατεύθυνσης με εξορθολογισμό των 
μαθημάτων επιλογής 

• Ενσωμάτωση της τρίτης κατεύθυνσης στο νέο ΠΠΣ. 
• Έναρξη λειτουργίας αντίστοιχου ΠΜΣ με τίτλο «Ιστορία, Ανθρωπολογία και 

Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (History, 
Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe)». 

Α.1.2. Ανακατανομή των ECTS με αύξησή τους 
από 5 σε 6 ανά μάθημα και παράλληλη μείωση 
των μαθημάτων ανά εξάμηνο. 

Η πρόταση δεν θεωρήθηκε λειτουργική. 

Α.1.3. Εκ περιτροπής προσφορά μαθημάτων 
επιλογής ώστε να είναι εφικτός ο χωρισμός σε 
περισσότερα τμήματα των εισαγωγικών 
υποχρεωτικών μαθημάτων. 

Αν και η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε ότι η πρόταση δεν είναι λειτουργική 
τουλάχιστον ως προς τον τρόπο καθορισμού των εκ περιτροπής προσφερόμενων 
μαθημάτων επιλογής, στην πράξη τα εισαγωγικά υποχρεωτικά μαθήματα 
προσφέρονται ως επί το πλείστον σε δύο χωριστά τμήματα. 

Α.1.4. Αντικατάσταση ωρών διάλεξης με 
σεμιναριακές ώρες σε μικρότερες ομάδες. 

Η αρχή 2 ώρες διάλεξη + 2 ώρες σεμινάριο εφαρμόζεται κατά περίπτωση, όπου 
κρίνεται κατάλληλο από τον διδάσκοντα, αλλά γενικά ο κατακερματισμός σε 
μικρές σεμιναριακές ομάδες δεν είναι εφικτός λόγω της έλλειψης βοηθητικού 
διδακτικού προσωπικού. 

Α.1.5. Εισαγωγή τουλάχιστον ενός μαθήματος 
Υποχρεωτικού κατ' Επιλογή μαθήματος 
ERASMUS για όλους τους μαθητές. 

Εφαρμόζεται ήδη η πρακτική. Στο ΠΠΣ εμπεριέχονται περισσότερα μαθήματα που 
απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Α.1.6. Ενσωμάτωση του θεσμού της πρακτικής 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο ΠΠΣ. Ο θεσμός λειτουργεί μέσω των δομών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Β.1. 
Διδασκαλία – ΠΠΣ 

Β.1.1.-2 Εισαγωγή και εξειδίκευση 
εναλλακτικών μεθόδων εξέτασης 

Εναλλακτικές μέθοδοι εξέτασης εφαρμόζονται ήδη. Η καθολική υλοποίηση της 
πρότασης ωστόσο Εξαρτάται από τη δυναμική του κάθε μαθήματος και τη 
σχετική ευχέρεια των διδασκόντων σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού. 

Β.1.3. Παροχή κινήτρων για συμμετοχή των 
φοιτητών στο ERASMUS 

Η ενημέρωση των φοιτητών του Ιδρύματος πραγματοποιείται σε ετήσια βάση 
(τέλη Φεβρουαρίου) από το Κεντρικό Γραφείο Erasmus. Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης που πραγματοποιείται, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των αναφορών 
της Επιτροπής καθώς και τα προβλήματα των φοιτητών. 

Β.1.4. Προσφορά κατ’ επιλογή μαθημάτων στην 
αγγλική γλώσσα 

Εφαρμόζεται ήδη η πρακτική. Στο ΠΠΣ εμπεριέχονται μαθήματα που 
απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

Β.1.5. Σύσταση θέσης Διευθυντή μάθησης και 
διδασκαλίας 

Η σύσταση προσκρούει στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος 3374/2005, 
άρθρο 3§1α). 

C 
Έρευνα 

C.1.-3. Σύσταση επιτροπής έρευνας και 
διαδικασίας ερευνητικής υποβοήθησης 
χαμηλόβαθμων ΔΕΠ και εισαγωγή κριτηρίων 
για δημοσιεύσεις 

Οι συστάσεις προσκρούουν στην υφιστάμενη νομοθεσία (Νόμος 4009/2011, άρθρα 
5§2, 10§§1, 3, 6 και 13§1), όπου υπεύθυνος σχεδιασμού δεν είναι το Τμήμα, αλλά ο 
υπό διαμόρφωση Οργανισμός του Ιδρύματος. 

C.4. Εισαγωγή μέτρων για την ανάδειξη της 
ερευνητικής δουλειάς Εφαρμόζεται μέσων των δομών του Ιδρύματος και των σεμιναρίων των ΠΜΣ. 
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C.5. Ενσωμάτωση ερευνητικών πόρων στη 
συνολική ερευνητική στρατηγική 

Η υλοποίηση της σύστασης είναι πρακτικώς ανέφικτη ως συνέπεια των 
περιορισμών που τίθενται από την υφιστάμενη νομοθεσία. 

C.6. Θεσμοθέτηση αυστηρού πλαισίου έρευνας 
και συμμετοχής για τους διδακτορικούς 
φοιτητές 

Η σύσταση προσκρούει στην κείμενη νομοθεσία [Κανονιστικό Πλαίσιο 
Αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ (νόμος 4009/2011, άρθρο 5§2ιθ’]. 

C.7. Μετάφραση του ερευνητικού έργου στην 
αγγλική γλώσσα 

Η υλοποίηση της σύστασης παραμένει ανέφικτη λόγω υψηλού κόστους. 
Εναπόκειται σε σχετική πρόβλεψη του Κανονισμού Σπουδών. 

D. 
Λοιπές Υπηρεσίες 

D.1. Ανακατανομή αρμοδιοτήτων προσωπικού 
Γραμματείας σε σχέση με τα προσόντα τους 

Η κατανομή των εργασιών έχει πραγματοποιηθεί επισήμως είτε από τη 
Συνέλευση είτε από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Διευθυντή του ΠΜΣ και 
δεν διαφοροποιούνται από τις εργασίες που ασκεί το ομοειδές προσωπικό στα 
υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου μας. H Γραμματεία περιλαμβάνει μέλη 
που έχουν όλα, πλην μίας η οποία είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
πτυχία ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνωρίζουν ξένες γλώσσες ξένες γλώσσες και έχουν διοικητική 
εμπειρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προσόντα που είναι απαραίτητα για 
την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, τα ζητήματα 
του προσωπικού της Γραμματείας ανήκουν στην πλήρη αρμοδιότητα των 
πρυτανικών αρχών. 

D.2. Ενημέρωση-αναβάθμιση ιστοσελίδας 
Τμήματος 

Η σύσταση έχει πλέον υλοποιηθεί και η ιστοσελίδα του Τμήματος έχει 
αναβαθμιστεί, ενημερώνεται τακτικά και είναι διαθέσιμη τόσο στην ελληνική όσο 
και στην αγγλική. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Παρακολούθησης Αποτελεσμάτων) συνοψίζονται οι 
συστάσεις της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, ο βαθμός επίτευξης των 
αποτελεσμάτων και οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες του Τμήματος: 

Πίνακας Β. Πίνακας Παρακολούθησης Αποτελεσμάτων 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(%) 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Δρομολόγηση 
στρατηγικού 
σχεδίου βάσει 
διαφάνειας και 
συμμετοχής 
όλων των 
μελών του 
Τμήματος. 

• Συνέχιση και ενίσχυση της εξωστρέφειας 
του Τμήματος και των προσφερόμενων από 
αυτό υπηρεσιών. 
• Εμπλουτισμός των συνεργασιών του 
Τμήματος με Επιστημονικά Ιδρύματα 
(πανεπιστημιακά, ερευνητικά, κ.ά.) της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. 

100% 

• Διεθνείς συνεργασίες και δημιουργία 
δικτύων (networking) με παγκόσμιας 
εμβέλειας πανεπιστήμια και ινστιτούτα, 
καθώς και μέσω του Προγράμματος 
Erasmus (Κ2). 
• Έναρξη σειράς εβδομαδιαίων ανοιχτών 
διαλέξεων στη διεθνή πολιτική θεωρία 
Politics First με τη συμμετοχή 
διακεκριμένων ομιλητριών/ών από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Εντατικοποίηση επιστημονικών 
εκδηλώσεων (συνέδρια, συμπόσια, 
ημερίδες, σεμινάρια, δημόσιες 
συζητήσεις κτλ.) που 
(συν)διοργανώνονται από το Τμήμα. 
• Συνέχιση των επιτυχημένων διαλέξεων 
της σειράς «Οι μακρινοί μας γείτονες: 
Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 
προσεγγίσεις» με προσκεκλημένες/ους 
ομιλήτριες/ητές. 

• Βελτίωση της εν γένει προβολής και 
αναγνώρισης του Τμήματος ως ενός εκ των 
κορυφαίων Τμημάτων της χώρας, 
προκειμένου να υπάρξει προσέλκυση: 
(α) υποψηφίων μελών ΔΕΠ και λοιπού 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
προσωπικού υψηλών προσόντων, 
(β) καλυτέρων υποψηφίων στον α΄ και β΄ 
μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, καθώς και 
υποψηφίων διδακτόρων, 
(γ) ακόμη καλύτερων αποφοίτων λυκείου 
στο προπτυχιακό. 

90% 

• Μέριμνα για την εξασφάλιση 
κονδυλίων για πρόσληψη νέων μελών 
ΔΕΠ, σε αντικείμενα αιχμής, από τις 
αρμόδιες αρχές. 
• Ευρεία δυνατή δημοσιοποίηση των 
προκηρύξεων για θέσεις μελών ΔΕΠ, 
νέους κύκλους ΠΜΣ και υποψηφίους 
διδάκτορες. 
• Επανασχεδιασμός και τακτική 
επικαιροποίηση του ιστοτόπου του 
Τμήματος ΒΣΑΣ τόσο στην ελληνική όσο 
και στην αγγλική έκδοση, καθώς και 
δημιουργία λογαριασμών κοινωνικής 
δικτύωσης για τη δημοσιοποίηση του 
έργου του (facebook). 
• Ενημέρωση μαθητών 3ης Λυκείου σε 
ειδικές ημερίδες για τις προοπτικές που 
τους προσφέρουν οι σπουδές στο Τμήμα. 
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• Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

• Ενίσχυση της θέσης του Τμήματος στη 
διεκδίκηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων 
έρευνας. 

80% 
• Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα με ερευνητική πρόταση. 

• Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης 
της πορείας των αποφοίτων και δημιουργία 
Ένωσης/Συλλόγου Αποφοίτων (Alumni 
Association). 

80% 

• Δημιουργία Συλλόγου Αποφοίτων του 
Πανεπιστημίου το 2019. Πρωτοβουλία του 
Τμήματος για συγκρότηση επιτροπής 
επαφής με τις/τους αποφοίτους του. 

• Συνέχιση απονομής Ερευνητικών 
Βραβείων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
ενισχύοντας την εξωστρέφεια του 
Τμήματος. 

80% 

• Εντατικοποίηση της ερευνητικής 
δραστηριότητας. Απονομή ερευνητικών 
βραβείων σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
ΒΣΑΣ. 

Ενίσχυση του 
Προγράμματος 
Σπουδών και 
ανάπτυξη με 
στρατηγικό 
τρόπο 
καινοτόμων 
προγραμμάτων 
σπουδών. 

• Αναθεώρηση του ΠΠΣ του Τμήματος στη 
βάση των συστάσεων που έγιναν κατά τις 
αξιολογήσεις του Τμήματος και τις εξελίξεις 
της διεθνούς εμπειρίας αντίστοιχων 
Προγραμμάτων, για τη διατήρηση του 
επιπέδου των εκπαιδευτικών παροχών και 
τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και 
αποτελεσματικού μαθησιακού 
περιβάλλοντος για τους φοιτητές. 

100% 
• Από το ακαδημαϊκό 2013-14 το Τμήμα 
διαθέτει αναθεωρημένο ΠΠΣ με αύξηση 
των προσφερόμενων μαθημάτων από 103 
(2012-13) σε 174 (από 2013-14). 

• Ενίσχυση της χρήσης του διαδικτύου 
τόσο στη διδασκαλία [π.χ. με την παραγωγή 
περισσότερου οπτικοακουστικού υλικού 
για την υποστήριξη της μάθησης μέσω του 
διαδικτύου (στα πρότυπα των ανοικτών 
μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων) στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της 
φοιτητοκεντρικής μάθησης και 
διδασκαλίας, όσο και στην έρευνα.] 

90% 

• Εκτενής χρήση της πλατφόρμας 
compus, όπου αναρτάται ηλεκτρονικό 
υλικό σχετικό με τα μαθήματα. 
• Διαλέξεις μέσω skype (π.χ. ανοιχτές 
διαλέξεις Politics First) 

• Συνέχιση της οργάνωσης διαλέξεων από 
διακεκριμένα στελέχη δημοσίων και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών για 
την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με 
κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς και 
την καλύτερη διασύνδεση με την αγορά 
εργασίας. 

100% 

• Οργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων 
και ημερίδων για ειδικά θέματα, σχετικά 
με την επιχειρηματικότητα και δη τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα, την 
καινοτομία, την κουλτούρα της 
επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση 
κτλ., καθώς και διαλέξεων στο πλαίσιο 
των ΠΜΣ του Τμήματος με 
προσκεκλημένες/ους εμπειρογνώμονες 
και διακεκριμένες προσωπικότητες από 
το εξωτερικό. 

• Ανάπτυξη on-line classes δια-βίου 
σχήματα εκπαίδευσης. 

 
• Αναμονή για θέση σε εφαρμογή του 
κατάλληλου ιδρυματικού πλαισίου 
δράσης. 

Ανάπτυξη 
σχεδίου για το 
Τμήμα για την 
ενθάρρυνση και 
ανάπτυξη της 
ποιότητας της 
έρευνας, καθώς 
και —βάσει μιας 
διαφανούς 
διαδικασίας σε 
συνεννόηση με 
τα μέλη ΔΕΠ— 
ενός καταλόγου 
κατάλληλων και 
ανώτερων 
τύπων 
εκδόσεων. 

• Ενθάρρυνση και ενίσχυση της 
παραγόμενης από τα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος έρευνας. 

90% 

• Αύξηση της συμμετοχής των μελών 
ΔΕΠ σε διεθνή συνέδρια, δημοσιεύσεις, 
διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων 
κτλ.. 

• Ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών 
στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του 
Τμήματος. 

80% 
• Ίδρυση τριών νέων Εργαστηρίων. 
Συμμετοχή των φοιτητριών/ών στις 
έρευνες που διεξάγονται στο πλαίσιο 
των Εργαστηρίων του Τμήματος. 

• Συνέχιση δράσεων σε συνεργατική βάση 
με άλλα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και 
του εξωτερικού για την οργάνωση 
Συνεδρίων και Θερινών Σχολείων. 

