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1. Εισαγωγή  

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (εφεξής ΤΕΚΠ), εφαρμόζοντας τη σχετική 

νομοθεσία για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Ν. 4653/2020)  προχώρησε 

στη σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης (εφεξής ΕΕΕ) του έργου του για το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019, προσπαθώντας να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το πλαίσιο αξιολόγησης που 

θεσπίστηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) πρώην Αρχή Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) και τη Μονάδα Διασφάλισης 

Ποιότητας (εφεξής ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, οι επιδιωκόμενοι 

στόχοι της ΕΕΕ είναι οι ακόλουθοι: 

Α) Η τεκμηριωμένη ανάδειξη των πεπραγμένων του Τμήματος σε επίπεδο ακαδημαϊκό, 

επιστημονικό και κοινωνικό. 

Β) Η παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα μέλη του διδακτικού, 

ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος προς όλα τα μέλη της  

ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος. 

Η σύνταξη της παρούσας ΕΕΕ έγινε από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (εφεξής 

ΟΜΕΑ) του τμήματος που σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης αποτελούν οι: Γρηγόριος 

Σίμος, Ιωάννης Αγαλιώτης, Μαρία Πλατσίδου, Νικόλαος Φαχαντίδης, Λευκοθέα Καρτασίδου, και 

Βασιλική Γιαννούλη. Για τη συλλογή των σχετικών πληροφοριών, στοιχείων και δεικτών συστήθηκαν 

ομάδες εργασίας για κάθε κεφάλαιο της ΕΕΕ, στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

και οι διοικητικοί υπάλληλοι του τμήματος.     

Για τη σύνταξη της ΕΕΕ έχει χρησιμοποιηθεί το πρότυπο της ΜΟΔΙΠ και αποτελείται από τα 

εξής εννέα κεφάλαια: (1) Εισαγωγή, (2) Σύντομη παρουσίαση του τμήματος και της οικείας Σχολής, 

(3) Προγράμματα Σπουδών (Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών), (4) 

Εκπαιδευτικό-Διδακτικό έργο, (5) Ερευνητικό-Επιστημονικό Έργο (6) Δημοσιότητα-Διάχυση (7) 

Άλλες υπηρεσίες και Υποδομές του Τμήματος και του Ιδρύματος (που αξιοποιούνται από την 

Ακαδημαϊκή Μονάδα)  (8) Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή άλλους φορείς και (9) 

Σχεδιασμός Βελτίωσης. 

 Το περιεχόμενο του κάθε κεφαλαίου βασίζεται στην Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών και την Στοχοθεσία του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, η άντληση των 

πληροφοριών και τα ποσοτικά δεδομένα για την παρούσα ΕΕΕ βασίστηκαν στα αρχεία της 

Γραμματείας του ΠΠΣ του Τμήματος, στα αρχεία των Γραμματειών των ΠΜΣ του Τμήματος, στη 

συμπλήρωση των απογραφικών στοιχείων από το διδακτικό προσωπικό του τμήματος και στη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων 

από τους φοιτητές. 
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2. Σύντομη παρουσίαση του Τμήματος και της οικείας Σχολής  

Το ΤΕΚΠ ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών (ΣΚΑΕΤ) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην οποία ανήκουν το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και 

το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.  

Όργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση, η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας. Η Γενική 

Συνέλευση απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τα μέλη ΔΕΠ της ΣΚΑΕΤ, τους εκπροσώπους των 

φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης της ΣΚΑΕΤ και τρεις 

εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της ΣΚΑΕΤ. Η Κοσμητεία 

απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων και έναν εκπρόσωπο των 

φοιτητών κάθε Τμήματος. Ο Κοσμήτορας εκλέγεται για θητεία τριών ετών από εκλεκτορικό σώμα, το 

οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των εκλεκτορικών σωμάτων, που εκλέγουν τους Προέδρους των 

Τμημάτων που ανήκουν στη ΣΚΑΕΤ.  

Το ΤΕΚΠ διοικείται από τον/την Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από τον/την Αναπληρωτή 

Πρόεδρο και τη Συνέλευση, που αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΚΠ, τους εκπροσώπους των 

φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών και τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. Το ΤΕΚΠ κατά το 

έτος 2018-2019 διέθετε συνολικά 21 μέλη ΔΕΠ (10 Καθηγητές, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές, 6 

Επίκουρους Καθηγητές). Στον Πίνακα 1 αποτυπώνεται η εξέλιξη του αριθμού των μελών του 

προσωπικού την τελευταία τετραετία 

 

Πίνακας 1. Εξέλιξη αριθμών μελών προσωπικού (τελευταία 4ετία) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΩΝ 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Καθηγητές 5 5 9 10 

Αναπληρωτές καθηγητές 9 8 4 4 

Επίκουροι Καθηγητές 6 6 8 6 

ΕΔΙΠ 4 4 6 6 

ΕΤΕΠ 2 2 2 2 

Διοικητικό Προσωπικό 4 4 4 4 

Συμβασιούχοι με διδακτικά 

καθήκοντα 

18 9 7 7 

Συμβασιούχοι με διοικητικά 

καθήκοντα 

5 4 4 4 

  Η αποστολή του ΤΕΚΠ έχει διπλή στόχευση: αφενός, σκοπεύει στην άριστη εκπαίδευση 

επιστημόνων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, στους 

επαγγελματικούς τομείς που συνδέονται µε το αντικείμενο των σπουδών τους· αφετέρου, στοχεύει 

στη διαμόρφωση επιστημόνων, ικανών να ασχοληθούν γόνιμα και αποτελεσματικά µε τη μελέτη και 

την έρευνα στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το ΤΕΚΠ. 
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Το όραμα του ΤΕΚΠ αφορά στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής και κοινωνικής επιστήμης και 

παιδείας, στη στήριξη της διδακτικής και ερευνητικής αριστείας και την προαγωγή των αποφοίτων 

του ως πολιτών µε κριτικό στοχασμό. Το ΤΕΚΠ οραματίζεται και στοχεύει: 

● Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες, ανθρωποκεντρικές και ευέλικτες σπουδές στις 

επιστήμες της Διά Βίου Μάθησης - Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Ατόμων με Αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες 

επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές εξελίξεις. 

● Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μελλοντικούς απόφοιτους, μέσα από την ακαδημαϊκή 

και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης και 

καινοτομίας, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς. 

● Να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής και κοινωνικής επιστήμης και 

παιδείας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επίσης στην κοινωνική και 

οικολογική ευαισθητοποίηση των αυριανών επιστημόνων. 

● Να συμβάλλει στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση θεσμών εκπαιδευτικής 

πολιτικής με διεπιστημονική προσέγγιση. 

● Να καλλιεργήσει στους φοιτητές του το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης 

απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες. 

● Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την 

επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 

Το ΤΕΚΠ διαθέτει τα εξής θεσμοθετημένα εργαστήρια, καθένα από τα οποία έχει σαφώς 

διατυπωμένους και επιστημονικά τεκμηριωμένους ερευνητικούς στόχους: 

 Εργαστήριο Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Νευροεπιστημών: Tο Εργαστήριο Θεωρητικών 

και Εφαρμοσμένων Νευροεπιστημών ιδρύθηκε με το ΦΕΚ τ. Β´ αρ. 304/15.2.2016, Y.A. 2528. 

Σύνδεσμος: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=triarhou 

● Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία: Το «Εργαστήριο 

Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία» ιδρύθηκε σύμφωνα με α) τις διατάξεις 

του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α'114). β) τις διατάξεις της υπ' αριθ. 153348/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 

3255/Β' 15.09.2017) γ) την υπ' αριθ. 3198/24.02.2015 (Β'263). 

● Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία 

(Laboratory in Informatics and Robotics in Education and Society): Το «Εργαστήριο Εφαρμογών 

Πληροφορικής και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία» ιδρύθηκε σύμφωνα με α) τις 

διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) β) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1 Υ.Α. 

(ΦΕΚ 3255/Β΄ 15.09.2017) και γ) την υπ’ αριθ. 2252/28.12.2017 (Β΄ 4630) απόφαση 

Τα εργαστήρια διευθύνονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και εμπλέκουν στη λειτουργία τους το 

ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος. Η παραγωγή επιστημονικού έργου στο πλαίσιο της 

προσπάθειας υλοποίησης των στόχων των εργαστηρίων αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την 

επίτευξη των γενικών στόχων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. 
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Στη στρατηγική του Τμήματος περιλαμβάνεται ο ορισμός επιτροπών που αναλαμβάνουν την 

διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων που αφορούν στην λειτουργία του Τμήματος, όπως επιτροπή για 

τον οδηγό σπουδών, επιτροπή προγράμματος σπουδών, επιτροπή Erasmus+, επιτροπή πρακτικής 

άσκησης κ.λπ. Για παράδειγμα: 

 Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών επικαιροποιεί κάθε έτος το ΠΠΣ και παρακολουθεί τις 

αλλαγές, που γίνονται στα μαθήματα αναλαμβάνοντας έναν συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο 

για το ΠΠΣ.  

 Η Επιτροπή Erasmus+ του Τμήματος αναλαμβάνει την ενίσχυση της κινητικότητας 

Erasmus+ και ενημερώνει, υποστηρίζει τους φοιτητές για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχουν 

για σπουδές και πρακτική στα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού.  

Με απόφαση της συνέλευσης ορίζονται οι επιτροπές στις οποίες εμπλέκονται όλα τα μέλη του 

τμήματος, δηλαδή μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, διοικητικοί υπάλληλοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που 

δύναται να αναλάβει το κάθε μέλος. Για παράδειγμα, στην επιτροπή οδηγού σπουδών ορίζεται 

μέλος ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικός υπάλληλος της γραμματείας. 

 

3. Προγράμματα Σπουδών 

3.i Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Το ΤΕΚΠ ιδρύθηκε με το Π.Δ. 267/93 και με το Π.Δ. 391/95 θεσμοθετήθηκαν οι κατευθύνσεις του. 

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: (α) «Κατεύθυνση 

Συνεχούς Εκπαίδευσης», (β) «Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες». Η ελάχιστη 

διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα. 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών, διάρκειας ενός και τριών 

ετών αντίστοιχα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές. Στον κύκλο αυτό 

διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται και με τις δύο κατευθύνσεις και αναφέρονται σε γνωστικά 

αντικείμενα από την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη φιλοσοφία, τη διδακτική 

ειδικών αντικειμένων, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και τη στατιστική. Ο 

δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κατεύθυνσης. Στην κατεύθυνση της 

«Συνεχούς Εκπαίδευσης» διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στην αναγκαιότητα και την 

εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα και τον κόσμο, στους θεματικούς άξονες και τους στόχους της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στο ρόλο των διεθνών οργανισμών, καθώς και στη δομή και οργάνωση 

των φορέων της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες» εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν στη διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη, 

εκπαίδευση, θεραπευτική παρέμβαση και κοινωνική ένταξη σε παιδιά/άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρίες. 

Στα δύο τελευταία εξάμηνα των σπουδών, οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων 

συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Τέλος, οι φοιτητές έχουν τη 
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δυνατότητα να αναλάβουν, προαιρετικά, την εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας, η οποία είναι μία 

εμπειρική έρευνα ή μια συνθετική μελέτη και αφορά σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του 

Τμήματος.  

Το ΠΠΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 συγκροτήθηκε και επικαιροποιήθηκε με άξονα 

την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση. Για την υλοποίηση της 

διαδικασίας, η αρμόδια επιτροπή αναθεώρησης του ΠΠΣ του Τμήματος, αποτελούμενη από τους κα 

Πλατσίδου Μαρία (Καθηγήτρια), κα Καρτασίδου Λευκοθέα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), κ. 

Φαχαντίδη Νικόλαο (Αναπληρωτή Καθηγητή) καθώς και από τους κα Τσαμπάζη Ανίτα μέλος ΕΤΕΠ  

και Βαλαβανίδη Γιώργο (μέλος της Γραμματείας του Τμήματος ΕΚΠ) αφού συγκέντρωσε και 

αποκωδικοποίησε τις προτάσεις των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, συμβούλων σπουδών και φοιτητών 

συνέταξε δομημένη πρόταση η οποία παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε στην αριθ. 12 ΓΣΕ του 

Τμήματος στις (22-2-2018). 

Ο σχεδιασμός του ΠΠΣ λαμβάνει υπόψη το προβλεπόμενο όγκο σπουδών σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) όπου για την 

λήψη του πτυχίου ο φοιτητής θα πρέπει να συγκεντρώσει 241 ECTS μονάδες, με ελάχιστο αριθμό 

μαθημάτων 47. 

 

3.i.1 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Τα μαθήματα του κοινού Κορμού και των δύο Κατευθύνσεων είναι είτε υποχρεωτικά (Υ), είτε  

υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ), είτε ελεύθερης επιλογής (Ε). Πιο συγκεκριμένα τα μαθήματα κορμού 

τόσο στο Α’ εξάμηνο όσο και στο Β’ εξάμηνο αριθμούν συνολικά 12 μαθήματα (10 Υ, 2 ΥΕ με 5 

ECTS το κάθε μάθημα, δηλ. 5Υ+1ΥΕ)  (12x5=60 ECTS) 

2. Υποχρεωτικά (Υ) είναι τα μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι 

φοιτητές /-τριες του Τμήματος  και στα οποία υποχρεούνται να εξεταστούν (Μ4.009) ΥΜ=31. Για την 

κατεύθυνση «Εκπαίδευση Aτόμων με Eιδικές Ανάγκες» τα υποχρεωτικά μαθήματα σύμφωνα με τον 

Οδηγό Σπουδών (2018-2019) είναι 17 (17Υ χ 5 ΕCTS = 85 συνολικά ECTS). Για την κατεύθυνση 

«Συνεχούς Εκπαίδευσης» τα υποχρεωτικά μαθήματα σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών είναι 14  

(14 Υ x 5 ETS = 70 συνολικά ECTS).  

3. Οι Ξένες γλώσσες επίσης είναι υποχρεωτικό μάθημα και προσφέρονται στα τέσσερα πρώτα 

εξάμηνα (A’, B’, Γ’ & Δ’).  Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στη 

γλώσσα της επιλογής τους και στα τέσσερα εξάμηνα (ΞΓ=3ECTS, 4 ΞΓx 3ECTS=12ECTS). 

4. Τα κατα επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ) είναι τα προσφερόμενα μαθήματα, από τα οποία ο /-η 

φοιτητής /-τρια μπορεί να επιλέξει ορισμένα, αλλά η επιλογή αυτή γίνεται υποχρεωτικά από 

συγκεκριμένες κατηγορίες μαθημάτων. Το σύνολο των ΥΕ μαθημάτων είναι 38 (χωρίς τα 

εργαστηριακά μαθήματα). Για την κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» τα 

υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών (2018-2019) είναι 21 ΥΕ 

(21ΥΕΧ5= 105 ECTS). Για την κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης» τα υποχρεωτικά επιλογής 
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σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών (2018-2019)  είναι 17 ΥΕ (17ΥΕΧ5=85ECTS). Επιπλέον στην 

κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» το ακαδημαϊκό έτος (2018-2019) 

προσφέρθηκαν 6 εργαστηριακά μαθήματα εκ των οποίων το ένα εργαστηριακό μάθημα 

προσφέρθηκε στο Γ’ εξάμηνο, ένα στο Δ’ εξάμηνο, 2 μαθήματα στο ΣΤ’ εξάμηνο και 2 μαθήματα στο 

Ζ’ εξάμηνο.  

5. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (Ε) δίνουν στο /-στη φοιτητή /-τρια  τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσει αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στα προσωπικά του ενδιαφέροντα και δεν 

εντάσσονται στις δύο προηγούμενες κατηγορίες μαθημάτων (Υ και ΥΕ). Ως ελεύθερη επιλογή ο /-η 

φοιτητής /-τρια μπορεί να επιλέξει από το 2ο έτος φοίτησης και μετά, μαθήματα όπως: κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά (ΥΕ) (α) από την άλλη Κατεύθυνση ή (β) από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών). Τα 

μαθήματα ελεύθερης επιλογής είναι 30. 

6. Ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων είναι 94 (εάν στα 78 προσφερόμενα 

προστεθούν και οι  ξένες γλώσσες τότε το σύνολο είναι 94). Επίσης, όσον αφορά τα μαθήματα 

Κορμού – Α’ κύκλου σπουδών, στο Α’ και Β’ εξάμηνο και για τις δύο κατευθύνσεις προσφέρονται 6 

μαθήματα γενικού υπόβαθρου (ΓΥ), 4 μαθήματα επιστημονικής περιοχής (ΕΠ) και 4 μαθήματα 

ανάπτυξης δεξιοτήτων (ΑΔ). Στα υπόλοιπα έξι εξάμηνα για την κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόμων 

με ειδικές ανάγκες» προσφέρονται 14 μαθήματα (ΓΥ), 33 (χωρίς τα Ελευθ. Επιλογής) μαθήματα 

(ΕΠ), 1 μάθημα (ΓΓ) και  6 μαθήματα (ΑΔ). Παρόμοια για την κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης» 

προσφέρονται 14 μαθήματα (ΓΥ), 1 μάθημα (ΓΓ), 13 μαθήματα (ΕΠ),  και 3 μαθήματα (ΑΔ). 

7. Η Πρακτική Άσκηση Ι και ΙΙ προσφέρεται στο Ζ’+Η’ εξάμηνο,  είναι υποχρεωτική με 24 ECTS 

(2 εξάμηνα Χ 12 ECTS) όπως υποχρεωτική είναι η υποστήριξη αυτής από τα μέλη ΔΕΠ. Οι φοιτητές 

που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση είναι 217 το ακαδημαϊκό έτος (2018-2019) με μηδενικό 

0.00% αμοιβής. Η διάρκεια αυτής και για τις δύο κατευθύνσεις είναι 9 μήνες με 26 επισκέψεις ανά 

εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα η ΠΑ Ι και η ΠΑ ΙΙ για την κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες» υλοποιείται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε 

δομές του ΥΠΑΙΘ (Ν 4559/3-8-2018 αρ, φύλλου 142, άρθρο 22, παρ. 1, 2), όπου εκπαιδεύονται και 

υποστηρίζονται μαθητές/άτομα, ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ η ΠΑ Ι & ΠΑ ΙΙ για 

την κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης» υλοποιείται σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, όπως π.χ. Επαγγελματικά Λύκεια, ή σε δομές του ΥΠΑΙΘ, οι οποίες εμπίπτουν στο 

πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Διά 

βίου Μάθησης, όπως π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.ά. 

8. Η Πτυχιακή εργασία προσφέρεται ως ΥΕ μάθημα με 15 ECTS στο τέταρτο έτος σπουδών. 

9. Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 17/15-2-17, σχετικά με την Braille, 

«Ισχύουν οι βεβαιώσεις πιστοποίησης επάρκειας της γραφής Braille που χορηγούνται: α) από το 

Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, β) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 
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του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του 

μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Βraille», και γ)  από το Τμήμα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση 

«Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση 

του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille». 

3.i.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Η αναμόρφωση – αναθεώρηση του ΠΠΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  σύμφωνα με απόφαση 

της ΓΣΕ του τμήματος αριθ. 12 στις (22-2-2018) αφορούσε τη θεσμοθέτηση τεσσάρων νέων 

προσφερόμενων μαθημάτων ως υποχρεωτικά επιλογής για την κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων 

με Ειδικές Ανάγκες» και ενός νέου προσφερόμενου μαθήματος επίσης ως υποχρεωτικού επιλογής 

για την κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης». Επίσης, εγκρίθηκε η αλλαγή τίτλων σε τέσσερα 

μαθήματα, η αλλαγή ιδιότητας δύο μαθημάτων στο Γ’ και ΣΤ’ εξάμηνο από ΥΕ σε Υ και από Υ σε ΥΕ  

καθώς και η αλλαγή τίτλων τριών εξαμήνων σε τρία μαθήματα από ΣΤ’ σε Δ’, από Δ’ σε ΣΤ΄ και από 

ΣΤ’ σε Δ’ εξάμηνο αντιστοίχως.  

 

3.i.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ο Κανονισμός του Α’ κύκλου Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της 

Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/17-01-2019 Απόφαση από τη Συνέλευση του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, και με  την υπ’ αριθμ. 17/26-03-2019 Απόφαση από τη 

Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και ακολούθως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1433/2019).  

Με τον πλέον θεσμικό τρόπο και εφαρμόζοντας τις διατάξεις των Ν. 4009/2011, 4386/2016 και 

4485/2017, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ρυθμίστηκαν στον Κανονισμό Σπουδών του 

Τμήματος τα θέματα που αφορούν στους στόχους του Τμήματος, τη φοίτηση, τη διάρθρωση του 

προγράμματος σπουδών, τη χρονική διάρθρωση των σπουδών, τις δηλώσεις μαθημάτων, τις 

παραδόσεις και τις παρακολουθήσεις μαθημάτων, τις εξετάσεις και τη βαθμολογία, την αξιολόγηση, 

την πρακτική άσκηση, την πτυχιακή εργασία, τις πιστωτικές μονάδες (ECTS), τα συγγράμματα και 

τα βοηθήματα, το πτυχίο, τη λειτουργία Erasmus +, τη φύλαξη των γραπτών, την παραβίαση των 

αρχών επιστημονική δεοντολογίας, και τη δυνατότητα-διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού. 

o ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μέσα από τη σύγκριση των τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 & 

2018-2019) διαφαίνεται ότι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι προσφερόμενες θέσεις στις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις για το Τμήμα ΕΚΠ έχουν αυξηθεί από 160 σε 170 θέσεις. Οι δε 

Προτεινόμενες θέσεις από το Τμήμα: 120 έχουν παραμείνει σταθερές. Οι Εισαχθέντες με 

εισαγωγικές εξετάσεις (Άνδρες): 14 είναι λιγότεροι από το ακαδημαϊκό έτος (2017-2018) ενώ 
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παρόμοιος είναι ο αριθμός τους με τα προγενέστερα έτη (2015-2017). Ο αριθμός Εισαχθέντων με 

εισαγωγικές εξετάσεις (Γυναίκες): είναι 149, περισσότερες γυναίκες από τα προγενέστερα έτη. 

Επίσης παρατηρείται αύξηση στους Εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις (Άνδρες): 3 με 

αντίστοιχη μείωση στους Εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις (Γυναίκες): 16. Οι αριθμοί των 

Εισαχθέντων με μετεγγραφές - κοινωνικά κριτήρια (Άνδρες): είναι 15 και οι αριθμοί Εισαχθέντων με 

μετεγγραφές - κοινωνικά κριτήρια (Γυναίκες): είναι 52, δηλ. έχουν αυξηθεί από τα προγενέστερα έτη. 