100% 

• Συνδιοργάνωση συνεδρίων με ημεδαπά 
και αλλοδαπά πανεπιστήμια και 
ερευνητικές ενώσεις και δίκτυα της 
ημεδαπής και αλλοδαπής και συγγραφή 
συλλογικών τόμων. 

• Στήριξη της εξωστρέφειας των μελών 
ΔΕΠ και της βελτίωσης της συγγραφικής 
τους επίδοσης σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές 

90% 

• Αύξηση των δημοσιεύσεων σε διεθνή 
περιοδικά με κριτές και ετεροαναφορών. 
• Απόφαση δημιουργίας ψηφιακού 
καταθετηρίου ερευνητικής 
δραστηριότητας του διδακτικού 
προσωπικού του Τμήματος, όπου θα 
καταλογογραφούνται και αναρτώνται με 
ανοιχτή πρόσβαση (σύμφωνα με τους 
κατά περίπτωση περιορισμούς περί 
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πνευματικών δικαιωμάτων) οι 
επιστημονικές τους δημοσιεύσεις. 

• Μείωση ωρών διδασκαλίας των μελών 
ΔΕΠ που υπερέβαιναν τον ελάχιστο αριθμό 
ωρών που προβλέπεται στη νομοθεσία. 

100% 

• Αναδιάρθρωση του ΠΠΣ και 
ορθολογική αξιοποίηση των μελών ΔΕΠ. 
• Εγκριση στρατηγικού σχεδιασμού 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 
του Τμήματος σε απαραίτητα γνωστικά 
αντικείμενα.  

Σύμφωνα με την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος κατά το έτος αναφοράς και 
σύμφωνα με την συγκριτική παρακολούθηση της πορείας συγκεκριμένων δεικτών στο εύρος της 
προηγούμενης τετραετίας, η ΟΜΕΑ διαπιστώνει τα εξής αρνητικά και θετικά σημεία ανάπτυξης 
και λειτουργίας του Τμήματος και εισηγείται κατά περίπτωση τα εξής: 

1. Ταυτότητα Τμήματος: Αρνητικό σημείο μέχρι και το έτος αναφοράς παραμένει η 
απουσία ενός ΔΠΜΣ με τη συμμετοχή του Τμήματος ως επισπεύδοντος, η οποία όμως 
θεραπεύτηκε με την ίδρυση ενός ακόμη ΔΠΜΣ με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Μεταναστευτικές Σπουδές (Master’s in Human Rights and Migration Studies)» με το Τμήμα ΔΕΣ 
ως συμμετέχον Τμήμα του οικείου Ιδρύματος (δημοσίευση ιδρυτικού ΦΕΚ τον Ιούλιο 2020, 
τέθηκε σε λειτουργία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20). Στα θετικά σημεία ασφαλώς 
προσμετράται η θέση σε ισχύ εντός του έτους αναφοράς των Κανονισμών Α΄ Κύκλου Σπουδών, 
Εξετάσεων και Λειτουργίας Εργαστηρίου Η/Υ (ΦΕΚ 1425Β/24.04.2019) και των Κανονισμών 
Λειτουργίας των δύο ΠΜΣ του Τμήματος (ΦΕΚ 4175Β/21.09.2018 και ΦΕΚ 4327Β/01.10.2018). Ο 
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ήταν ήδη σε ισχύ και εφαρμόστηκε από το 
ακαδημαϊκό έτος αναφοράς δυνάμει του ΦΕΚ 2290Β/18.06.2018. 

2. Στελέχωση προσωπικού: Τα αρνητικά σημεία εντοπίζονται ιδίως στα εξής: α) Η ήδη 
παρατηρούμενη στο εύρος της τετραετίας (από 36 σε 30) και βάσιμα αναμενόμενη περαιτέρω 
μείωση του αριθμού των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος (ιδίως λόγω συνταξιοδοτήσεων), δίχως τη 
δυνατότητα κάλυψης των κενών μέσω της προκήρυξης νέων θέσεων, παραμένει ανησυχητική. 
Μολονότι το Τμήμα ευνοήθηκε σε επίπεδο διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού από τη 
συγχώνευση του 2013, η αδυναμία κάλυψης των κενών που φυσιολογικά και αναμενόμενα 
προέκυψαν και θα προκύψουν στο μέλλον, θα έχει σαφώς επιπτώσεις στην κάλυψη των αναγκών 
του ΠΠΣ. Η εξέλιξη του αριθμού των εξαμηνιαίων συμβάσεων για την κάλυψη διδακτικών 
αναγκών δεν φαίνεται ικανή να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ως άνω αναμενόμενων 
προβλημάτων. β) Ανησυχητική παραμένει και η διαπιστωθείσα υποεκπροσώπηση του θηλυκού 
γένους στην έρευνα. Η ΟΜΕΑ ωστόσο σημειώνει ως θετική εξέλιξη την υλοποίηση προηγούμενης 
εισήγησης (ΕΕΑ 2017-18) για έμφαση σε διδακτικές και ερευνητικές συμπράξεις για καλές 
πρακτικές σχετικές με το φύλο και την ισότητα, καθώς και τη στενή παρακολούθηση των 
έμφυλων διαστάσεων των διαδικασιών πρόσληψης και εξέλιξης Μελών ΔΕΠ, ιδίως μέσω της 
σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής διαχείρισης έμφυλων και μειονοτικών διαφορών κατά 
το επόμενο ακαδημαϊκό έτος του έτους αναφοράς. 

3. Κινητικότητα προσωπικού: Η ΟΜΕΑ διαπιστώνει την ανησυχητική σταδιακή μείωση του 
αριθμού των εξερχομένων Μελών ΔΕΠ/ΕΠ προς Ιδρύματα του εξωτερικού στο πλαίσιο του 
Προγράμματος ERASMUS σε βάθος τετραετίας (από 3 σε 0). 

4. Χρηματοδότηση έργων: Η ΟΜΕΑ διαπιστώνει ως προς τα θετικά σημεία τον ρόλο των 
εθνικών ιδιωτικών αλλά και δημόσιων φορέων ως των δυναμικότερων φορέων χρηματοδότησης 
έργων στο Τμήμα. Ως προς τα αρνητικά σημεία, διαπιστώνει τον σχετικά περιορισμένο ή 
σταδιακά μειούμενο ρόλο άλλων πηγών χρηματοδότησης. Δεδομένου ότι ο μόνος πλέον φορέας 
που ξεπερνά τις 100.000€ (και δη μόνον σε έργα με επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του 
Τμήματος) και παραμένει η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης έργων στο Τμήμα είναι ο 
ιδιωτικός τομέας (π.χ. εταιρείες), εκφράζεται η ανησυχία μιας μακροπρόθεσμης αποδυνάμωσης 
ή και εγκατάλειψης ερευνητικών πεδίων ή γνωστικών αντικειμένων, τα οποία αν και ακαδημαϊκά 
εγκύκλια, παραμένουν εκτός του χρηστικού ενδιαφέροντος της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 

5. Υπηρεσίες – Υποδομές: Στις θετικές εξελίξεις της υπό εξέταση περιόδου 
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συγκαταλέγεται ασφαλώς η εξασφάλιση δυνατότητας όχι μόνον ηλεκτρονικής παραγγελίας, 
αλλά και ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικών από τις/τους φοιτήτριες/ητές. Ως προς τις 
υποδομές, η ΟΜΕΑ σημειώνει ως θετικό στοιχείο τον επαρκή, άρτια συντηρημένο και 
τεχνολογικά αναβαθμισμένο εξοπλισμό γραφείων και αιθουσών. Επισημαίνονται ωστόσο ως 
σοβαρά προβλήματα των υφιστάμενων υποδομών: α) η ανεπάρκεια γραφείων διδασκόντων, με 
αποτέλεσμα την αναγκαστική συστέγαση περισσότερων συναδέλφων σε περιορισμένους 
χώρους, δυσκολεύοντας ιδίως τη φοιτητική συνεργασία κατά τις ώρες γραφείου και β) οι 
περιορισμένες σε αριθμό και δυναμικότητα θέσεων αίθουσες διδασκαλίας, με αποτέλεσμα την 
επιβάρυνση τόσο της ομαλούς διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και της 
κατανομής των αιθουσών και της ομαλούς ροής του προγράμματος διδασκαλίας. 

6. Ερευνητική δραστηριότητα: Η ΟΜΕΑ διαπιστώνει ως θετικά σημεία α) την έντονη 
ερευνητική δράση και αυξημένη αναγνώριση του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος 
στο σύνολο της υπό εξέταση τετραετίας και β) τη θεσμοθέτηση και λειτουργία ήδη από το 2016 
των τριών ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος (Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, 
Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου και Εργαστήριο 
Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης). Η ΟΜΕΑ σημειώνει στα θετικά επίσης την 
έναρξη της διαδικασίας ψηφιακής συγκεντρωτικής αποτύπωσης του ερευνητικού έργου που 
παράγεται στο Τμήμα, γεγονός που θα συμβάλλει στην περαιτέρω και καλύτερη προβολή του. Η 
παλαιότερη σύσταση της ΟΜΕΑ (ΕΕΑ 2018-18) περί θεσμοθέτησης δύο ακόμη Εργαστηρίων, ώστε 
να καλύπτονται περισσότερες κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο 
Τμήμα, υλοποιήθηκε εν μέρει με την πλέον πρόσφατη σύσταση του Εργαστηρίου Διεθνών 
Πολιτικών και Νομικών Σπουδών (ΦΕΚ 679Β/03.03.2020), γεγονός που ασφαλώς προσμετράται 
στα θετικά σημεία. Για την καλύτερη προβολή και περαιτέρω προαγωγή του ερευνητικού έργου 
που παράγεται στο Τμήμα μέσω των Εργαστηρίων του, η ΟΜΕΑ σημειώνει τη δυνατότητα 
συνέργειας με εργαστηριακές μονάδες σε επίπεδο Σχολής (βλ. Ερευνητική Μονάδα 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών). 

7. Διδακτικό έργο: Στα θετικά σημεία της λειτουργίας του Τμήματος κατά την υπό εξέταση 
τετραετία προσμετρώνται α) ο υψηλός συνολικός Μ.Ο. των φοιτητικών αξιολογήσεων 
μαθημάτων και διδασκουσών/όντων (4,31/5,00), β) το γεγονός ότι πέραν πολλών μεμονωμένων 
εξαιρετικών επιδόσεων, 18 διδάσκουσες/οντες απέσπασαν πολύ υψηλές αξιολογήσεις πλέον του 
Μ.Ο.Τ. σε όλα τα μαθήματα που δίδαξαν στο σύνολο της υπό εξέταση τετραετίας, 12 δε εξ αυτών 
αξιολογήθηκαν σε όλα τους τα μαθήματα πλέον του 4,5, γ) το γεγονός ότι 8 
μαθήματα/διδάσκοντες στο συνολικό εύρος της υπό εξέταση τετραετίας αξιολογήθηκαν με 
απόλυτο 5 και δ) η στενή πλέον παρακολούθηση της αξιολόγησης του παραγόμενου διδακτικού 
έργου από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, κατόπιν σχετικής εμπιστευτικής εισήγησης της 
ΟΜΕΑ. Ως προς τα αρνητικά σημεία σημειώνονται τα εξής: α) οι Μ.Ο. της φοιτητικής αξιολόγησης 
5 μαθημάτων που προσφέρθηκαν από 3 διδάσκουσες/οντες εμφανίστηκαν ανησυχητικά χαμηλοί 
κάτω του 3,00 (κανένα εξ αυτών δεν προσφέρθηκε ωστόσο κατά το έτος αναφοράς), β) 
επιμέρους αξιολογήσεις σε μεμονωμένα ερωτήματα 50 μαθημάτων, 13 εκ των οποίων 
διδάχθηκαν κατά το έτος αναφοράς, εμφανίστηκαν ανησυχητικά χαμηλές κάτω του 3,00, ενώ γ) 4 
εξ αυτών σχετικά με τη μεταδοτικότητα της/του διδάσκουσας/οντα και το διδακτικό βιβλίο ήταν 
εξαιρετικά χαμηλές κάτω του 2,00. Ως αρνητικό σημείο σημειώνεται επίσης το γεγονός ότι δεν 
υφίσταται δείκτης της ΕΘΑΑΕ προσμέτρησης του επιτελούμενου διδακτικού έργου στη συνολική 
αξιολόγηση του Τμήματος και των Προγραμμάτων Σπουδών που υλοποιούνται σε αυτό. Η ΟΜΕΑ 
εκφράζει την ανησυχία ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε σταδιακή υποβάθμιση της 
σχετικής έμφασης και παρακολούθησης της πορείας του διδακτικού έργου που επιτελείται στο 
Τμήμα και γενικότερα. 

8. Δομή και οργάνωση των σπουδών: Η ΟΜΕΑ αξιολογεί ως θετική εξέλιξη και πάντως 
σύμφωνη με τις υποδείξεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (2013) τον περιορισμό κατά 
το έτος αναφοράς των υποχρεωτικών μαθημάτων του ΠΠΣ σε μόλις 10 (από 44 το 2015-16) έναντι 
80 υποχρεωτικών κατ’ επιλογή (από 36 κατά το 2015-16) και 58 ελεύθερης επιλογής (από 68 κατά 
το 2015-16). 

9. Ηλεκτρονική τάξη: Η ΟΜΕΑ αξιολογεί ως θετικό στοιχείο την αυτόματη έκδοση 
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Παραρτήματος Διπλώματος για όλες/ους τις/τους φοιτήτριες/ητές, καθώς και την απόλυτη 
συμμόρφωση της ηλεκτρονικής τάξης με τα πρότυπα WCAG (Web Content Accessibility 
Guidelines) και τις σχετικές παραμέτρους, ώστε μια ιστοσελίδα να χαρακτηρίζεται ως φιλική για 
ΑΜΕΑ. 