Ο αριθμός εισαχθέντων αλλοδαπών φοιτητών και φοιτητριών παραμένει πολύ χαμηλός στα 

τελευταία τέσσερα χρόνια. Τέλος, η βάση εισαγωγής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις: 16711 

παρουσιάζει αύξηση από τα προηγούμενα έτη, ενώ και η Μέση τιμή σειράς προτίμησης του 

Τμήματος ΕΚΠ: είναι 2, έχει διαφοροποιηθεί από 3 σε 2 από το έτος (2017-2018). 

o ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ΑΜΕΑ (Άνδρες): είναι 4, και οι νεοεισερχόμενες φοιτήτριες ΑΜΕΑ 

(Γυναίκες): είναι 9, οπότε οι αριθμοί παραμένουν σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι,  με το 

ακαδημαϊκό έτος (2017-2018), αλλά σαφώς με προσαύξηση σε σχέση με τα δύο προγενέστερα έτη. 

Οι Εγγεγραμμένοι φοιτητές ΑΜΕΑ (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης (Άνδρες):  είναι 10 και οι 

Εγγεγραμμένες φοιτήτριες ΑΜΕΑ (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες) είναι: 26, 

περισσότεροι φοιτητές από τα τελευταία τρία χρόνια. Μικρή προσαύξηση παρατηρείται και στους 

Εγγεγραμμένους φοιτητές ΑΜΕΑ (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες): 10 και στις  

Εγγεγραμμένες φοιτήτριες ΑΜΕΑ (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες): 26. Οι αριθμοί 

των αποφοίτων φοιτητών/φοιτητριών δεν διαφοροποιούνται πολύ: Απόφοιτοι ΑΜΕΑ (Άνδρες): 4, 

Απόφοιτοι ΑΜΕΑ (Γυναίκες): 5. 

o KΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Δεν καταγράφηκε κινητικότητα φοιτητών/τριών με τρίμηνη παρακολούθηση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής 

(εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) για το έτος 2018-2019. Οι αντίστοιχοι αριθμοί σε 

προγενέστερα έτη τόσο για φοιτητές ήταν από (0-1) και για φοιτήτριες είχαμε μια διακύμανση από 

(3-8). Οι Εισερχόμενοι φοιτητές ERASMUS (Γυναίκες): ήταν 1 μια, ενώ οι Εξερχόμενοι φοιτητές 

ERASMUS (Άνδρες): 1 ένας και οι Εξερχόμενες  φοιτήτριες ERASMUS (Γυναίκες): 9. 

o ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

Οι Απόφοιτοι (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες): είναι 19 περισσότεροι από τα 

προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη ενώ μείωση παρατηρείται στις Απόφοιτες (εντός κανονικής διάρκειας 

φοίτησης) (Γυναίκες): 149 μόνο σε σύγκριση με το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όχι με τα 

προγενέστερα έτη. Οι Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) (Άνδρες): είναι 5, με μικρή αύξηση του αριθμού 

Απόφοιτων (ν+1 έτη σπουδών) (Γυναικών): σε 29 από τα προηγούμενα έτη. 

o ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Οι φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση το έτος (2018-2019) ήταν (217), λίγοι 

περισσότεροι από τους φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν την ΠΑ το έτος (2017-2018) (214), 
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περισσότεροι δε από τους φοιτητές/τριες του έτους (2016-2017) (184), και από τους φοιτητές/τριες 

του έτους (2015-2016) (130). 

o ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Οι Απόφοιτες με βαθμό πτυχίου 7.00 - 7.99 (Γυναίκες): 74, έχουν μειωθεί από το ακαδημαϊκό έτος 

(2017-2018) που ήταν 88. Οι Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 8.00 - 8.99 (Άνδρες): είναι 11, και οι 

Απόφοιτες με βαθμό πτυχίου 8.00 - 8.99 (Γυναίκες): είναι 89 έχουν αυξηθεί από τα προγενέστερα 

έτη. Επίσης οι Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 9.00 - 10.00 (Άνδρες): 1 ένας και οι Απόφοιτες με 

βαθμό πτυχίου 9.00 - 10.00 (Γυναίκες): είναι 11, έχουν δηλαδή αυξηθεί από τα προγενέστερα έτη. 

Τέλος, οι Μέσες τιμές βαθμού πτυχίου για τους (Άνδρες): είναι 7.940833 και οι Μέσες τιμές βαθμού 

πτυχίου για τις (Γυναίκες): είναι 7.996117, έχουν αυξηθεί από τα προγενέστερα τρία έτη. 

o ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών/τριων, των 

μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι 

αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στις 

προπτυχιακές σπουδές  https://www.uom.gr/esp#undefined1, οι ακόλουθες «επίσημες 

πληροφορίες» του Τμήματος υπό τη μορφή Κανονισμών, Οδηγών, Προγραμμάτων, Οδηγών, και 

Αποφάσεων: 

 • Ο Κανονισμός του Α’ κύκλου Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (ΦΕΚ Β’ 1433/2019).  

 • Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, αλλά και προτέρων ακαδημαϊκών ετών. 

 • Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, αλλά και προτέρων ακαδημαϊκών ετών. 

 • Ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. 

 • Το πρόγραμμα εξεταστικής. 

 • Τα συγγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής για το ακαδημαϊκό 

έτος 2018-2019. 

 • Η διαδικασία απόκτησης βεβαίωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, που 

περιλαμβάνει: α) το πρότυπο αίτησης για την απόκτηση βεβαίωσης παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας, β) την υπ’ αριθ. 6/09.11.2018 Απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την πιστοποίηση της 

παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Τμήματος της Κατεύθυνσης «Εκπαίδευση ατόμων με 

ειδικές ανάγκες», και γ) την υπ’ αριθ. 25/18.06.2019 Απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την 

πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Τμήματος της Κατεύθυνσης 

«Συνεχούς Εκπαίδευσης». 
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Ανακοινώσεις και πληροφορίες αναρτώνται επίσης στον επίσημο ιστοχώρο Υπηρεσία studentsweb 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας services.uom.gr/unistudent/main.asp?mnuid=mnuMain&, καθώς και 

στο compus.uom.gr 

 

3. ii. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

Τα ΠΜΣ, γενικά και ειδικά κατά το 2018-2019, ήταν ευθυγραμμισμένα με αντίστοιχα προγράμματα 

άλλων ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ενώ, παράλληλα, ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές 

εξελίξεις τόσο στο πεδίο της οργάνωσης όσο και της συγκρότησης των γνωστικών αντικειμένων με 

σκοπό τον συνεχή εκσυγχρονισμό του. Κατά το 2018-2019 στο ΤΕΚΠ λειτούργησαν τα εξής πέντε 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών (εφεξής ΠΜΣ): 

1. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή (Δια Βίου Μάθηση και 

Ειδική Αγωγή) 

2. Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση 

3. Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης 

4. Eπιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (ΔΔΠΜΣ) 

(ΔΔΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Ιατρικής 

του ΑΠΘ) 

5. Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης 

3.ii.1. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» 

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την επαγγελματική εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος καθώς 

και πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών ιδρυμάτων της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

επιστημονικής έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της 

«Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και της «Ειδικής Αγωγής». Ιδιαίτερα, σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η κατάρτιση 

εξειδικευμένων επιστημόνων (ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών, στελεχών της εκπαίδευσης 

και της επαγγελματικής κατάρτισης), οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα ερευνητικά και 

επαγγελματικά πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Ειδικής Αγωγής. Για την απονομή του 

Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέσα από την παρακολούθηση 

και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα 

υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ), πρακτική άσκηση (ΠΑ), καθώς και η συγγραφή και εκπόνηση της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), η οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο 

σπουδών. Οι ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα είναι 3 ώρες εβδομαδιαίως (13 εβδομάδες διδασκαλίας 

Χ 3 ώρες διδασκαλίας = 26 ώρες το εξάμηνο). 

Για την ειδίκευση «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:  

https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/metekpe
https://www.uom.gr/ell
https://www.uom.gr/csd
https://www.uom.gr/neuro


13 

 

Α) Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: 

(α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο 

κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1).  

Το Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) 

δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο κάθε 

φοιτητής επιλέγει το ένα (1).  

Το Γ’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) 

δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο κάθε 

φοιτητής επιλέγει το ένα (1).  

Το Δ’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) 

ένα (1) υποχρεωτικό (Υ) μάθημα και (β) την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με 

είκοσι (20) ΠΜ. 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρατίθεται παρακάτω:  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΜ 

Διδακτική Μεθοδολογία της εκπαίδευσης Ενηλίκων: Σχεδιασμός, ανάλυση 
και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών   

Υ 10 

Επιστημολογικές και ηθικές προϋποθέσεις  της Διά βίου Μάθησης Υ 10 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην υποστήριξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
αναγκών στη Δια Βίου Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές 

ΥΕ 
10 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων ΥΕ 10 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΜ 

Διά βίου μάθηση και αγορά εργασίας Υ 10 

Συμβουλευτική και τεχνικές επαγγελματικού προσανατολισμού ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων: Μικροδιδασκαλίες & εμπειρία πεδίου 

Υ 
10 

Προγράμματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εκπαίδευση e-
εκπαιδευτών ενηλίκων (Εκπαιδευτές από απόσταση) 

ΥΕ 10 

Παγκοσμιοποίηση- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Δια βίου μάθηση  ΥΕ 10 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΜ 

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχολογία των ενηλίκων Υ 10 

Ψυχολογία της εργασίας και της Δια Βίου Μάθησης   Υ 10 

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες ΥΕ 10 

Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων και Οργανισμών Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης 

ΥΕ 
10 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΜ 

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων & εμπειρία πεδίου  Υ 10 

Μεταπτυχιακή εργασία Υ 20 

 

Για την Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή» το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:  

Α) Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: 

(α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κορμού και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία 

ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1).  
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Το Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) 

δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) τρία (3) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο κάθε 

φοιτητής επιλέγει το ένα (1).  

Το Γ’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) 

τρία (3) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1) και (β) την 

Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) που πιστώνεται με είκοσι (20) ΠΜ.  

Το Δ’ εξάμηνο περιλαμβάνει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με τριάντα 

(30) ΠΜ. 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρατίθεται παρακάτω:  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΜ 

Ειδικά θέματα Έρευνας Εγκεφάλου Υ 10 

Παράμετροι διάγνωσης και αποκατάστασης της επικοινωνίας στα ΑμΕΑ Υ 10 

Εισαγωγή στην Θεραπευτική του αγχώδους/ φοβικού παιδιού ΥΕ 10 

Ψυχοδιαγνωστικά μέσα στην ειδική αγωγή ΥΕ 10 

 Παιδαγωγική Χρήση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ειδική Αγωγή ΥΕ 10 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΜ 

Γνωστικές και Κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με αυτισμό Υ 10 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρία και πράξη Υ 10 

Λειτουργικές γνώσεις και δεξιότητες ατόμων με νοητική αναπηρία και 
βαριές αναπηρίες 

ΥΕ 10 

Μετάβαση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία ΥΕ 10 

Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης  ΥΕ 10 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΜ 

Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) Υ 20 

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες YE 10 

Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στις νευροεπικοινωνιακές 
διαταραχές και αποκατάσταση 

ΥΕ 10 

Διαπολιτισμική Ειδική Αγωγή ΥΕ 10 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΜ 

Μεταπτυχιακή εργασία Υ 30 

 

 

Στις 31/07/2019 έγινε τροποποίηση και αντικατάσταση του Κανονισμού του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Lifelong 

Learning and Special Education)» του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της 

Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με 

νέο τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή (Master of Arts in 

Education: Adult Education, Special Education)». 

Σύμφωνα με: 

 Την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 

συνεδρίαση αριθμ.13/18.04.2019 για την τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 

4174/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1864). 
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 Την αριθμ. 5744/2019 (Β΄ 2546) απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. συνεδρ. 23/05.06.2019) 

για την τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 4174/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1864). 

 Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

περί της τροποποίησης και αντικατάστασης (αρ. συνεδρ. 8/27.05.2019). 

 Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής για την 

τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 5001/2018 (Β΄ 3096) απόφασης για την έγκριση 

του κανονισμού. 

 Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεδρίαση αριθμ. 

25/18.06.2019 

Στις 27/06/2019 έγινε τροποποίηση και αντικατάσταση της 4174/2018 (Β' 1864) απόφασης της 

Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου 

Μάθηση και Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education)» του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με νέο τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή ("Master of Arts in Education: Adult Education, Special 

Education")». 

Σύμφωνα με: 

 Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 

συνεδρίαση αριθμ.14/20.04.2018. 

 Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

περί της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεδρίαση αριθμ. 01/21.04.2018. 

 Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεδρίαση αριθμ. 

29/27.04.2018. 

 Την 4174/2018 (Β' 1864) απόφαση της Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 

συνεδρίαση αριθμ.13/18-4-2019. 

 Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

περί της τροποποίησης και αντικατάστασης της απόφασης επανίδρυσης του ΠΜΣ, 

συνεδρίαση αριθμ. 8/27.5.2019. 
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 Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεδρίαση αριθμ. 

23/5.6.2019. 

 

Οι σχετικές τροποποιήσεις αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 
(Οι προσθήκες τίθενται με bold) 

Στον τίτλο του Κανονισμού: 
 
Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Δια Βίου 
Μάθηση και Ειδική Αγωγή (“Master of Arts in 
Lifelong Learning and Special Education”)» 

 
Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Δια Βίου Μάθηση και Ειδική 
Αγωγή (“Master of Arts in Lifelong Learning and 
Special Education”)» 

Άρθρο 1 
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας επανιδρύει και 
επαναλειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2018−2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Δια βίου μάθηση και ειδική 
αγωγή (“Master of Arts in Lifelong Learning and 
Special Education”)», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής. 

 
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας επανιδρύει και 
επαναλειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2018−2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 
Εκπαίδευση Ενηλίκων,  Ειδική Αγωγή 
(“Master of Arts in Education: Adult 
Education, Special Education”)», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής. 

Άρθρο 3 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί 
στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις: 
1. Lifelong Learning (Master of Arts in Lifelong 
Learning) 
2. Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Special 
Education) 
 

 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
οδηγεί στην απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής 
ειδικεύσεις: 
1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (Master of Arts in 
Adult Education) 
2. Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Special 
Education 

Άρθρο 9, παρ. 1 
 

Η συνολική βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις 
είναι έως και 80 μονάδες, ενώ κάθε εξεταζόμενο 
μάθημα βαθμολογείται από 0 έως 20 (μόνο 
ακέραιοι αριθμοί). Ο γενικός βαθμός επίδοσης 
που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών 
στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα 
πολλαπλασιάζεται επί 2.  

 
 
 
 

 
 
Η συνολική βαθμολογία στις γραπτές 

εξετάσεις είναι έως και 80 μονάδες, ενώ κάθε 
εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται από 0 έως 
20 (μόνο ακέραιοι αριθμοί). Η βάση για κάθε 
μάθημα είναι το 10. Στη λίστα των 
επιτυχόντων περιλαμβάνονται όσοι έχουν 
συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 
τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες και με την 
προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα 
(10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα 
δύο εξεταζόμενα μαθήματα. Ο γενικός βαθμός 
επίδοσης που προκύπτει από το άθροισμα των 
βαθμών στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα 
πολλαπλασιάζεται επί 2.  