10. Σχέσεις με ΚΠΠ φορείς: Η ΟΜΕΑ αξιολογεί ως θετικά στοιχεία στο πλαίσιο των 
λειτουργικών στρατηγικών του Τμήματος στο σύνολο της υπό εξέταση τετραετίας τα εξής: α) το 
διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αναλαμβάνει τη διενέργεια ανοιχτών διαλέξεων, θερινών 
σεμιναρίων και σχολείων ή συμβάλλει αποφασιστικά στην ενεργό συμμετοχή των 
φοιτητριών/ητών του Τμήματος σε ανάλογες εκπαιδευτικές διαδικασίες, β) το Τμήμα έχει 
ενισχύσει με κάθε μέσο τα γλωσσικά μαθήματα και τον ρόλο τους στο ΠΠΣ, γ) έχει πλέον 
ενεργοποιήσει (από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16) τον θεσμό των συμβούλων σπουδών 
(mentoring) και με την έγκριση του Οργανισμού του Ιδρύματος θα ενεργοποιήσει τον θεσμό του 
συνηγόρου του φοιτητή, γ) συνεργάζεται στενά με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου για παροχή 
μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ιδίως με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της ίδιας Σχολής), 
δ) προσκαλεί διακεκριμένους καθηγητές στην έρευνα για διαλέξεις/σεμινάρια, ε) διευρύνει 
διαρκώς το δίκτυο εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας με γειτονικές χώρες κτλ. Στα 
θετικά στοιχεία προσμετράται επίσης ότι όπως προκύπτει από μία συγκριτική ανάλυση των 
βάσεων εισαγωγής Τμημάτων της ημεδαπής με παρόμοια ΠΠΣ, το Τμήμα ΒΣΑΣ παραμένει 
σταθερά το πλέον ανταγωνιστικό. Ακόμη και σε σύγκριση με παρόμοια ΠΠΣ που υλοποιούνται σε 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής, το ΠΠΣ του Τμήματος ΒΣΑΣ εμφανίζεται να καλύπτει 
ένα σαφώς ευρύτερο γεωγραφικά και γνωστικά πεδίο. Ως θετική εξέλιξη και πάντως σύμφωνη με 
τις υποδείξεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, κρίνεται επίσης το γεγονός ότι τα 
μαθήματα Erasmus+ προσφέρονται πλέον σε όλες/ους τις/τους φοιτήτριες/ητές του Τμήματος 
και όχι μόνον σε όσες/ους επισκέπτονται το Τμήμα από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
διευκολύνοντας την κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητριών/ητών του Τμήματος για 
συμμετοχή τους σε προγράμματα σπουδών του εξωτερικού. Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται 
η έναρξη λειτουργίας Γραφείου Αποφοίτων, το οποίο θα μπορέσει να παρακολουθεί καλύτερα 
την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων. 

11. Πρακτική Άσκηση: Η ΟΜΕΑ κρίνει ως ανησυχητική εξέλιξη τη δραστική μείωση του 
αριθμού των φοιτητριών/ητών που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση κατά το έτος αναφοράς 
(σε 44 από 82 κατά το 2017-18). Ενδεικτικός πάντως της ως τώρα επιτυχούς λειτουργίας της 
Πρακτικής Άσκησης είναι όχι μόνον ο υψηλός βαθμός απορρόφησης των φοιτητριών/ητών του 
Τμήματος στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, αλλά και ο υψηλός βαθμός απορρόφησης των 
αποφοίτων του Τμήματος ως απασχολούμενων πλέον στους φορείς, όπου πραγματοποίησαν την 
πρακτική τους άσκηση κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών. 

12. Φοιτητές: Ως θετική εξέλιξη κρίνεται η σταδιακή αύξηση των εγγεγραμμένων εντός 
κανονικής διάρκειας φοίτησης, ιδίως δεδομένης της παλαιότερης πτωτικής πορείας του αριθμού 
τους πέραν της τετραετίας. Θετική επίσης κρίνεται και η μείωση του αριθμού των 
εγγεγραμμένων πενταετούς και εξαετούς φοίτησης. Ανησυχητική ωστόσο παραμένει η 
παράλληλη αυξητική πορεία του αριθμού των εγγραμμένων υπερεξαετούς φοίτησης κατά την 
τελευταία τετραετία. 

13. Φοιτητές (νεοεισερχόμενοι, εγγεγραμμένοι) ΠΜΣ1: Η αυξητική πορεία των 
εγγεγραμμένων του ΠΜΣ «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern 
and Southeastern Europe» το σύνολο της τετραετίας παραμένει ανησυχητική.  

14. Φοιτητές (νεοεισερχόμενοι, εγγεγραμμένοι) ΠΜΣ1: Η αυξητική πορεία των 
εγγεγραμμένων του ΠΜΣ «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern 
and Southeastern Europe» το σύνολο της τετραετίας παραμένει ανησυχητική.  

15. Διδακτορικές σπουδές, θέσεις και διδάκτορες: Ως θετική εξέλιξη κρίνεται η μείωση της 
μέσης διάρκειας των διδακτορικών σπουδών κατά το έτος αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση και 
πέρα από τις σχετικές αυξομειώσεις, η μέση διάρκεια παραμένει ιδιαίτερα υψηλή επιβαρύνοντας 
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τη συνολική εικόνα του Προγράμματος. Αρνητικό σημείο κατά τα έτος αναφοράς ήταν η απουσία 
Κανονισμού Μεταδιδακτορικών Σπουδών, απουσία που ωστόσο αντιμετωπίστηκε με τη θέση σε 
ισχύ του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας δυνάμει του ΦΕΚ 1679Β/04.05.2020.  

Δεδομένων των παραπάνω διαπιστώσεων και με στόχο την ενίσχυση των θετικών και 
αντιμετώπιση των αρνητικών σημείων, η ΟΜΕΑ εισηγείται για τη διαμόρφωση του σχεδίου 
δράσης του Τμήματος τα εξής: 

1. Στελέχωση προσωπικού: Δεδομένων των προβλημάτων που σημειώθηκαν παραπάνω 
αναφορικά με τη στελέχωση του προσωπικού του Τμήματος, η ΟΜΕΑ επισημαίνει καταρχάς την 
ανάγκη εντατικοποίησης της προσπάθειας του Τμήματος να εξασφαλίσει την προκήρυξη νέων 
θέσεων Μελών ΔΕΠ και, εωσότου αυτό καταστεί εφικτό, βραχυπρόθεσμης κάλυψης αναγκών με 
άλλα μέσα (συνδιδασκαλία μαθημάτων, συνεργασίες με άλλα Τμήματα εντός της οικείας Σχολής 
ή του Ιδρύματος, εξασφάλιση χρηματοδότησης για δημιουργία Εδρών, νέες προσλήψεις 
προσωπικού με ερευνητικά/διδακτικά καθήκοντα από τις κατηγορίες Mελών ΔΕΠ, διδασκάλων 
ξένων γλωσσών κ.ά., εργαστηριακού προσωπικού κτλ.). 

2. Κινητικότητα προσωπικού: Η ΟΜΕΑ εισηγείται την αναζήτηση μέτρων ενίσχυσης της 
συμμετοχής των Μελών ΔΕΠ/ΕΠ στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus μέσω τόσο της 
ενθάρρυνσης (π.χ. προβολή, ενημέρωση) όσο και της διευκόλυνσης (π.χ. κάλυψη διδακτικών 
κενών) της ως άνω κινητικότητας, πόσο δε μάλλον της επίτευξης νέων συνεργασιών στο 
πλαίσιο του Προγράμματος, αλλά και ελέγχου της λειτουργίας των ήδη ενεργών. 

3. Υποδομές: Η ΟΜΕΑ εισηγείται για μια ακόμη φορά την εντατικοποίηση της προσπάθειας 
εξασφάλισης νέων γραφείων για τους διδάσκοντες του Τμήματος, καθώς και περισσότερων και 
ικανών αιθουσών διδασκαλίας για τις διδακτικές ανάγκες του ΠΠΣ. 

4. Ερευνητική δραστηριότητα: Δεδομένης της πρόσφατης σύστασης του Εργαστηρίου 
Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών, η ΟΜΕΑ επισημαίνει εκ νέου την απουσία ενός 
Εργαστηρίου που θα κάλυπτε ερευνητικά το παραγόμενο έργο στο πεδίο των Οικονομικών 
Επιστημών (πέραν Επιχειρηματικότητας) ή έστω τη συνέργεια με αντίστοιχες εργαστηριακές 
μονάδες σε επίπεδο Σχολής (βλ. Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών). 

5. Διδακτικό έργο: Η ΟΜΕΑ θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου θα 
ενισχυθεί με τη θεσμοθέτηση διδακτικών βραβείων και τη διαμόρφωση κριτηρίων απονομής 
βραβείων διδασκαλίας σε ετήσια βάση, ιδανικότερα δε μέσω της αναζήτησης τρόπων 
επιχορήγησης τέτοιων διδακτικών βραβείων ή/και φοιτητικών υποτροφιών. 

6. Δομή και οργάνωση σπουδών: Δεδομένης της σχετικά ανησυχητικής πορείας της μέσης 
διάρκειας σπουδών των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος, η ΟΜΕΑ εισηγείται α) την 
περαιτέρω εντατικοποίηση του ελέγχου της προόδου των διδακτορικών σπουδών και τη λήψη 
των αναγκαίων μέτρων που πλέον προβλέπει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών στις 
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως β) την εντατικοποίηση με κάθε μέσο της 
εμπλοκής των υποψηφίων διδακτόρων στην ακαδημαϊκή διαδικασία. Η ΟΜΕΑ εισηγείται ιδίως 
την παρακολούθηση της αυξητικής πορείας του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών 
υπερεξαετούς φοίτησης και υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων αντιμετώπισης του ζητήματος 
από ειδική προς τούτο επιτροπή με την αρωγή της Γραμματείας του Τμήματος. 

Κεντρική προτεραιότητα του σχεδίου δράσης για εισαγωγή αλλαγών στο 
περιεχόμενο/είδος των μαθημάτων είναι: α) ο συντονισμός με τις πρόσφατες εξελίξεις στην 
έρευνα, β) η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας με νέες γνώσεις, ειδικές 
δεξιότητες (γλώσσες, νέες τεχνολογίες, εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα γεωπολιτικής και 
οικονομίας, ευαισθητοποίηση στη διαπολιτισμική κατανόηση, ανθρώπινα δικαιώματα, καλές 
πρακτικές) χρήσιμες στη σημερινή αγορά εργασίας, γ) η ορθολογική κατανομή όγκου εργασίας 
και ο εξορθολογισμός του ΠΠΣ σύμφωνα με τα παραπάνω, με αναδιαμόρφωση του περιεχομένου 
και της στόχευσης των μαθημάτων από παραδοσιακές προσεγγίσεις (π.χ. μετα-σοσιαλιστικά 
Βαλκάνια) σε νέα θεματικά πεδία (π.χ. διαπολιτισμικότητα, προσφυγικές σπουδές, γεωπολιτική 
της Ανατ. Μεσογείου, εναλλακτική οικονομία κτλ.) Στο σχέδιο δράσης εντάσσονται: α) η έμφαση 
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στη διδασκαλία ξένης γλώσσας ως βασικής δεξιότητας, β) η έμφαση στη λειτουργία του θεσμού 
της Πρακτικής Άσκησης και γ) η εξοικείωση των φοιτητριών/ητών με νέες συνθήκες στην αγορά 
εργασίας. 

Οι προτάσεις ιδρυματικής δράσης της ΟΜΕΑ παραμένουν αμετάβλητες από την 
προηγούμενη ΕΕΑ (1017-18), ήτοι αναφορικά με: α) την εξασφάλιση νέων γραφείων διδασκόντων 
του Τμήματος, καθώς και περισσότερων και ικανών αιθουσών διδασκαλίας για την κάλυψη των 
διδακτικών αναγκών του ΠΠΣ του Τμήματος και β) την ενεργοποίηση του θεσμού του συνηγόρου 
του φοιτητή με την έγκριση του Οργανισμού του Ιδρύματος. 

Καταληκτικά και συνοπτικά, στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι τιμές στόχου των 
δεικτών ποιότητας του Τμήματος σε σχέση με τις μετρήσεις (δείκτες) με τιμή 2019 και τον 
αντίστοιχο ιδρυματικό στόχο στο ευρύτερο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του ιδρύματος, 
καθώς και οι προτεινόμενες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων. Σημειώνεται επίσης ότι για 
την καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των ιδρυματικών στρατηγικών 
στόχων και επιμέρους στόχων ποιότητας, η ΟΜΕΑ προτείνει την εισαγωγή και παρακολούθηση 
10 νέων δεικτών ποιότητας (ΝΔ1-10), οι οποίοι σημειώνονται παρακάτω με κόκκινο χρώμα 
γραφής: 
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Στοχοθεσία Διασφάλισης Ποιότητας Τμήματος και ΠΠΣ ΒΣΑΣ στο πλαίσιο της ιδρυματικής στοχοθεσίας 2018-2022 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΑΜΑΚ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΜΑΚ 

ΜΕΤΡΗΣΗ (δείκτης) 
ΒΣΑΣ 

ΤΙΜΗ 2019 
ΒΣΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΒΣΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 
ΠΑΜΑΚ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΣΣ1 Ακαδημαϊκή 
ανάπτυξη και 
ποιότητα 
σπουδών 

ΣΠ1 Βελτίωση 
ρυθμών 
αποφοίτησης 
και επιδόσεων 
των φοιτητών 

ΝΔ9 Ετήσιο ποσοστό 
φοιτητών διάρκειας 
φοίτησης έως ν+2 
(επί του συνόλου 
των εγγεγραμμένων) 

71,37% 68% 86% 
(Δ1.003) 

• Ενθάρρυνση διδασκόντων για ενίσχυση 
της φοιτητοκεντρικής μάθησης και 
αξιολόγησης 
• Εισαγωγή μεθόδων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και εξέτασης 
• Αναμόρφωση του ΠΠΣ και αναδιάταξη 
των μαθημάτων κατά τρόπο, ώστε α) τα 
πλέον απαιτητικά και εγκύκλια να 
προσφέρονται στα πρώτα 2 έτη σπουδών, 
ενώ στα 2 τελευταία να προσφέρονται 
μαθήματα επιλογής, β) τα υποχρεωτικά 
μαθήματα να περιορίζονται μόνον στο 
πρώτο έτος σπουδών 
• Συγκρότηση επιτροπής 
παρακολούθησης της πορείας των 
φοιτητών υπερεξαετούς φοίτησης για τη 
ανάληψη περαιτέρω στοχευμένων και 
πλέον αποτελεσματικών δράσεων 
• Αναθεώρηση του συστήματος 
λειτουργίας της «αλυσίδας» μαθημάτων, 
ιδίως στην περίπτωση των μαθημάτων 
ξένης γλώσσας  

Δεδομένου του ρυθμού ετήσιας μείωσης του 
ποσοστού (κατά 7,76% το 2016-17, 3,86% το 2017-
18 και 4,51% κατά το έτος αναφοράς) είναι 
ανορθολογιστικό να επιδιώκεται η αύξηση του 
ποσοστού υπό το υφιστάμενο νομικό καθεστώς. 
Αντιθέτως, η συγκράτηση της πτωτικής τάσης 
κρίνεται ως πλέον ρεαλιστική στόχευση. 

• Πρόεδρος Τμήματος 
• ΟΜΕΑ 
• Επιτροπή 
Προγράμματος 
Σπουδών 
• Συνέλευση 
Τμήματος 
• Διδάσκοντες 

31.12.2020 

Δ4.23 Ετήσιο 
ποσοστό φοιτητών 
διάρκειας φοίτησης 
πάνω από ν+2 έτη 

28,63% 32%  

Δεδομένου του ρυθμού ετήσιας αύξησης του 
ποσοστού (αντιστρόφως ανάλογη της 
παραπάνω αύξησης) είναι ανορθολογιστικό να 
επιδιώκεται η μείωση του ποσοστού υπό το 
υφιστάμενο νομικό καθεστώς. Αντιθέτως, η 
συγκράτηση της αυξητικής τάσης κρίνεται ως 
πλέον ρεαλιστική στόχευση. 

• Πρόεδρος Τμήματος 
• ΟΜΕΑ 
• Επιτροπή 
Προγράμματος 
Σπουδών 
• Συνέλευση 
Τμήματος 
• Διδάσκοντες 

31.12.2020 

Δ4.36 Ετήσιο 
ποσοστό αποφοίτων 
κανονικής διάρκειας 
σπουδών (ν έτη) 

18,66% 16% 17% 
(Δ1.4.36) 

Δεδομένου του ρυθμού ετήσιας μείωσης του 
ποσοστού (από 34,11% το 2015-16 σε 21,48% το 
2017-18 και, τέλος, σε 18,66% κατά το έτος 
αναφοράς, απουσιάζουν στοιχεία για το 2016-17) 
είναι ανορθολογιστικό να επιδιώκεται η αύξηση 
του ποσοστού υπό το υφιστάμενο νομικό 
καθεστώς. Αντιθέτως, η συγκράτηση της 
πτωτικής τάσης κρίνεται ως πλέον ρεαλιστική 
στόχευση, δεδομένου άλλωστε ότι η τιμή δείκτη 
ΒΣΑΣ για το 2019 είναι υψηλότερη της 
ιδρυματικής τιμής στόχου (17%). 

• Πρόεδρος Τμήματος 
• ΟΜΕΑ 
• Επιτροπή 
Προγράμματος 
Σπουδών 
• Συνέλευση 
Τμήματος 
• Διδάσκοντες 

31.12.2020 

Δ4.46 Μέσος ετήσιος 
βαθμού πτυχίου 7,33 7,50 7,50 

• Υποστηρικτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων των 
φοιτητών συμπεριλαμβανομένης της 
συστηματικής σύνδεσης του συστήματος 
αξιολόγησης επιδόσεων με τα μαθησιακά 
αποτελέσματα των θεματικών ενοτήτων 
• Αναμόρφωση του ΠΠΣ με στόχο τη 
μείωση του αριθμού των απαιτούμενων 
μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου από 48 σε 
40 με παράλληλη αύξηση των πιστωτικών 
μονάδων ανά μάθημα από 5 σε 6 

Η ως τώρα αυξητική τάση του μέσου ετήσιου 
βαθμού πτυχίου είναι ενθαρρυντική. Απόλυτος 
ιδανικός στόχος η διατήρηση του μέσου βαθμού 
περίπου στο 7,5. 

• Πρόεδρος Τμήματος 
• Επιτροπή 
Προγράμματος 
Σπουδών 
• Συνέλευση 
Τμήματος 
• Διδάσκοντες 

31.12.2020 

ΣΠ2 Ενίσχυση 
ποιότητας 
μαθησιακής 
εμπειρίας 

Δ4.15 Ποσοστό 
συμμετοχής στην 
πρακτική άσκηση 
(5,09%) 

5,09% 7% 7% 
(Δ1.4.15) 

• Ανάρτηση προγραμμάτων πρακτικής 
άσκησης για τους φοιτητές στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. Τακτική 
επικαιροποίηση. 
• Συνέχιση της ενημέρωσης των φοιτητών 
για τον σκοπό και τα οφέλη της ΠΑ 
• Προσέλκυση ακόμη περισσότερων 
φορέων υποδοχής για την ΠΑ, των οποίων 
το αντικείμενο εργασιών είναι συναφές με 
το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών του 
Τμήματος 

Η επίτευξη του στόχου θα εξαρτηθεί ιδίως από 
τον αριθμό των κύκλων λειτουργίας του 
προγράμματος της ΠΑ. 

• Γραφείο ΠΑ 
• Ακαδημαϊκός 
Υπεύθυνος ΠΑ 
Τμήματος 

31.12.2020 
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ΣΣ1 Ακαδημαϊκή 
ανάπτυξη και 
ποιότητα 
σπουδών 
(συνέχεια) 

ΣΠ3 Ενίσχυση 
διεθνοποίησης – 
 Αύξηση 
κινητικότητας 
φοιτητών 

ΝΔ10 Αριθμός 
διμερών 
συνεργασιών 
κινητικότητας 
Τμήματος 

50 50 24 
(ΝΔ.02) 

• Συμμετοχή στις ιδρυματικές ενέργειες 
για σύσταση και λειτουργία Επιτροπής 
Διεθνούς Κινητικότητας και σύνταξη 
πρότασης για χρηματοδότηση 
• Ενθάρρυνση μελών ΔΕΠ για επιδίωξη 
και υποβολή προτάσεων επιπλέον 
συνεργασιών κινητικότητας 
• Τακτικός έλεγχος ενεργών/ανενεργών 
συνεργασιών 

Η τιμή δείκτη του Τμήματος είναι ήδη 
υπερδιπλάσια της ιδρυματικής τιμής στόχου 
ανά Τμήμα. Απαιτείται ωστόσο έλεγχος της 
λειτουργίας των υφιστάμενων συνεργασιών, 
ώστε να δοθεί έμφαση στις ενεργείς και να 
ενεργοποιηθούν όσες έχουν τυχόν ατονήσει. 

• Μέλη ΔΕΠ 
• Τμηματικός 
Υπεύθυνος ERASMUS 
• Γραφείο ERASMUS 

31.12.2020 

Δ4.34 Ετήσιο 
ποσοστό 
εξερχόμενων 
φοιτητών ERASMUS 
στο σύνολο των 
ενεργών φοιτητών 

2,66% 2,55% 2% 
(Δ1.4.34) 

• Ενίσχυση διμερών επαφών με 
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου 
Τμήματα του εξωτερικού 
• Ενημέρωση και υποστήριξη φοιτητών 
για την κινητικότητα 

Δεδομένων των συνθηκών, της απότομης 
αύξησης του ποσοστού από 0,95% το 2016-17 σε 
2,85% το 2017-18 και της διορθωτικής του 
μείωσης σε 2,66% κατά το έτος αναφοράς, 
κρίνεται ορθολογικότερη ως στόχευση η 
συγκράτηση της μείωσης του ποσοστού, 
δεδομένου άλλωστε ότι τόσο η τιμή δείκτη 2019 
όσο και η τιμή στόχου για το Τμήμα παραμένουν 
υψηλότερες της ιδρυματικής τιμής στόχου. 

• Μέλη ΔΕΠ 
• Τμηματικός 
Υπεύθυνος ERASMUS 
• Γραφείο ERASMUS 

31.12.2020 

Δ4.35 Ετήσιο 
ποσοστό 
εισερχόμενων 
φοιτητών ERASMUS 
ως προς το σύνολο 
των ενεργών 
φοιτητών 

2,20% 2% 2% 
(Δ1.4.35) 

• Ενίσχυση διμερών επαφών με 
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου 
Τμήματα του εξωτερικού 
• Ενημέρωση και υποστήριξη φοιτητών 
για την κινητικότητα 
• Προσφορά μαθημάτων στην αγγλική 
γλώσσα 

Δεδομένων των συνθηκών, της απότομης 
αύξησης του ποσοστού από 1,06% το 2016-17 σε 
3,30% το 2017-18 και της διορθωτικής του 
μείωσης σε 2,20% κατά το έτος αναφοράς, 
κρίνεται ορθολογικότερη ως στόχευση η 
συγκράτηση της μείωσης του ποσοστού, 
δεδομένου άλλωστε ότι τόσο η τιμή δείκτη 2019 
όσο και η τιμή στόχου για το Τμήμα δεν 
υπολείπονται της ιδρυματικής τιμής στόχου. 

• Πρόεδρος Τμήματος 
• Μέλη ΔΕΠ 
• Τμηματικός 
Υπεύθυνος ERASMUS 
• Γραφείο ERASMUS 

31.12.2020 

Δ3.19 Ετήσιο πλήθος 
εισερχόμενων 
διδασκόντων 
εξωτερικού με 
Erasmus ανά μέλος 
ΔΕΠ 

0,27% 0,3% 0,5% 
(Δ1.3.19) 

• Ενίσχυση διμερών επαφών με 
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου 
Τμήματα του εξωτερικού 
• Ενίσχυση προγράμματος ERASMUS και 
λοιπών προγραμμάτων κινητικότητας 

Σημειώνεται ότι ενώ ο τμηματικός δείκτης Δ3.19 
υπολογίζει το «ετήσιο πλήθος εισερχόμενων 
διδασκόντων εξωτερικού με Erasmus ανά μέλος 
ΔΕΠ», ο αντίστοιχος ιδρυματικός δείκτης Δ1.3.19 
αποτυπώνει το «μέσο ετήσιο πλήθος 
εισερχομένων διδασκόντων εξωτερικού με 
Erasmus (ανά 10 μέλη ΔΕΠ)»    

• Μέλη ΔΕΠ 
• Τμηματικός 
Υπεύθυνος ERASMUS 
• Γραφείο ERASMUS 

31.12.2020 

ΣΠ4 Ενίσχυση 
και ανάπτυξη 
ακαδημαϊκού 
προσωπικού 

Δ3.20 Ετήσιο 
ποσοστό 
εκπαιδευτικών 
αδειών μελών ΔΕΠ 

16,67%   4% 
(Δ1.3.20)  

Δεν προτείνεται καμία ενέργεια, καθώς η τιμή 
δείκτη του Τμήματος υπερβαίνει ήδη κατά πολύ 
την ιδρυματική τιμή στόχου 

  

Δ3.18 Ετήσιο 
ποσοστό 
εξερχόμενων μελών 
ΔΕΠ με Erasmus  

0,00% 1%  5% 
(Δ1.3.18) 

• Ενίσχυση διμερών επαφών με 
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου 
Τμήματα του εξωτερικού 
• Ενημέρωση και υποστήριξη Μελών ΔΕΠ  
για την κινητικότητα 

Δεδομένων των συνθηκών, ιδίως από το εαρινό 
εξάμηνο 2019-20, η στόχευση δεν θα μπορούσε 
να είναι υψηλότερη 

• Πρόεδρος Τμήματος 
• Μέλη ΔΕΠ 
• Τμηματικός 
Υπεύθυνος ERASMUS 
• Γραφείο ERASMUS 

31.12.2020 

Δ3.21 Ετήσιο 
ποσοστό μελών ΔΕΠ 
σε προγράμματα 
εκπαιδευτικής 
συνεργασίας  

16,67% 6% 6% 
(Δ1.3.21) 

• Δράσεις ενημέρωσης και υποκίνησης 
μελών ΔΕΠ 

Δεδομένων των συνθηκών, ιδίως από το εαρινό 
εξάμηνο 2019-20, η στόχευση δεν θα μπορούσε 
να είναι υψηλότερη 

• Πρόεδρος Τμήματος 
• Μέλη ΔΕΠ 
• Τμηματικός 
Υπεύθυνος ERASMUS 
• Γραφείο ERASMUS 

31.12.2020 
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ΣΣ2 Βελτίωση 
ερευνητικών 
επιδόσεων 

ΣΠ1 Βελτίωση 
των επιδόσεων 
στην παραγωγή 
και αναγνώριση 
του ερευνητικού 
έργου 

ΝΔ3 Ετήσια 
μεταβολή του μέσου 
ετήσιου πλήθους 
εργασιών σε 
επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές, 
ανά μέλος ΔΕΠ 

3,16% 5% 

5% 
(ΝΔ.03) 

(ενδεικτι
κή τιμή 

σε 
ακολουθί

α των 
αναφερό
μενων 

ιδρυματι
κών 

δράσεων) 

• Συμμετοχή στην ιδρυματική ενημέρωση 
διδακτικού προσωπικού για προκηρύξεις 
ερευνητικών προγραμμάτων 
• Συμμετοχή στις ιδρυματικές ημερίδες 
προβολής ερευνητικών αποτελεσμάτων 
• Υποστήριξη διδασκόντων για την 
υποβολή και διαχείριση ερευνητικών έργων 
• Ενεργή συμμετοχή στην ιδρυματική 
ανάπτυξη open access policy με 
δημιουργία ηλεκτρονικού ιδρυματικού 
αποθετηρίου 

 • Μέλη ΔΕΠ 
• Πρόεδρος Τμήματος 31.12.2020 

ΝΔ4 Μέσο ετήσιο 
πλήθος 
ετεροαναφορών 
(citations) ανά μέλος 
ΔΕΠ 

107,37 115 
-- 

(ΝΔ.04) 

• Εντατικοποίηση ερευνητικής 
δραστηριότητας 
• Ενεργή συμμετοχή στην ιδρυματική 
ανάπτυξη open access policy με 
δημιουργία ηλεκτρονικού ιδρυματικού 
αποθετηρίου 

Η ορθή εκτίμηση της τμηματικής τιμής στόχου 
δυσχεραίνεται λόγω της απουσίας στοιχείων 
ετεροαναφορών για το 2015-16 και του 
σωρευτικού τρόπου υπολογισμού τους στα 
στοιχεία του ΟΠΕΣΠ.  

• Μέλη ΔΕΠ 
• Πρόεδρος Τμήματος 31.12.2020 

ΣΠ2 Προσέλκυση 
νέου 
ερευνητικού 
δυναμικού 

Δ3.02 Ετήσιο πλήθος 
υπό εκπόνηση 
Διδακτορικών 
Διατριβών ανά μέλος 
ΔΕΠ 

2,62 2,8 >3 
(Δ1.011) 

• Ημερίδες προβολής ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 
• Απασχόληση ΥΔ και νέων ερευνητών σε 
ερευνητικά έργα 

 • Συντονιστικές 
Επιτροπές ΠΜΣ 
• Διευθυντές 
Εργαστηρίων 
• Επιβλέποντες 
καθηγητές 
• Πρόεδρος Τμήματος 

31.12.2020 

ΝΔ8 Μέσο πλήθος 
δημοσιεύσεων ανά 
ΥΔ 

1,20 1,30 0,5 
(Δ1.6.08) 

• Ημερίδες προβολής ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 
• Απασχόληση ΥΔ και νέων ερευνητών σε 
ερευνητικά έργα 

Η ορθή εκτίμηση της τμηματικής τιμής στόχου 
δυσχεραίνεται λόγω της απουσίας στοιχείων 
δημοσιεύσεων ΥΔ (Μ6.016-017) πριν το 2018-19. 
ΣΕ κάθε περίπτωση, η τιμή 2019 του Τμήματος 
υπερβαίνει κατά πολύ τον ιδρυματικό στόχο. 