Άρθρο 14 παρ 1 
Η ειδίκευση της «Δια βίου Μάθησης» καλύπτει το 
πεδίο της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης 

 
Η ειδίκευση της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» 
καλύπτει το πεδίο της μη τυπικής μετασχολικής 
εκπαίδευσης 

Άρθρο 14 παρ 3 
Για την ειδίκευση «Δια βίου Μάθησης» το 
πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής: 

 
Για την ειδίκευση «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» το 
πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:  

Άρθρο 14, παρ. 3, περ. Β 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για 
λόγους ορθής διαχείρισης και προγραμματισμού, 
οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν το μάθημα 
υποχρεωτικό επιλογής μέσα στις πρώτες δέκα 
μέρες από την έναρξη του εξαμήνου. Ως 
ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα ορίζεται  

 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για 
λόγους ορθής διαχείρισης και προγραμματισμού, 
οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν το μάθημα 
υποχρεωτικό επιλογής μέσα στις πρώτες δέκα 
μέρες από την έναρξη του εξαμήνου. Ως 
ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα ορίζεται  
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το 40% και ως μέγιστος το 60% των εισαχθέντων 
(π.χ. 12 και 18 αντίστοιχα για 30 εισαχθέντες) και 
ως κριτήριο λαμβάνεται η κατά σειρά 
προτεραιότητας δήλωση. Επίσης, με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται 
να αποφασιστεί η αναστολή διδασκαλίας 
κάποιου/ κάποιων εκ των μαθημάτων 
υποχρεωτικών επιλογής. Η απόφαση αυτή θα 
πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη του 
εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων από 
τους φοιτητές. 

 
 
 
 

το 25% και ως μέγιστος το 50% των 
εισαχθέντων (π.χ. επτά (7) και δεκαπέντε (15) 
για 30 εισαχθέντες) και ως κριτήριο λαμβάνεται 
η κατά σειρά προτεραιότητας δήλωση. Επίσης, 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής, δύναται να αλλάξει ο ελάχιστος και 
μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα και 
να αποφασιστεί η αναστολή διδασκαλίας 
κάποιου/ κάποιων εκ των μαθημάτων 
υποχρεωτικών επιλογής ή αλλαγή ιδιότητας ή/ 
και εξαμήνου των μαθημάτων. Η απόφαση 
αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη 
του εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων 
από τους φοιτητές. 

Άρθρο 14, παρ. 4, περ. Β 
 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για 
λόγους ορθής διαχείρισης και προγραμματισμού, 
οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν το μάθημα 
υποχρεωτικό επιλογής μέσα στις πρώτες δέκα 
μέρες από την έναρξη του εξαμήνου. Ως 
ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα ορίζεται  
το 40% και ως μέγιστος το 60% των εισαχθέντων 
(π.χ. 12 και 18 αντίστοιχα για 30 εισαχθέντες) και 
ως κριτήριο λαμβάνεται η κατά σειρά 
προτεραιότητας δήλωση. Επίσης, με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται 
να αποφασιστεί η αναστολή διδασκαλίας 
κάποιου/ κάποιων εκ των μαθημάτων 
υποχρεωτικών επιλογής. Η απόφαση αυτή θα 
πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη του 
εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων από 
τους φοιτητές. 

 
 

 
 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για 
λόγους ορθής διαχείρισης και προγραμματισμού, 
οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν το μάθημα 
υποχρεωτικό επιλογής μέσα στις πρώτες δέκα 
μέρες από την έναρξη του εξαμήνου. Ως 
ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα ορίζεται  
το 25% και ως μέγιστος το 50% των 
εισαχθέντων (π.χ. επτά (7) και δεκαπέντε (15) 
για 30 εισαχθέντες) και ως κριτήριο λαμβάνεται 
η κατά σειρά προτεραιότητας δήλωση. Επίσης, 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής, δύναται να αλλάξει ο ελάχιστος και 
μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα και 
να αποφασιστεί η αναστολή διδασκαλίας 
κάποιου/ κάποιων εκ των μαθημάτων 
υποχρεωτικών επιλογής ή αλλαγή ιδιότητας ή/ 
και εξαμήνου των μαθημάτων. Η απόφαση 
αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη 
του εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων 
από τους φοιτητές. 

Άρθρο 14, παρ. 4, περ. Γ 
Μάθημα: Μάθημα Πρακτική Άσκηση (Υ) 
Η πρακτική άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική και 
έχει ως στόχο (α) την εξοικείωση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών με την καθημερινή 
σχολική πράξη στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και (β) την 
απόκτηση από μέρους τους θεμελιωδών 
δεξιοτήτων σχεδιασμού, υλοποίησης και 
αποτίμησης εκπαιδευτικών παρεμβατικών 
προγραμμάτων.  

 
Η πρακτική άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική και 
έχει ως στόχο (α) την εξοικείωση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών με την καθημερινή 
σχολική πράξη στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και (β) την 
απόκτηση από μέρους τους θεμελιωδών 
δεξιοτήτων σχεδιασμού, υλοποίησης και 
αποτίμησης εκπαιδευτικών παρεμβατικών 
προγραμμάτων. Η πρακτική άσκηση 
υλοποιείται για οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα 
για δεκατρείς (13) εβδομάδες. Ένας 
μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να δηλώσει 
την πρακτική άσκηση εφόσον έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο έτος σπουδών. 

Άρθρο 14, παρ. 6 
Τα μαθήματα θα διεξάγονται με πρότυπες 
μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) δια 
ζώσης μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια και 
β) εξ αποστάσεως μαθήματα, με τη χρήση 
σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων 
διδασκαλίας - μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - που δεν θα 
ξεπερνούν το 35% του συνόλου των μαθημάτων, 
όπως ορίζεται στον ν. 4485/2017, άρθρο 30, 
παράγραφος 3. 
 
 

 
Τα μαθήματα θα διεξάγονται με πρότυπες 
μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) δια 
ζώσης μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια και 
β) εξ αποστάσεως μαθήματα, με τη χρήση 
σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων 
διδασκαλίας - μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - που δεν θα 
ξεπερνούν το 35% του συνόλου των μαθημάτων, 
όπως ορίζεται στον ν. 4485/2017, άρθρο 30, 
παράγραφος 3. 
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ασύγχρονη 
και σύγχρονη) προϋποθέτει έναν διαφορετικό 
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σχεδιασμό του περιεχομένου και του τρόπου 
διδασκαλίας των μαθημάτων προκειμένου να 
εφαρμοσθεί στο σύνολο της τάξης για αυτό 
και αποτελεί μια δυνητική λειτουργία στο 
πλαίσιο του ΠΜΣ. Η εφαρμογή εξ 
αποστάσεως μαθημάτων αποφασίζεται από 
την συνέλευση κατόπιν εισήγησης της 
συντονιστικής επιτροπής. 

Άρθρο 17 
 
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να 
την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής 
επιτροπής και εφόσον έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα.  
Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια 
ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό εκπόνηση 
μεταπτυχιακής εργασίας.  
 
 
 

 
 
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να 
την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής 
επιτροπής και εφόσον έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα.  

Ο πρώτος επόπτης θα πρέπει να είναι 
διδάσκων της ειδίκευσης. Τα λοιπά μέλη της 
επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό εκπόνηση μεταπτυχιακής 
εργασίας της ειδίκευσης.  

 

3.ii.2. ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση 

είχε την παλιά δομή (πριν την επανίδρυση η οποία έγινε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) η 

οποία ήταν ως εξής: 

Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει 

πέντε (5) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα. Το Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) 

πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: α) τρία (3) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα εκ των οποίων 

ένα ανήκει σε μια θεματική περιοχή και β) την Πρακτική Άσκηση Ι (ΠΑ),  και γ) ένα (1) εκ των δύο 

μαθημάτων επιλογής (Ε) της θεματικής περιοχής.  Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική 

Άσκηση ΙΙ (ΠΑ) που πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ. Το Δ’ εξάμηνο περιλαμβάνει τη Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ. 

Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 120 πιστωτικές 

μονάδες ECTS. Το κάθε μάθημα διδάσκεται για 13 εβδομάδες και η διάρκεια διδασκαλίας του είναι 

τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

  ECTS 

Σύγχρονες Τάσεις και Εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή Υ1 6 

Εκπαίδευση μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: θεωρίες, μοντέλα, μέθοδοι, τεχνικές Υ 6 

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική Υ 6 

Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία Υ 6 

Εκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία  ή/και πολλαπλές αναπηρίες: σύγχρονες 
εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις 

Υ 6 

 

                                                
1 Υ (Υποχρεωτικό μάθημα), Ε (Μάθημα επιλογής), ΕΡΓ (Εργαστηριακό μάθημα), Πρακτική Άσκηση (ΠΑ), ΜΔΕ 

(Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία) 

https://www.uom.gr/metekpe
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

  ECTS 

Συστήματα Πληροφορικής για Μαθητές με Αναπηρία Υ 6 

Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισμό Υ 6 

Πρακτική Άσκηση Ι: Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβατικών 
προγραμμάτων 

ΠΑ 7 

 

Θεματική περιοχή: Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Οπτική Αναπηρία  ECTS 

Κατασκευή Εκπαιδευτικού Υλικού και Βοηθημάτων για Άτομα με Οπτική Αναπηρία Υ (ΕΡΓ) 7 

Εκπαίδευση Ενηλίκων με Οπτική Αναπηρία Ε 4 

Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόμων με Οπτική Αναπηρία Ε 4 

 

Θεματική περιοχή:  Εκπαίδευσης Ατόμων με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες  ECTS 

Διδασκαλία ακαδημαϊκών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες  Υ 7 

Οικοπροσαρμοστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες  Ε (ΕΡΓ) 4 

Εφαρμογές εκπαιδευτικής συμπερίληψης και  διαφοροποιημένης διδασκαλίας μαθητών με 
ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ε (ΕΡΓ) 4 

 

Θεματική περιοχή: Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 
ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες 

 ECTS 

Εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία  ή/και πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο Υ 7 

Αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά και μάθηση ατόμων με νοητική αναπηρία Ε 4 

Επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές 
αναπηρίες 

Ε 4 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

  ECTS 

Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Υλοποίηση και αποτίμηση εκπαιδευτικών παρεμβατικών προγραμμάτων  ΠΑ 30 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

  ECTS 

Μεταπτυχιακή  διπλωματική εργασία ΜΔΕ 30 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση 

βρισκόταν στη διαδικασία επανίδρυσης και δεν εξέδωσε Πρόγραμμα Σπουδών όπως επίσης δεν 

υπήρξε εισαγωγή νέων φοιτητών. Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε με καινούριο Πρόγραμμα Σπουδών κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η ημερομηνία της τελευταίας αναμόρφωσης του Προγράμματος 

Σπουδών είναι 8/7/2016 με την απόφαση της 39 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Η ημερομηνία της τελευταίας αναμόρφωσης του Κανονισμού Λειτουργίας είναι 8/7/2016 με την 

απόφαση της 39 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

3.ii.3. ΠΜΣ «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» 

Το Πρόγραμμα ΠΜΣ Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνει δύο (2) 

Κατευθύνσεις:  

(α) «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» («Educational Administration and Leadership») 

https://www.uom.gr/ell
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(β) «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» (ICT in Education) 

Στην κατεύθυνση (β), το πρόγραμμα σπουδών είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε οι φοιτητές να 

εμβαθύνουν περαιτέρω είτε σε θέματα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην 

Εκπαίδευση», είτε σε θέματα «STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση», για τα οποία δίνεται 

βεβαίωση θεματικής ειδίκευσης. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις κατευθύνσεις 

του Π.Μ.Σ. ως εξής: 

Το  Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) και περιλαμβάνει 

τέσσερα (4) μαθήματα και στις δύο Κατευθύνσεις, το Β’ εξάμηνο πιστώνεται, επίσης, με τριάντα (30) 

πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) και περιλαμβάνει τέσσερα (4) μαθήματα και στις δύο Κατευθύνσεις. Το Γ’ 

εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.), η οποία 

πιστώνεται με τριάντα  (30)  πιστωτικές μονάδες. 

Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» (ICT in 

Education) σχηματίζουν δύο θεματικές ομάδες ειδίκευσης, οι οποίες επικεντρώνονται στις 

ακόλουθες περιοχές:   

Θεματική Ομάδα Α – μαθήματα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Θεματική Ομάδα Β – μαθήματα STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση 

 

Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ενενήντα (90) 

πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Το κάθε μάθημα διδάσκεται για δεκατρείς (13) εβδομάδες και η διάρκεια 

διδασκαλίας του είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα.  

Η τελευταία αναμόρφωση στο Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιήθηκε το ακαδ. έτος 2017-2018, 

η οποία αφορούσε  

1) τροποποίηση του τίτλου της ειδίκευσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» στην αγγλική 

γλώσσα  

2) προσθήκη θεματικών περιοχών («Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» 

και  «STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση») στην κατεύθυνση «Πληροφορική και Νέες 

Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» 

3) προσδιορισμός του ανώτατου χρόνου απόκτησης του μεταπτυχιακού διπλώματος 

4) Αντικατάσταση και Τροποποίηση Μαθημάτων και Τροποποίηση Πιστωτικών Μονάδων και στις 

δύο κατευθύνσεις  

  

 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 34/04.05.2017) 

 Απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ' 

αριθμ. 41/23.06.2017) 



21 

 

 ΦΕΚ 2655/28.07.2017 

Οι παραπάνω αλλαγές ενσωματώθηκαν αντίστοιχα στον Κανονισμό  του ΠΜΣ σύμφωνα με την 

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ' 3/23.10.2017) 

3.ii.4. ΠΜΣ «Eπιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (ΔΔΠΜΣ) 

(ΔΔΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Ιατρικής του ΑΠΘ)» 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί 

από το ακαδημαϊκό έτος 2015 −2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 

«Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις υπ’ αριθμ. 107424/B7 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ ίδρυσης 

1952/18-7-2014). Κατόπιν, το 2019 ακολούθησε ίδρυση/επανίδρυσή του ως ΔΔΠΜΣ σε συνεργασία 

με τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και  Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕK ίδρυσης 452/15-2-2019). 

Το Π.Μ.Σ./Δ.Δ.Π.Μ.Σ.  με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» έχει ως γενικό 

σκοπό την ανάπτυξη, επιστημονική διερεύνηση και διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων και 

εφαρμογών σε θέματα που αφορούν στο πεδίο των προβλημάτων λόγου, ομιλίας, φωνής, 

κατάποσης και επικοινωνίας.  

Σήμερα τρέχει ακόμη το ΠΜΣ ενώ δεν έχει ξεκινήσει το ΔΔΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια 

σπουδών είναι 4 εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα δομικά στοιχεία:  Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ), Επιλογής Μαθήματα (Ε), Πρακτική 

Άσκηση και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για 

την απονομή του τίτλου πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 82,5 μονάδες. Η μεταπτυχιακή 

διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 28 πιστωτικές μονάδες και η Πρακτική Άσκηση σε 20 

πιστωτικές μονάδες. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και η μεταπτυχιακή εργασία είναι 

υποχρεωτική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 

120 μονάδες. Δεν υπάρχουν κατευθύνσεις αλλά υπάρχει πλεόνασμα μαθημάτων επιλογής 

προκειμένου να επικεντρωθεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής σε σειρά μαθημάτων που επιθυμεί.  Το 

ΔΔΠΜΣ έχει τα ίδια δομικά στοιχεία και συνολικό αριθμό ECTS αλλά διαφέρει στoν επιμερισμό των  

ECTS. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 80 ECTS, η Πρακτική Άσκηση σε 20 ECTS και η 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία σε 20 ECTS. 