• Διευθυντές 
Εργαστηρίων 
• Επιβλέποντες 
καθηγητές 

31.12.2020 

ΣΠ3 Αύξηση της 
χρηματοδότηση
ς της έρευνας 

ΝΔ1 Μέση ετήσια 
χρηματοδότηση 
ερευνητικών έργων 
ανά Μέλος ΔΕΠ 

6.440,87 9.000 45.000 
(Δ1.099) 

• Ημερίδες προβολής ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 

 • Μέλη ΔΕΠ 
• Διευθυντές 
Εργαστηρίων 
• Πρόεδρος Τμήματος 

31.12.2020 

ΝΔ2 Μέσο ετήσιο 
πλήθος ενεργών 
ερευνητικών έργων 
ανά μέλος ΔΕΠ 

0,47 0,55 1 
(Δ1.097) 

• Ημερίδες προβολής ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 
• Απασχόληση ΥΔ και νέων ερευνητών σε 
ερευνητικά έργα 

 • Πρόεδρος Τμήματος 
• Μέλη ΔΕΠ 
• Επιβλέποντες 
καθηγητές 
• Διευθυντές 
Εργαστηρίων 

31.12.2020 

ΣΣ4&5 Βελτίωση 
της 
διασύνδεσης με 
την κοινωνία 
και της 
αναγνωρισιμότ
ητας του 
Πανεπιστημίου 

ΣΠ2 Βελτίωση 
της 
αναγνωρισιμότη
τας του 
Πανεπιστημίου 
στην τοπική 
κοινωνία 

ΝΔ5 Ετήσιο πλήθος 
εκδηλώσεων 
κοινωνικού και 
πολιτιστικού 
περιεχομένου εντός 
και εκτός του 
Τμήματος 

34 36 15 
(ΝΔ10) 

• Ενίσχυση προβολής του Τμήματος μέσω 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social 
media) 
• Αύξηση της συμμετοχής του Τμήματος 
σε εκδηλώσεις/συναντήσεις 
φορέων/συνέδρια που διεξάγονται στην 
τοπική κοινωνία 

 

• Πρόεδρος Τμήματος 
• Διευθυντές 
Εργαστηρίων 
• Διδάσκοντες 

31.12.2020 

ΣΠ3 Βελτίωση 
της 
αναγνωρισιμότη
τας του 
Πανεπιστημίου 
στην 

ΝΔ6 Ετήσιο πλήθος 
Ημερίδων/Επιστημο
νικών Εκδηλώσεων 
και Συνεδρίων που 
υλοποιήθηκαν στο 
Τμήμα 

33 33 33 
(ΝΔ11) 

• Ενίσχυση προβολής του Τμήματος μέσω 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social 
media) 
• Ίδρυση και ενεργοποίηση νέου 
Εργαστηρίου Διεθνών Πολιτικών και 
Νομικών Σπουδών 

 
• Πρόεδρος Τμήματος 
• Διευθυντές 
Εργαστηρίων 
• Διδάσκοντες 

31.12.2020 
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επιστημονική 
κοινότητα ΝΔ7 Ετήσιο πλήθος 

δημοσιευμάτων για 
το έργο και τα 
επιτεύγματα του 
Τμήματος 

  1.500 
(ΝΔ12) 

• Παρακολούθηση σχετικών 
δημοσιευμάτων  
• Συνεργασία με το Γραφείο Διεθνών και 
Δημοσίων Σχέσεων του ιδρύματος 

 

• Γραμματεία 
• Διδάσκοντες 31.12.2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
A. Πίνακες απογραφικών στοιχείων Τμήματος ΟΠΕΣΠ 
 
Μέρος Α΄: Τμήμα 
 
Πίνακας 1. Ταυτότητα Τμήματος 
 

Ταυτότητα Τμήματος  Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών M3.001 1 1 1 1 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών M3.002 3 3 3 3 
Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ (επισπεύδον) M3.003 0 0 0 0 
Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ (συμμετέχον) M3.004 1 1 1 1 
Διδακτορικές διατριβές M3.005 76 77 78 81 
Διεθνή ΠΜΣ M3.006 0 1 1 1 
Τομείς M3.007 0 0 0 0 
 
Πίνακας 2. Ενεργό Προσωπικό  
 

Ενεργοί  Α/Θ Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Καθηγητές 
Α M3.008 10 12 13 11 
Θ M3.009 5 5 4 4 

ΣΥΝΟΛΟ 15 17 17 15 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
Α M3.010 7 5 3 6 
Θ M3.011 1 0 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 8 5 4 7 

Επίκουροι Καθηγητές 
Α M3.012 5 8 10 12 
Θ M3.013 1 1 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 6 9 11 13 

Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
Α M3.014 0 0 0 0 
Θ M3.015 1 1 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1 1 1 1 

ΕΔΙΠ 
Α M3.016 1 2 2 1 
Θ M3.017 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1 2 2 1 

ΕΤΕΠ 
Α M3.018 0 0 0 0 
Θ M3.019 1 1 1 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1 1 1 0 

Διοικητικό προσωπικό 
Α M3.020 1 1 1 1 
Θ M3.021 3 3 3 3 

ΣΥΝΟΛΟ 4 4 4 4 

ΕΕΠ1 
Α M3.150 2 2 2  
Θ M3.151 5 5 5  

ΣΥΝΟΛΟ 7 7 7  

Μόνιμοι Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί 
Α M3.141 0 0 0  
Θ M3.142 0 0 0  

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0  

Λοιπό προσωπικό (ΕΕΠ, Επιστημονικοί Συνεργάτες κτλ.) 
Α M3.022    7 
Θ M3.023    11 

ΣΥΝΟΛΟ    18 

  

                                                           
1 Οι κωδικοί Μ3.150-1 και Μ3.141-2 εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 σε αντικατάσταση των κωδικών Μ3.022-3. 
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Πίνακας 3. Συνταξιοδοτηθέν Προσωπικό  
 

Συνταξιοδοτήθηκαν Α/Θ Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Καθηγητές 
Α M3.024 0 1 0 0 
Θ M3.025 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 1 0 0 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
Α M3.026 0 0 0 0 
Θ M3.027 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

Επίκουροι Καθηγητές 
Α M3.028 0 0 0 0 
Θ M3.029 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
Α M3.030 0 0 0 0 
Θ M3.031 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

ΕΔΙΠ 
Α M3.032 0 0 0 0 
Θ M3.033 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

ΕΤΕΠ 
Α M3.034 0 0 0 0 
Θ M3.035 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

Διοικητικό προσωπικό 
Α M3.036 0 0 0 0 
Θ M3.037 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

ΕΕΠ2 
Α M3.152 0 0 0  
Θ M3.153 0 0 0  

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0  

Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί 
Α M3.143 0 0 0  
Θ M3.144 0 0 0  

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0  

Λοιπό προσωπικό (ΕΕΠ, Επιστημονικοί Συνεργάτες κτλ.) 
Α M3.038    0 
Θ M3.039    0 

ΣΥΝΟΛΟ    0 
 
Πίνακας 4. Παραιτηθέν Προσωπικό  
 

Παραιτήθηκαν/εξέλιπαν Α/Θ Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Καθηγητές 
Α M3.040 0 0 0 0 
Θ M3.041 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
Α M3.042 0 0 1 0 
Θ M3.043 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 1 0 

Επίκουροι Καθηγητές 
Α M3.044 0 0 0 0 
Θ M3.045 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
Α M3.046 0 0 0 0 
Θ M3.047 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

ΕΔΙΠ 
Α M3.048 0 0 0 0 
Θ M3.049 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

ΕΤΕΠ 
Α M3.050 0 0 0 0 
Θ M3.051 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

Διοικητικό προσωπικό 
Α M3.052 0 0 0 0 
Θ M3.053 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

ΕΕΠ3 
Α M3.154 0 0 0  
Θ M3.155 0 0 0  

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0  

Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί 
Α M3.145 0 0 0  
Θ M3.146 0 0 0  

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0  

Λοιπό προσωπικό (ΕΕΠ, Επιστημονικοί Συνεργάτες κτλ.) 
Α M3.054    0 
Θ M3.055    0 

ΣΥΝΟΛΟ    0 
 
                                                           
2 Οι κωδικοί Μ3.152-3 και Μ3.143-4 εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 σε αντικατάσταση των κωδικών Μ3.038-9. 
3 Οι κωδικοί Μ3.154-5 και Μ3.145-6εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 σε αντικατάσταση των κωδικών Μ3.054-5. 
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Πίνακας 5. Νεοπροσληφθέν Προσωπικό  
 

Νεοπροσληφθέντες  Α/Θ Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Καθηγητές 
Α M3.056 0 0 0 0 
Θ M3.057 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
Α M3.058 0 0 0 0 
Θ M3.059 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

Επίκουροι Καθηγητές 
Α M3.060 0 0 0 0 
Θ M3.061 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
Α M3.062 0 0 0 0 
Θ M3.063 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

ΕΔΙΠ 
Α M3.064 0 0 0 0 
Θ M3.065 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

ΕΤΕΠ 
Α M3.066 0 0 0 0 
Θ M3.067 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

Διοικητικό προσωπικό 
Α M3.068 0 0 0 0 
Θ M3.069 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

ΕΕΠ4 
Α M3.156 0 0 0  
Θ M3.157 0 0 0  

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0  

Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί 
Α M3.147 0 0 0  
Θ M3.148 0 0 0  

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0  

Λοιπό προσωπικό (ΕΕΠ, Επιστημονικοί Συνεργάτες κτλ.) 
Α M3.070    0 
Θ M3.071    0 

ΣΥΝΟΛΟ    0 

 
Πίνακας 6. Εξέλιξη Προσωπικού  
 

Μετά από εξέλιξη Α/Θ Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Καθηγητές 
Α M3.072 0 0 2 2 
Θ M3.073 0 1 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 1 2 2 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
Α M3.074 4 2 1 2 
Θ M3.075 1 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 5 2 1 2 

Επίκουροι Καθηγητές 
Α M3.076 0 0 0 0 
Θ M3.077 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 
 
Πίνακας 7. Προσωπικό με Σύμβαση 
 

Προσωπικό με σύμβαση Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Συμβασιούχοι με διδακτικά καθήκοντα  M3.078 12 14 10 10 
Συμβασιούχοι με διοικητικά/λοιπά καθήκοντα M3.079 0 0 0 0 
Εξωτερικοί συνεργάτες ερευνητικών προγραμμάτων (ερευνητικά 
καθήκοντα) M3.080 12 13 5 3 

Εξωτερικοί συνεργάτες ερευνητικών προγραμμάτων 
(διοικητικά/υποστηρικτικάά καθήκοντα) M3.081 4 2 0 0 

 
Πίνακας 8. Κινητικότητα Προσωπικού 
 

Κινητικότητα προσωπικού Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ με ακαδημαϊκή προϋπηρεσία σε ιδρύματα του 
εξωτερικού M3.082 10 10 10 10 

Εξερχόμενα Μέλη ΔΕΠ (ERASMUS) M3.083 0 1 2 3 
Εισερχόμενοι διδάσκοντες (ERASMUS) M3.084 8 5 0 0 
Μέλη ΔΕΠ σε εκπαιδευτική άδεια M3.085 5 3 2 2 
Μέλη ΔΕΠ σε προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας M3.086 5 – 0 0 
Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση διδασκαλίας σε άλλα Τμήματα του Ιδρύματος M3.087 11 14 13 12 
Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ με ανάθεση διδασκαλίας σε Τμήματα άλλου Ιδρύματος  M3.088 3 11 1 1 
 
                                                           
4 Οι κωδικοί Μ3.156-7 και Μ3.147-8εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 σε αντικατάσταση των κωδικών Μ3.070-1. 
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Πίνακας 9.1. Οικονομικά Στοιχεία: Χρηματοδότηση έργων 
 

Χρηματοδότηση έργων Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Χρηματοδότηση έργων από ΕΣΠΑ M3.089 28.140€ 154.430€ 0,00€ 0,00€ 
Χρηματοδότηση έργων από την ΕΕ M3.090 0 20.468,40€ 0,00€ 0,00€ 
Χρηματοδότηση έργων από διεθνείς φορείς M3.091 0 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
Χρηματοδότηση έργων από εθνικούς δημόσιους φορείς  M3.092 32.809,51€ 321.081,60€ 24.342,50€ 24.342,50€ 
Χρηματοδότηση έργων από εθνικούς ιδιωτικούς φορείς M3.093 160.388,47€ 131.435,05€ 3.225,80€ 3.225,80€ 

 
Πίνακας 9.2. Οικονομικά Στοιχεία: Χρηματοδότηση Τμήματος 
 

Χρηματοδότηση Τμήματος Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Χρηματοδότηση Τακτικού Προϋπολογισμού M3.094 0,00€ 0,00€ — — 
Χρηματοδότηση Δημοσίων Επενδύσεων M3.095 0,00€ 0,00€ — — 
Άλλες χρηματοδοτήσεις M3.096 — 0,00€ — — 
 
Πίνακας 10.1. Υποδομές – Υπηρεσίες: Υποδομές 
 

Υποδομές Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Αίθουσες διδασκαλίας με αποκλειστική χρήση M3.097 4 4 4 4 
Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών διδασκαλίας M3.098 145 145 145 145 
Αίθουσες διδασκαλίας με κοινή χρήση M3.099 29 29 29 29 
Αίθουσες εργαστηρίων με αποκλειστική χρήση M3.100 1 1 1 1 
Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών εργαστηρίων M3.101 38 38 38 38 
Αίθουσες εργαστηρίων με κοινή χρήση M3.102 2 2 2 2 
Λοιπές εγκαταστάσεις M3.103 2 2 2 2 
Αριθμός περιφερειακών βιβλιοθηκών M3.104 0 0 0 0 
Δυναμικότητα θέσεων βιβλιοθηκών M3.105 100 100 100 100 
Κοινή χρήση βιβλιοθηκών M3.106 1 1 1 1 
 
Πίνακας 10.2. Υποδομές – Υπηρεσίες: Υπηρεσίες 
 

Υπηρεσίες Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας M3.107 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Απομακρυσμένη εγγραφή M3.108 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Δήλωση μαθημάτων M3.109 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Δήλωση συγγραμμάτων5 M3.110  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Καταχώρηση βαθμολογίας M3.111 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Παραγγελία πιστοποιητικών M3.112 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Έκδοση πιστοποιητικών M3.113 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Απομακρυσμένη πρόσβαση (βιβλιοθήκες, ΒΔ) M3.114 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Αναρτημένες οδηγίες στον ιστότοπο M3.115 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Γραφείο συμβουλευτικής φοιτητών M3.116 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 
Πίνακας 11.1. Ερευνητική δραστηριότητα: Παραγωγή και αναγνώριση ερευνητικού έργου 
 

Παραγωγή και αναγνώριση ερευνητικού έργου  Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές M3.117 707 653 402 375 
Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές M3.118 198 176 128 121 
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – πατέντες M3.119 0 0 0 0 
Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές M3.120 894 807 532 493 
Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές M3.121 500 294 201 188 
Μονογραφίες M3.122 139 136 46 48 
Βιβλία M3.123 151 153 84 75 
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους M3.124 586 457 375 348 
Συνέδρια υπό την αιγίδα της ακαδημαϊκής μονάδας M3.125 4 6 2 0 
Ετεροαναφορές6 M3.149 11.585 8.364 5.292  
Αναφορές M3.126 12.653 9.709 5.768 5.340 
Διεθνή βραβεία και διακρίσεις M3.127 79 38 0 0 
 
  

                                                           
5 Ο κωδικός απουσιάζει από τα απογραφικά στοιχεία προς συμπλήρωση κατά το έτος αναφοράς. 
6 Ο κωδικός εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16  ο κωδικός των αναφορών Μ3.126 
συμπεριλάμβανε τόσο τις αναφορές όσο και τις ετεροαναφορές. 



[5] 
 

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2018-19 Τμήματος ΒΣΑΣ, ΠΑΜΑΚ 

Πίνακας 11.2. Ερευνητική δραστηριότητα: Χρηματοδοτούμενα έργα και ερευνητικές υποδομές 
 

Χρηματοδοτούμενα έργα και ερευνητικές υποδομές Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Χρηματοδοτούμενα έργα M3.128 14 17 7 4 
Χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα με συντονιστή μέλος του 
Τμήματος M3.129 0 0 0 0 

Ευρωπαϊκά έργα (ανταγωνιστικά) M3.130 1 1 0 0 
Εθνικά έργα από ευρωπαϊκά ταμεία M3.131 2 3 0 1 
Έργα από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς M3.132 0 0 0 0 
Έργα από εθνικές εταιρείες και οργανισμούς M3.133 11 13 6 3 
Ενεργά έργα (< 50Κ€) M3.134 9 16 7 4 
Ενεργά έργα (< 50-200Κ€) M3.135 1 11 0 0 
Ενεργά έργα (> 200Κ€) M3.136 4 2 0 0 
Εξωτερικοί συνεργάτες έργων M3.137 16 16 8 3 
Τεχνοβλαστοί  M3.138 0 0 — — 
Εργαστήρια  M3.139 3 3 1 — 
Κέντρα Αριστείας M3.140 0 0 — — 
 
 
Μέρος Β΄: Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
 
Πίνακας 1. Γενικά στοιχεία ΠΠΣ 
 

Γενικά στοιχεία ΠΠΣ Κωδικός 2017-18 2017-18 2016-17 2015-16 
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) M4.001 240 240 240 240 
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών (εξάμηνα) M4.002 8 8 8 8 
Ημερομηνία ίδρυσης ΠΠΣ M4.003 20/09/1996 20/09/1996 20/09/1996 20/09/1996 
Ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης M4.004 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 

Γλώσσα M4.005 ελληνική 
και αγγλική 

ελληνική 
και αγγλική 

ελληνική 
και αγγλική ελληνική 

 
Πίνακας 2. Δομή και οργάνωση σπουδών 
 

Δομή και οργάνωση σπουδών Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο σπουδών M4.006 3 3 3 3 
Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα M4.007 — ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Υποχρεωτική διπλωματική/πτυχιακή εργασία M4.008 — ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου M4.009 48 48 48 48 
Προσφερόμενα μαθήματα M4.010 148 152 149 148 
Υποχρεωτικά μαθήματα M4.011 10 11 50 44 
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής M4.012 58 62 59 68 
Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά M4.013 80 79 40 36 
Προαπαιτούμενα μαθήματα M4.014 — ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
Μαθήματα με προαπαιτούμενο μάθημα M4.015 2 32 32 0 
Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου M4.016 34 37 38 35 
Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής M4.017 41 40 18 45 
Μαθήματα Γενικών Γνώσεων M4.018 31 37 9 39 
Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων M4.019 6 25 3 22 
Μαθήματα με φροντιστήριο M4.020 6 7 7 6 
Μαθήματα με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά M4.021 2 6 6 2 
Μαθήματα με κλινική άσκηση ή κλινικά  M4.022 0 0 0 0 
Μαθήματα με άσκηση υπαίθρου M4.023 0 0 0 0 
Έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος [Diploma Supplement] M4.024 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Αυτόματη έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος για όλους τους 
φοιτητές M4.130 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Πίνακας 3. Ηλεκτρονική τάξη 
 

Ηλεκτρονική τάξη Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Ηλεκτρονική τάξη M4.025 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Σύνολο μαθημάτων στην ηλεκτρονική τάξη M4.026 ΟΧΙ — — — 
Συμμόρφωση με πρότυπα WCAG M4.027 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Ποσοστό χρήσης από διδάσκοντες  M4.028 — — — — 
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Πίνακας 4. Πρακτική άσκηση 
 

Πρακτική άσκηση Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Υποχρεωτική πρακτική άσκηση M4.029 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Υποστήριξη πρακτικής άσκησης M4.030 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση M4.031 44 82 71 71 
Ποσοστό αμειβομένων φοιτητών M4.032 100% 100,00% 100,00% 100,00% 
Διάρκεια πρακτικής άσκησης M4.033 6 6 6 6 
 
Πίνακας 5. Σχεδιασμός ΠΠΣ 
 

Σχεδιασμός ΠΠΣ Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Συμμετοχή φοιτητών M4.034 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Συμμετοχή αποφοίτων M4.035 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Συμμετοχή εργοδοτών M4.036 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Συμμετοχή επιστημονικών φορέων M4.037 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Συμμετοχή άλλων φορέων (ή ατόμων) M4.038 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 
Πίνακας 6.1. Φοιτητές (Εισαγωγή) 
 

Εισαγωγή φοιτητών Κωδικός Έτος εισαγωγής 
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Προσφερόμενες θέσεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις M4.039 191 180 175 173 
Προτεινόμενες θέσεις από το Τμήμα M4.040 150 150 150 150 
Προσφερόμενες θέσεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις M4.039 191 180 175 173 
Προτεινόμενες θέσεις από το Τμήμα M4.040 150 150 150 150 

Εισαχθέντες με εισαγωγικές εξετάσεις 
Α M4.041 40 43 29 33 
Θ M4.042 144 137 146 140 

ΣΥΝΟΛΟ 184 180 175 173 

Εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις 
Α M4.043 2 5 1 2 
Θ M4.044 0 4 0 5 

ΣΥΝΟΛΟ 2 9 1 7 

Εισαχθέντες με μετεγγραφές – κοινωνικά κριτήρια 
Α M4.045 1 2 7 0 
Θ M4.046 5 3 2 3 

ΣΥΝΟΛΟ 6 5 9 3 

Εισαχθέντες αλλοδαποί φοιτητές 
Α M4.047 1 0 4 1 
Θ M4.048 6 7 3 4 

ΣΥΝΟΛΟ 7 7 7 5 

Εισαχθέντες με λοιπές μεθόδους 
Α M4.049 1 3 1 3 
Θ M4.050 6 6 3 2 

ΣΥΝΟΛΟ 7 9 4 5 

Νεοεισαχθέντες φοιτητές έτους 
Α M4.051 45 53 42 39 
Θ M4.052 161 157 154 154 

ΣΥΝΟΛΟ 206 210 196 193 
Βάση εισαγωγής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις M4.053 15216 15401 14924 14742 
Μέση τιμή σειράς προτίμησης M4.054 2,5 3 3 2 

 
Πίνακας 6.2. Φοιτητές (Πληθυσμός) 
 

Εγγεγραμμένοι Α/Θ Κωδικός Έτη σπουδών 
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Εγγεγραμμένοι εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης 
Α M4.055 164 144 121 114 
Θ M4.056 560 500 456 412 

ΣΥΝΟΛΟ 724 644 577 526 

Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+1 έτος σπουδών 
Α M4.057 16 25 38 31 
Θ M4.058 48 83 150 154 

ΣΥΝΟΛΟ 64 108 188 185 

Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+2 έτος σπουδών 
Α M4.059 18 31 23 41 
Θ M4.060 59 95 77 97 

ΣΥΝΟΛΟ 77 126 100 138 

Εγγεγραμμένοι που διανύουν έτος σπουδών μεγαλύτερο 
του ν+2 

Α M4.061 112 91 86 73 
Θ M4.062 235 188 158 133 

ΣΥΝΟΛΟ 347 279 244 206 

Αλλοδαποί εγγεγραμμένοι εντός κανονικής διάρκειας 
σπουδών 

Α M4.063 5 5 5 1 
Θ M4.064 20 16 10 7 

ΣΥΝΟΛΟ 25 21 15 8 

Αλλοδαποί εγγεγραμμένοι πέραν κανονικής διάρκειας 
σπουδών 

Α M4.065 1 1 1 1 
Θ M4.066 13 12 11 13 

ΣΥΝΟΛΟ 14 13 12 14 
Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης (εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) 

Α M4.067 1 0 0 0 
Θ M4.068 0 0 3 1 
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ΣΥΝΟΛΟ 1 0 3 1 

Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης (πέραν κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) 

Α M4.069 0 0 0 0 
Θ M4.070 2 2 1 0 

ΣΥΝΟΛΟ 2 2 1 0 

Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο ΠΠΣ (εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) 

Α M4.071 4 4 2 3 
Θ M4.072 11 20 12 10 

ΣΥΝΟΛΟ 15 24 14 13 

Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο ΠΠΣ (πέραν κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) 

Α M4.073 0 1 1 0 
Θ M4.074 1 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1 1 1 0 
 
Πίνακας 6.3. Φοιτητές (Προσβασιμότητα) 
 

ΑΜΕΑ (5% με σοβαρές παθήσεις)  Α/Θ Κωδικός Έτος εισαγωγής/ σπουδών/αποφοίτησης 
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Νεοεισερχόμενοι φοιτητές ΑΜΕΑ 
Α M4.075 1 2 4 0 
Θ M4.076 5 2 3 2 

ΣΥΝΟΛΟ 6 4 7 2 

Εγγεγραμμένοι φοιτητές ΑΜΕΑ (εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) 

Α M4.077 7 6 5 2 
Θ M4.078 12 11 10 7 

ΣΥΝΟΛΟ 19 17 15 9 

Απόφοιτοι ΑΜΕΑ 
Α M4.079 0 0 2 0 
Θ M4.080 0 1 1 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 1 3 0 
 
Πίνακας 6.4. Φοιτητές (Κινητικότητα – Διεθνοποίηση) 
 

Φοιτητές (Κινητικότητα – Διεθνοποίηση) Α/Θ Κωδικός Έτη σπουδών 
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Φοιτητές με τρίμηνη παρακολούθηση σε ΑΕΙ της 
αλλοδαπής (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) 

Α M4.081 4 0 0 0 
Θ M4.082 13 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 17 0 0 0 

Φοιτητές με τρίμηνη παρακολούθηση σε ΑΕΙ της 
αλλοδαπής (πέραν κανονικής διάρκειας φοίτησης) 

Α M4.083 0 0 0 0 
Θ M4.084 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 

Φοιτητές από άλλο τμήμα της αλλοδαπής 
Α M4.085 6 16 5 7 
Θ M4.086 13 13 5 4 

ΣΥΝΟΛΟ 19 29 10 11 

Εισερχόμενοι φοιτητές ERASMUS 
Α M4.087 5 16 5 7 
Θ M4.088 14 13 5 4 

ΣΥΝΟΛΟ 19 29 10 11 

Εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS 
Α M4.089 5 7 10 11 
Θ M4.090 18 18 22 4 

ΣΥΝΟΛΟ 23 25 32 15 
 
Πίνακας 7.1. Απόφοιτοι (Πληθυσμός) 
 

Απόφοιτοι Α/Θ Κωδικός Έτος αποφοίτησης 
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Απόφοιτοι (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) 
Α M4.091 2 6 5 5 
Θ M4.092 23 23 11 19 

ΣΥΝΟΛΟ 25 29 16 24 

Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) 
Α M4.093 7 8 5 11 
Θ M4.094 31 52 46 43 

ΣΥΝΟΛΟ 38 60 51 54 

Απόφοιτοι (ν+2 έτη σπουδών) 
Α M4.095 8 3 11 10 
Θ M4.096 20 25 21 14 

ΣΥΝΟΛΟ 28 28 32 24 

Απόφοιτοι (περισσότερα από ν+2 έτη σπουδών) 
Α M4.097 5 8 6 6 
Θ M4.098 38 10 16 19 

ΣΥΝΟΛΟ 43 18 22 25 
 
Πίνακας 7.2. Απόφοιτοι (Επιδόσεις) 
 

Απόφοιτοι Α/Θ Κωδικός Έτος αποφοίτησης 
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Με βαθμό πτυχίου 5.00-5.99 
Α M4.099 0 1 1 1 
Θ M4.100 3 2 3 3 

ΣΥΝΟΛΟ 3 3 4 4 

Με βαθμό πτυχίου 6.00-6.99 Α M4.101 4 11 9 13 
Θ M4.102 48 26 44 44 
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ΣΥΝΟΛΟ 52 37 53 57 

Με βαθμό πτυχίου 7.00-7.99 
Α M4.103 14 9 9 7 
Θ M4.104 41 58 42 38 

ΣΥΝΟΛΟ 55 67 51 45 

Με βαθμό πτυχίου 8.00-8.99 
Α M4.105 3 4 7 8 
Θ M4.106 17 22 5 10 

ΣΥΝΟΛΟ 20 26 12 18 

Με βαθμό πτυχίου 9.00-10.00 
Α M4.107 1 0 1 3 
Θ M4.108 3 2 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 4 2 1 3 

Μέση τιμή βαθμού πτυχίου Α M4.109 7,471 7.13 7.42 7.44 
Θ M4.110 7,195 7.44 7.03 7.06 

 
Πίνακας 7.3. Απόφοιτοι (Απορρόφηση) 
 

Απασχόληση αποφοίτων (%)  Α/Θ Κωδικός Έτος αποφοίτησης 
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Απασχόληση αποφοίτων σε συναφή εργασία εντός 6 μηνών 
(%) 

Α M4.111 — — — — 
Θ M4.112 — — — — 

ΣΥΝΟΛΟ — — — — 

Απασχόληση αποφοίτων σε μη συναφή εργασία εντός 6 
μηνών (%) 

Α M4.113 — — — — 
Θ M4.114 — — — — 

ΣΥΝΟΛΟ — — — — 

Απασχόληση αποφοίτων σε συναφή εργασία εντός 12 
μηνών (%) 

Α M4.115 — — — — 
Θ M4.116 — — — — 

ΣΥΝΟΛΟ — — — — 

Απασχόληση αποφοίτων σε μη συναφή εργασία εντός 12 
μηνών (%) 

Α M4.117 — — — — 
Θ M4.118 — — — — 

ΣΥΝΟΛΟ — — — — 

Απασχόληση αποφοίτων σε συναφή εργασία εντός 24 
μηνών (%) 

Α M4.119 — — — — 
Θ M4.120 — — — — 

ΣΥΝΟΛΟ — — — — 

Απασχόληση αποφοίτων σε μη συναφή εργασία εντός 24 
μηνών (%) 

Α M4.121 — — — — 
Θ M4.122 — — — — 

ΣΥΝΟΛΟ — — — — 

Ποσοστό συνέχισης σπουδών στο εσωτερικό 
Α M4.123 — — — — 
Θ M4.124 — — — — 

ΣΥΝΟΛΟ — — — — 

Ποσοστό συνέχισης σπουδών στο εξωτερικό 
Α M4.125 — — — — 
Θ M4.126 — — — — 

ΣΥΝΟΛΟ — — — — 
 
Πίνακας 8. Διδάσκοντες στο ΠΠΣ 
 

Διδάσκοντες  Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος M4.127 27 31 31 34 
Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα M4.128 5 1 1 4 
Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Ιδρύματα7 M4.133 5    
Πλήθος διδασκόντων μελών ΕΕΠ M4.131 7 7 7 — 
Πλήθος λοιπών διδασκόντων M4.132 2 19 16 — 
Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση M4.129 15 1 2 1 

 
 

                                                           
7 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
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Μέρος Γ΄(1): ΠΜΣ «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary 
Eastern and Southeastern Europe» 
 
Πίνακας 1. Γενικά στοιχεία ΠΜΣ 
 

Γενικά στοιχεία ΠΜΣ Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Πιστωτικές μονάδες ECTS M5.001 90 90 90 90 
Ημερομηνία ίδρυσης [βάσει ΦΕΚ] M5.002 17/08/2007 17/08/2007 17/08/2007 17/08/2007 
Ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης M5.003 01/10/2018 17/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 
Έγινε επανίδρυση8 M5.046 ΝΑΙ    

ΦΕΚ επανίδρυσης9 M5.047 2580/03.07.
2018    

Ημερομηνία επανίδρυσης10 M5.048 03/07/2018    
Γλώσσα M5.004 αγγλική αγγλική αγγλική αγγλική 
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών (εξάμηνα) M5.005 3 3 3 3 
Δυνατότητα συνέχισης σε ΠΔΣ M5.006 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Υποχρέωση μερικής φοίτησης στο εξωτερικό M5.007 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Δυνατότητα μερικής φοίτησης στο εξωτερικό M5.008 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές Ιδρύματος M5.009 0 0 0 0 
Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές εθνικών Ιδρυμάτων M5.010 0 0 0 0 
Συμμετέχοντα Τμήματα Ιδρυμάτων εξωτερικού M5.011 1 1 1 1 
Νεοεισερχόμενοι φοιτητές Μ5.038 12 13 18 16 
Εγγεγραμμένοι φοιτητές M5.012 52 43 35 29 
Πλήθος αποφοίτων M5.013 3 5 10 5 
Δυνατότητα μερικής φοίτησης M5.014 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Παρακολούθηση αποκλειστικά με φυσική παρουσία M5.015 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Παρακολούθηση αποκλειστικά εξ αποστάσεως M5.016 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Παρακολούθηση με μεικτό σύστημα M5.017 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων M5.018 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Ύψος διδάκτρων M5.019 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 
Υποτροφίες M5.020 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Πίνακας 2. Δομή και οργάνωση σπουδών 
 

Δομή και οργάνωση σπουδών Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο σπουδών M5.021 0 0 0 0 
Υποχρεωτική πρακτική άσκηση M5.022 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Υποχρεωτική διπλωματική εργασία M5.023 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση διπλώματος M5.024 8 8 8 8 
Πλήθος προσφερομένων μαθημάτων M5.025 11 12 12 12 
Πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων M5.026 5 4 4 4 
Πλήθος μαθημάτων ελεύθερης επιλογής M5.027 6 8 8 8 
Πλήθος μαθημάτων κατ’ επιλογή υποχρεωτικά M5.028 0 0 0 0 
Υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα M5.029 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Πλήθος μαθημάτων με προαπαιτούμενα M5.030 0 0 0 0 
Πλήθος μαθημάτων με παροχή φροντιστηρίου M5.031 0 0 0 0 
Πλήθος μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά M5.032 1 1 1 1 
Πλήθος μαθημάτων με κλινική άσκηση ή κλινικά M5.033 0 0 0 0 
Πλήθος μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου ή επιτόπια επίσκεψη M5.034 0 0 0 0 
 
Πίνακας 3. Διδάσκοντες στο ΠΜΣ 
 

Διδάσκοντες  Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής   M5.035 11 12 12 13 
Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα ή Σχολές   M5.036 0 0 0 0 
Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Ιδρύματα11 Μ5.041 0    
Πλήθος διδασκόντων ΕΕΠ M5.039 0 0 0 — 
Πλήθος λοιπών διδασκόντων M5.040 0 1 1 — 
Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση M5.037 1 0 0 1 
 
  

                                                           
8 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
9 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
10 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
11 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
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Πίνακας 4. Φοιτητές (Κινητικότητα – Διεθνοποίηση) 
 

Φοιτητές (Κινητικότητα – Διεθνοποίηση) Α/Θ Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Εισερχόμενοι φοιτητές12 
Α M5.042 8    
Θ M5.043 10    

ΣΥΝΟΛΟ 18    

Εξερχόμενοι φοιτητές13 
Α M5.044 4    
Θ M5.045 1    

ΣΥΝΟΛΟ 5    
 
 
Μέρος Γ΄(2): ΠΜΣ «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-
Eastern Europe)» 
 
Πίνακας 1. Γενικά στοιχεία ΠΜΣ 
 

Γενικά στοιχεία ΠΜΣ Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Πιστωτικές μονάδες ECTS M5.001 120 120 120 120 
Ημερομηνία ίδρυσης  M5.002 17/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 
Ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης M5.003 12/08/2019 17/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 
Έγινε επανίδρυση14 M5.046 ΝΑΙ    

ΦΕΚ επανίδρυσης15 M5.047 2551/02.07.
2018    

Ημερομηνία επανίδρυσης16 M5.048 02/07/2018    
Γλώσσα M5.004 ελληνική ελληνική ελληνική ελληνική 
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών (εξάμηνα) M5.005 4 4 4 4 
Δυνατότητα συνέχισης σε ΠΔΣ M5.006 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Υποχρέωση μερικής φοίτησης στο εξωτερικό M5.007 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Δυνατότητα μερικής φοίτησης στο εξωτερικό M5.008 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές Ιδρύματος M5.009 0 0 0 0 
Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές εθνικών Ιδρυμάτων  M5.010 0 0 0 0 
Συμμετέχοντα Τμήματα Ιδρυμάτων εξωτερικού M5.011 0 0 0 0 
Νεοεισερχόμενοι φοιτητές Μ5.038 11 12 33 21 
Εγγεγραμμένοι φοιτητές M5.012 55 56 63 40 
Πλήθος αποφοίτων M5.013 12 16 10 0 
Δυνατότητα μερικής φοίτησης M5.014 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Παρακολούθηση αποκλειστικά με φυσική παρουσία M5.015 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Παρακολούθηση αποκλειστικά εξ αποστάσεως M5.016 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Παρακολούθηση με μεικτό σύστημα  M5.017 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων M5.018 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Ύψος διδάκτρων  M5.019 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 
Υποτροφίες M5.020 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Πίνακας 2. Δομή και οργάνωση σπουδών 
 

Δομή και οργάνωση σπουδών Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο σπουδών M5.021 0 0 0 0 
Υποχρεωτική πρακτική άσκηση M5.022 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Υποχρεωτική διπλωματική εργασία M5.023 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση διπλώματος M5.024 11 11 11 11 
Πλήθος προσφερομένων μαθημάτων M5.025 9 14 14 11 
Πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων M5.026 5 5 5 5 
Πλήθος μαθημάτων ελεύθερης επιλογής M5.027 2 6 6 3 
Πλήθος μαθημάτων κατ’ επιλογή υποχρεωτικά M5.028 2 3 3 3 
Υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα M5.029 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Πλήθος μαθημάτων με προαπαιτούμενα M5.030 0 0 0 0 
Πλήθος μαθημάτων με παροχή φροντιστηρίου M5.031 0 0 0 0 
Πλήθος μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά M5.032 1 1 1 1 
Πλήθος μαθημάτων με κλινική άσκηση ή κλινικά M5.033 0 0 0 0 
Πλήθος μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου ή επιτόπια επίσκεψη M5.034 2 0 0 0 
 
  
                                                           
12 Οι κωδικοί Μ5.042-3 εισήχθησαν κατά το έτος αναφοράς. 
13 Οι κωδικοί Μ5.044-5 εισήχθησαν κατά το έτος αναφοράς. 
14 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
15 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
16 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
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Πίνακας 3. Διδάσκοντες στο ΠΜΣ 
 

Διδάσκοντες Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής   M5.035 8 7 10 11 
Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα ή Σχολές   M5.036 0 0 0 0 
Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Ιδρύματα17 Μ5.041 0    
Πλήθος διδασκόντων ΕΕΠ M5.039 0 1 3 — 
Πλήθος λοιπών διδασκόντων M5.040 0 0 1 — 
Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση M5.037 2 2 2 2 
 
Πίνακας 4. Φοιτητές (Κινητικότητα – Διεθνοποίηση) 
 

Φοιτητές (Κινητικότητα – Διεθνοποίηση) Α/Θ Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Εισερχόμενοι φοιτητές18 
Α M5.042 0    
Θ M5.043 0    

ΣΥΝΟΛΟ 0    

Εξερχόμενοι φοιτητές19 
Α M5.044 0    
Θ M5.045 0    

ΣΥΝΟΛΟ 0    

 
 
Μέρος Δ΄: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Πίνακας 1. Γενικά στοιχεία ΠΔΣ 
 

ΠΔΣ: Γενικά Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Πλήθος συμμετεχόντων Ιδρυμάτων M6.001 0 0 0 0 
Πλήθος συμμετεχόντων Τμημάτων ή Σχολών M6.002 0 0 0 0 
Υποχρεωτικά σεμινάρια ή μαθήματα M6.003 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Ημερομηνία ίδρυσης M6.004 20/09/1996 20/09/1996 20/09/1996 20/09/1996 
Επανιδρύθηκε20 M6.024 ΝΑΙ    
ΦΕΚ επανίδρυσης21 M6.025 2290/2018    
Ημερομηνία επανίδρυσης22 M6.026 18/06/2018    
Σύνολο διδακτόρων από την αρχή λειτουργίας του Προγράμματος M6.005 46 41 37 29 
Σύνολο διδακτόρων έτους αναφοράς M6.006 5 4 8 5 
Μέση διάρκεια σπουδών M6.007 7,6 8,50 8,00 7,00 
Προκηρυχθείσες θέσεις M6.008 34 47 27 — 
Αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής M6.009 10 18 18 18 
Νεοεισαχθέντες υποψήφιοι διδάκτορες (σύνολο) M6.010 9 7 14 11 
Νεοεισαχθέντες υποψήφιοι διδάκτορες (οικείο Τμήμα) M6.011 1 0 1 1 
Νεοεισαχθέντες υποψήφιοι διδάκτορες (οικείο Ίδρυμα) M6.012 0 2 0 1 
Νεοεισαχθέντες υποψήφιοι διδάκτορες (άλλο Ίδρυμα) M6.013 8 5 13 9 
Υποψήφιοι διδάκτορες εν ενεργεία M6.014 76 77 78 81 
Υποψήφιοι διδάκτορες εν ενεργεία με υποτροφία M6.015 0 — 0 0 
Δημοσιεύσεις ΥΔ σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές M6.016 28 — — — 
Δημοσιεύσεις ΥΔ σε διεθνή συνέδρια με κριτές M6.017 63 — — — 
Πατέντες – ευρεσιτεχνίες ΥΔ M6.018 2 — — — 
 
Πίνακας 2. Υποψήφιοι Διδάκτορες (Κινητικότητα – Διεθνοποίηση) 
 

Υποψήφιοι Διδάκτορες (Κινητικότητα – Διεθνοποίηση) Α/Θ Κωδικός 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Εισερχόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες23 
Α M6.020 0    
Θ M6.021 1    

ΣΥΝΟΛΟ 1    

Εξερχόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες24 
Α M6.022 0    
Θ M6.023 1    

ΣΥΝΟΛΟ 1    

 
  

                                                           
17 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
18 Οι κωδικοί Μ5.042-3 εισήχθησαν κατά το έτος αναφοράς. 
19 Οι κωδικοί Μ5.044-5 εισήχθησαν κατά το έτος αναφοράς. 
20 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
21 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
22 Ο κωδικός εισήχθη κατά το έτος αναφοράς. 
23 Οι κωδικοί Μ5.042-3 εισήχθησαν κατά το έτος αναφοράς. 
24 Οι κωδικοί Μ5.044-5 εισήχθησαν κατά το έτος αναφοράς. 



[12] 
 

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2018-19 Τμήματος ΒΣΑΣ, ΠΑΜΑΚ 

Β. Πίνακες Δεικτών Ποιότητας τετραετίας 
 
Μέρος Α΄: Τμήμα 
 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή 
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Δ3.01 Πλήθος ΠΜΣ ανά ΠΠΣ 2.00 2.00 3.00 3.00 

Δ3.02 Ετήσιο πλήθος υπό εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος 
ΔΕΠ 2.20 2.66 2.48 2.62 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Δ3.03 Ετήσιο ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ στο σύνολο μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος 19.44% 21.21% 21.88% 26.67% 

Δ3.04 Ετήσιο ποσοστό γυναικών μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ στο σύνολο μελών 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος 57.89% 60.00% 60.00% 66.67% 

Δ3.05 Ετήσιο ποσοστό γυναικών διοικητικού προσωπικού του Τμήματος 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 
Δ3.06 Ετήσιο ποσοστό αποχωρήσεων μελών ΔΕΠ 0.00% 2.94% 3.03% 0.00% 
Δ3.07 Ετήσιο ποσοστό αποχωρήσεων μελών ΕΕΠ,ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Δ3.08 Ετήσιο ποσοστό αποχωρήσεων Διοικητικού προσωπικού 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Δ3.09 Ετήσιο ποσοστό προσλήψεων μελών ΔΕΠ 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 
Δ3.10 Ετήσιο ποσοστό προσλήψεων μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,ΕΕΠ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Δ3.11 Ετήσιο ποσοστό προσλήψεων Διοικητικού προσωπικού 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Δ3.12 Ετήσιο ποσοστό εξελίξεων μελών ΔΕΠ 11.11% 9.09% 9.38% 16.67% 
Δ3.13 Ετήσιο ποσοστό διδακτικού προσωπικού με σύμβαση 21.74% 23.26% 30.43% 28.57% 
Δ3.14 Ετήσιο ποσοστό διοικητικού προσωπικού με σύμβαση 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Δ3.15 Ετήσιο πλήθος εξωτερικών συνεργατών – ερευνητών ανά ερευνητικό 
πρόγραμμα 0.75 0.71 0.76 0.86 

Δ3.16 Μέσο ετήσιο πλήθος εξωτερικών συνεργατών – διοικητικών ανά 
ερευνητικό πρόγραμμα 0.00 0.00 0.12 0.29 

Δ3.17 Ετήσιο ποσοστό μελών ΔΕΠ με διδασκαλία στο εξωτερικό 27.78% 30.30% 31.25% 33.33% 
Δ3.18 Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων μελών ΔΕΠ με Erasmus 8.33% 9.09% 3.13% 0.00% 

Δ3.19 Ετήσιο πλήθος εισερχόμενων Διδασκόντων εξωτερικού με Erasmus 
ανά μέλος ΔΕΠ 0.00 0.00 0.16 0.27 

Δ3.20 Ετήσιο ποσοστό εκπαιδευτικών αδειών μελών ΔΕΠ 5.56% 6.06% 9.38% 16.67% 

Δ3.21 Ετήσιο ποσοστό μελών ΔΕΠ σε προγράμματα εκπαιδευτικής 
συνεργασίας 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 

Δ3.22 Ετήσιο ποσοστό μελών ΔΕΠ με εσωτερική ανάθεση διδασκαλίας 2.78% 3.03% 43.75% 36.67% 
Δ3.23 Ετήσιο ποσοστό μελών ΔΕΠ με εξωτερική ανάθεση διδασκαλίας 2.78% 3.03% 34.38% 10.00% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
Δ3.24 Ετήσιο ποσοστό χρηματοδοτήσεων έργων Τμήματος από ΕΣΠΑ 0.00% 0.00% 24.61% 12.71% 
Δ3.25 Ετήσιο ποσοστό χρηματοδοτήσεων έργων Τμήματος από ΕΕ 0.00% 0.00% 3.26% 0.00% 

Δ3.26 Ετήσιο ποσοστό χρηματοδοτήσεων έργων Τμήματος από διεθνείς 
φορείς 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Δ3.27 Ετήσιο ποσοστό χρηματοδοτήσεων έργων Τμήματος από εθνικούς 
δημόσιους φορείς 88.30% 88.30% 51.18% 14.82% 

Δ3.28 Ετήσιο ποσοστό χρηματοδοτήσεων έργων Τμήματος από εθνικούς 
ιδιωτικούς φορείς 11.70% 11.70% 20.95% 72.46% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΝΔ1 Μέση ετήσια χρηματοδότηση ερευνητικών έργων ανά Μέλος ΔΕΠ 765.79 € 835.40 € 14,785.61 € 6,440.87 € 
ΝΔ2 Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών ερευνητικών έργων ανά μέλος ΔΕΠ 0.11 0.21 0.53 0.47 

Δ3.29 Ετήσιο ποσοστό χρηματοδοτήσεων Τμήματος από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό         

Δ3.30 Ετήσιο ποσοστό χρηματοδοτήσεων Τμήματος από Δημόσιες 
Επενδύσεις         

Δ3.31 Ποσοστό χρηματοδοτήσεων Τμήματος από άλλους πόρους         
ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Δ3.32 Ποσοστό αιθουσών διδασκαλίας αποκλειστικής χρήσης 12.12% 12.12% 12.12% 12.12% 
Δ3.33 Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών διδασκαλίας 4.39 4.39 4.39 4.39 
Δ3.34 Ποσοστό αιθουσών εργαστηρίων αποκλειστικής χρήσης 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 
Δ3.35 Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών εργαστηρίων 12.67 12.67 12.67 12.67 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δ3.36 Μέσο συνολικό πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές ανά μέλος ΔΕΠ 10.42 12.18 20.41 23.57 

ΝΔ3 Ετήσια μεταβολή του μέσου ετήσιου πλήθους εργασιών σε 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ανά μέλος ΔΕΠ -- 1.76% 8.23% 3.16% 

Δ3.37 Μέσο συνολικό πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς 
κριτές ανά μέλος ΔΕΠ 3.36 3.88 5.50 6.60 

Δ3.38 Μέσο συνολικό πλήθος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανά μέλος ΔΕΠ 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Δ3.39 Μέσο συνολικό πλήθος ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων με 
κριτές ανά μέλος ΔΕΠ 13.69 16.12 25.22 29.80 

Δ3.40 Μέσο συνολικό πλήθος ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς 
κριτές ανά μέλος ΔΕΠ 5.22 6.09 9.19 16.67 

Δ3.41 Μέσο συνολικό πλήθος μονογραφιών ανά μέλος ΔΕΠ 1.33 1.39 4.25 4.63 
Δ3.42 Μέσο συνολικό πλήθος βιβλίων ανά μέλος ΔΕΠ 2.00 2.55 4.78 5.03 

Δ3.43 Μέσο συνολικό πλήθος κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους ανά μέλος 
ΔΕΠ 9.67 11.36 14.28 19.53 

Δ3.44 Μέσο συνολικό πλήθος συνεδρίων Τμήματος ανά μέλος ΔΕΠ 0.00 0.06 0.19 0.13 
Δ3.45 Μέσο συνολικό πλήθος αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ 148.33 174.79 303.41 421.77 
ΝΔ4 Μέσο ετήσιο πλήθος ετεροαναφορών (citations) ανά μέλος ΔΕΠ -- -- 96.00 107.37 

Δ3.46 Μέσο συνολικό πλήθος διεθνών βραβείων και διακρίσεων ανά μέλος 
ΔΕΠ 0.00 0.00 1.19 2.63 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Δ3.47 Ετήσιο ποσοστό έργων με συντονιστή μέλος του Τμήματος 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Δ3.48 Ετήσιο ποσοστό Ευρωπαϊκών έργων (ανταγωνιστικών) 0.00% 0.00% 5.88% 7.14% 
Δ3.49 Ετήσιο ποσοστό έργων ΕΣΠΑ 25.00% 0.00% 17.65% 14.29% 
Δ3.50 Ετήσιο ποσοστό έργων από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Δ3.51 Ετήσιο ποσοστό έργων από εθνικές εταιρείες και οργανισμούς 75.00% 85.71% 76.47% 78.57% 
Δ3.52 Ετήσιο ποσοστό ενεργών έργων μικρού προϋπολογισμού 100.00% 100.00% 94.12% 64.29% 
Δ3.53 Ετήσιο ποσοστό ενεργών έργων μεσαίου προϋπολογισμού 0.00% 0.00% 64.71% 7.14% 
Δ3.54 Ετήσιο ποσοστό ενεργών έργων υψηλού προϋπολογισμού 0.00% 0.00% 11.76% 28.57% 
Δ3.55 Μέσο ετήσιο πλήθος εξωτερικών συνεργατών ανά ενεργό έργο 0.75 1.14 0.94 1.14 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΧΥΣΗ 

ΝΔ5 Ετήσιο πλήθος εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού 
περιεχομένου εντός και εκτός του Τμήματος -- -- -- 34 

ΝΔ6 Ετήσιο πλήθος Ημερίδων/Επιστημονικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων 
που υλοποιήθηκαν στο Τμήμα -- -- -- 33 

ΝΔ7 Ετήσιο πλήθος δημοσιευμάτων για το έργο και τα επιτεύγματα του 
Τμήματος -- -- -- -- 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΝΔ8 Μέσο πλήθος δημοσιεύσεων ανά ΥΔ -- -- -- 1.20 

 
 
Μέρος Β΄: ΠΠΣ 
 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή 
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ 
Δ4.01 Μέσος αριθμός πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα 5.00 5.00 5.00 5.00 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δ4.02 Ποσοστό αριθμού μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου στα 
προσφερόμενα 32.43% 32.21% 31.58% 32.43% 

Δ4.03 Ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων 29.73% 33.56% 7.24% 6.76% 
Δ4.04 Ποσοστό μαθημάτων ελεύθερης επιλογής 45.95% 36.90% 40.79% 39.19% 
Δ4.05 Ποσοστό μαθημάτων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών 24.32% 26.85% 51.97% 54.05% 
Δ4.06 Ποσοστό προαπαιτούμενων μαθημάτων 0.00% 21.48% 21.05% 1.35% 
Δ4.07 Ποσοστό μαθημάτων υπόβαθρου 0.00% 25.50% 24.34% 22.97% 
Δ4.08 Ποσοστό μαθημάτων επιστημονικής περιοχής   12.08% 26.32% 27.70% 
Δ4.09 Ποσοστό μαθημάτων Γενικών Γνώσεων 0.00% 6.04% 24.34% 20.95% 
Δ4.10 Ποσοστό μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων   2.01% 16.45% 4.05% 
Δ4.11 Ποσοστό μαθημάτων με φροντιστήριο 4.05% 4.70% 4.61% 4.05% 
Δ4.12 Ποσοστό εργαστηριακών μαθημάτων 1.35% 4.03% 3.95% 1.35% 
Δ4.13 Ποσοστό κλινικών μαθημάτων 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Δ4.14 Ποσοστό μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Δ4.15 Ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική άσκηση 7.40% 7.52% 9.34% 5.09% 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Δ4.16 Ετήσιο ποσοστό προσφερόμενων θέσεων στις Πανελλήνιες ως προς 
τις προτεινόμενες θέσεις από το Τμήμα 115.33% 116.67% 120.00% 127.33% 

Δ4.17 Ετήσιο ποσοστό νεοεισαχθέντων φοιτητών ως προς τις 
προτεινόμενες θέσεις από το Τμήμα 136.00% 129.33% 140.00% 137.33% 

Δ4.18 Ετήσιο ποσοστό νεοεισαχθέντων φοιτητών ως προς τους 
εγγεγραμμένους 18.61% 16.39% 18.15% 17.00% 

Δ4.19 Ποσοστό νεοεισαχθεισών φοιτητριών 77.45% 79.90% 74.76% 78.16% 
Δ4.20 Δείκτης προτίμησης ΠΠΣ     3.00 2.50 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Δ4.21 Ετήσιο ποσοστό φοιτητών διάρκειας φοίτησης έως ν έτη 67.61% 56.00% 55.66% 59.74% 
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Δ4.51 Ετήσιο ποσοστό φοιτητών διάρκειας φοίτησης από ν έως ν+1 έτη 12.32% 14.53% 9.33% 5.28% 
Δ4.22 Ετήσιο ποσοστό φοιτητών διάρκειας φοίτησης από ν+1 έως ν+2 έτη 7.57% 9.21% 10.89% 6.35% 
Δ4.23 Ετήσιο ποσοστό φοιτητών διάρκειας φοίτησης πάνω από ν+2 έτη 12.50% 20.27% 24.11% 28.63% 
ΝΔ9 Ετήσιο ποσοστό φοιτητών διάρκειας φοίτησης έως ν+2 έτη 87.50% 79.74% 75.88% 71.37% 

Δ4.24 Ποσοστό γυναικών στο σύνολο των φοιτητών 76.00% 75.76% 74.85% 74.42% 
Δ4.25 Ετήσιο ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών 5.75% 5.91% 2.94% 3.22% 
Δ4.26 Ετήσιο πλήθος διαγραφών ανά 1000 φοιτητές 27.37 30.41 23.34 15.68 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Δ4.27 Ετήσιο ποσοστό εγγεγραμμένων φοιτητών ΑΜΕΑ 0.91% 1.44% 1.47% 1.57% 
Δ4.28 Ετήσιο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών ΑΜΕΑ 0.98% 3.61% 1.90% 2.91% 
Δ4.29 Ετήσιο ποσοστό απόφοιτων ΑΜΕΑ 0.00% 0.00% 0.74% 0.00% 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Δ4.30 Ετήσιο ποσοστό εξερχομένων φοιτητών με ERASMUS επί των 
εγγεγραμμένων φοιτητών 1.37% 0.76% 2.16% 1.90% 

ΝΔ10 Αριθμός διμερών συνεργασιών κινητικότητας Τμήματος 50 50 50 50 

Δ4.31 Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των 
μετακινηθέντων με ERASMUS (εξερχομένων και εισερχομένων) 50.00% 47.37% 46.30% 54.76% 

Δ4.32 Ποσοστό γυναικών στο σύνολο των εξερχόμενων φοιτητών 
ERASMUS 26.67% 88.89% 72.00% 78.26% 

Δ4.33 Ποσοστό γυναικών στο σύνολο των εισερχόμενων φοιτητών 
ERASMUS 26.67% 50.00% 44.83% 73.68% 

Δ4.34 Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των 
ενεργών φοιτητών 1.56% 0.95% 2.85% 2.66% 

Δ4.35 Ετήσιο ποσοστό εισερχόμενων φοιτητών ERASMUS ως προς το 
σύνολο των ενεργών φοιτητών 1.56% 1.06% 3.30% 2.20% 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Δ4.36 Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής διάρκειας σπουδών (ν έτη) 34.11% 0.00% 21.48% 18.66% 

Δ4.37 Ποσοστό γυναικών στο σύνολο των αποφοίτων κανονικής διάρκειας 
σπουδών (ν έτη) 75.00% --- 79.31% 92.00% 

Δ4.38 Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων διάρκειας σπουδών ν+1 έτη 31.78% 34.68% 44.44% 28.36% 

Δ4.39 Ποσοστό γυναικών στο σύνολο των αποφοίτων διάρκειας σπουδών 
ν+1 έτη 78.05% 86.05% 86.67% 81.58% 

Δ4.40 Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων διάρκειας σπουδών ν+2 έτη 19.38% 36.29% 20.74% 20.90% 

Δ4.41 Ποσοστό γυναικών στο σύνολο των αποφοίτων διάρκειας σπουδών 
ν+2 έτη 72.00% 77.78% 89.29% 71.43% 

Δ4.42 Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων μη κανονικής διάρκειας σπουδών 
(πάνω από ν+2 έτη) 14.73% 29.03% 13.33% 32.09% 

Δ4.43 Ποσοστό γυναικών στο σύνολο των αποφοίτων μη κανονικής 
διάρκειας σπουδών (πάνω από ν+2 έτη) 63.16% 69.44% 55.56% 88.73% 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
Δ4.44 Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων με βαθμό πτυχίου από 8 και άνω 12.40% 14.52% 20.74% 17.91% 

Δ4.45 Ποσοστό γυναικών στο σύνολο των αποφοίτων με βαθμό πτυχίου 
από 8 και άνω 68.75% 61.11% 85.71% 83.33% 

Δ4.46 Μέσος ετήσιος βαθμός πτυχίου 6.08 5.92 7.29 7.33 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΠΣ 

Δ4.47 Αναλογία Διδασκομένων – Διδασκόντων επί των εγγεγραμμένων 
φοιτητών στο ΠΠΣ 32.24 35.88 37.32 44.89 

Δ4.48 Αναλογία Διδασκομένων – Διδασκόντων επί των ενεργών φοιτητών 
στο ΠΠΣ 28.21 28.61 28.32 32.04 

Δ4.49 Ετήσιο ποσοστό Διδασκόντων από άλλα Τμήματα 2.22% 2.27% 3.03% 10.64% 
Δ4.50 Ετήσιο ποσοστό Διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών 22.22% 22.73% 3.03% 31.91% 

 