Η Πρακτική άσκηση έχει ως στόχο την εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τους τρόπους 

αξιολόγησης και λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα, κυρίως παιδιά, με διαταραχές 

επικοινωνίας και κατάποσης. Η πρακτική άσκηση γίνεται σε φορείς όπου υπάρχουν άτομα με 

διαταραχές επικοινωνίας (λόγου, ακοής, ομιλίας), και κατάποσης. Ειδικότερα, μπορεί να υλοποιηθεί 

σε σχολικές μονάδες ειδικής ή γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ως προς το λόγο, την ομιλία, την επικοινωνία, την ακοή και την κατάποση. 

https://www.uom.gr/csd
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΕ ΔΔΠΜΣ 

Πριν  Μετά 

Μονοτμηματικό Τμήμα ΕΚΠ επισπεύδων και δύο συνεργαζόμενα 
Τμήματα, τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και  
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Αριθμός Μαθημάτων: 12 Αριθμός Μαθημάτων: 10 

Πρακτική Άσκηση Προαιρετική Πρακτική Άσκηση Υποχρεωτική 

ECTS Μαθημάτων τουλάχιστον 82,5 ECTS Mαθημάτων 80 

Λειτουργία 2015-σήμερα Θα λειτουργήσει το 2020-2021 

ECTS Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 28 ECTS Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 20 

 

Η τελευταία αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ πριν την ίδρυση/ επανίδρυση του 

ΔΔΠΜΣ έγινε στις 10-10-2017, με μείωση των μαθημάτων από 14 σε 11 και αναπροσαρμογή των 

ECTS σε όλο το πρόγραμμα σπουδών. Oι αλλαγές αυτές αποφασίστηκαν από τη Συντονιστική 

Επιτροπή (Σ.Ε.) και αποτυπώθηκαν στον Κανονισμό και μετά από εισήγηση της Σ.Ε. εγκρίθηκαν 

από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο ισχύων Κανονισμός του ΠΜΣ εγκρίθηκε στις τον Οκτώβριο του 

2017 από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

3.ii.5.ΠΜΣ «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» 

Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ενενήντα (120) 

πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Το κάθε μάθημα διδάσκεται για δεκατρείς (13) εβδομάδες και η διάρκεια 

διδασκαλίας του είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. Κάθε εξάμηνο έχει 30 Π.Μ.. Κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 δεν έγινε καμία αναμόρφωση στον κανονισμό και καμία αλλαγής το 

πρόγραμμα σπουδών όπως παρουσιάζεται παρακάτω.  

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

 

 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

 

 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΜΑΘΗΜΑ  ECTS 

Θεμέλια Νευροβιολογίας και Νευροανατομικής Υ 10 

Η Διερεύνηση του Εγκεφάλου: Mέθοδοι των Νευροεπιστημών Υ 10 

Νόηση, Εγκέφαλος και Εκπαίδευση Υ 10 

ΜΑΘΗΜΑ  ECTS 

Λειτουργική Ολοκλήρωση: Nευροχημεία και Νευροφυσιολογία Υ 10 

Συμπεριφορική, Γνωστική και Κλινική Νευροεπιστήμη: H Βιολογία της Νόησης Υ 10 

Νευροβιολογικές Βάσεις της Ειδικής Αγωγής Υ 10 

ΜΑΘΗΜΑ  ECTS 

Αναπτυξιακή, Κοινωνική και Συναισθηματική Νευροεπιστήμη Υ 10 

Εγκεφαλική Ευπλαστότητα και Διά Βίου Μάθηση Υ 10 

Ο Διαστελλόμενος Εγκέφαλος: Νευροεπιστήμες Πέραν της Βιοϊατρικής Υ 10 

ΜΑΘΗΜΑ  ECTS 

Ειδικά Θέματα Έρευνας Εγκεφάλου Υ 10 

Διπλωματική Εργασία Υ 20 

https://www.uom.gr/neuro
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3.ii.6 Στοιχεία εισερχομένων φοιτητών, κινητικότητας και πρακτικής άσκησης 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνολικά για όλα τα ΠΜΣ τα στοιχεία που αφορούν τους 

εισερχόμενους φοιτητές όπως επίσης και την κινητικότητα και την πρακτική άσκηση. 

 

Πίνακας 2. Στοιχεία Εισερχομένων Φοιτητών των ΠΜΣ 

ΠΜΣ 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή (Δια Βίου 
Μάθηση και Ειδική Αγωγή) 

60 30 30 30 

Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και 
Αποκατάσταση 

0 61 58 58 

Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της 
Δια Βίου Μάθησης 

0 92 80 62 

Eπιστήμες των Διαταραχών της 
Επικοινωνίας (ΔΔΠΜΣ) 
(ΔΔΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & 
Ιατρικής του ΑΠΘ) 

0 26 22 19 

Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης 0 17 11 12 

 

 

Πίνακας 3. Στοιχεία Κινητικότητας 

ΠΜΣ 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή (Δια Βίου 
Μάθηση και Ειδική Αγωγή) 

1 Δεν 
υπάρχουν 
στοιχεία 
ΑΔΙΠ 

Δεν 
υπάρχουν 
στοιχεία 
ΑΔΙΠ 

Δεν 
υπάρχουν 
στοιχεία 
ΑΔΙΠ 

Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και 
Αποκατάσταση 

0 0 0 0 

Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της 
Δια Βίου Μάθησης 

0 0 0 0 

Eπιστήμες των Διαταραχών της 
Επικοινωνίας (ΔΔΠΜΣ) 
(ΔΔΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & 
Ιατρικής του ΑΠΘ) 

0 0 0 0 

Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης 0 0 0 0 

 

Πίνακας 4.  Στοιχεία Πρακτικής Άσκησης 

ΠΜΣ 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή (Δια Βίου 
Μάθηση και Ειδική Αγωγή) 

16 0 0 0 

Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και 
Αποκατάσταση 

0 61 58 58 

Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της 
Δια Βίου Μάθησης 

0 0 0 0 

Eπιστήμες των Διαταραχών της 
Επικοινωνίας (ΔΔΠΜΣ) 
(ΔΔΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & 
Ιατρικής του ΑΠΘ) 

0 17 21 0 

Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης 0 0 0 0 

 

3.ii.7. Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τα ΠΜΣ 

Κάθε ΠΜΣ φροντίζει για τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα του 

πανεπιστημίου καθώς και σε άλλες ιστοσελίδες: 

https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/metekpe
https://www.uom.gr/metekpe
https://www.uom.gr/ell
https://www.uom.gr/ell
https://www.uom.gr/csd
https://www.uom.gr/csd
https://www.uom.gr/neuro
https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/metekpe
https://www.uom.gr/metekpe
https://www.uom.gr/ell
https://www.uom.gr/ell
https://www.uom.gr/csd
https://www.uom.gr/csd
https://www.uom.gr/neuro
https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/metekpe
https://www.uom.gr/metekpe
https://www.uom.gr/ell
https://www.uom.gr/ell
https://www.uom.gr/csd
https://www.uom.gr/csd
https://www.uom.gr/neuro
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1. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή (Δια Βίου Μάθηση και Ειδική 

Αγωγή) https://www.uom.gr/ekpmet 

2. Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση https://www.uom.gr/metekpe 
3. Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης https://www.uom.gr/ell 
4. Eπιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (ΔΔΠΜΣ) 

(ΔΔΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Ιατρικής του 
ΑΠΘ) https://www.uom.gr/csd 

5. Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης http://neuro.uom.gr/ 

Πιο συγκεκριμένα τα ΠΜΣ δημοσιοποιούν τα εξής: 

 ΦΕΚ ίδρυσης 

 Κανονισμό ΠΜΣ 

 Πρόγραμμα σπουδών 

 

3. iii. Διδακτορικές-Μεταδιδακτορικές Σπουδές 

Το 2018/2019 δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 38, 39, 40, 41, 42 και 43, του άρθρου 45 παρ. 2 και του άρθρου 85 

παρ. 5 και 6 εδ. β' του ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3ε του ν. 3685/2008 (Α' 148) «θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές». 
6. Το π.δ. 147/10.4.1990 (Α' 56) «Μετονομασία της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών». 
Επιστημών -Μετονομασία ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν». 
7. Το π.δ. 88/5.6.2013 (Α' 129) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση σχολών». 
8. Την απόφαση της αριθμ. 5/20.12.2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής. 
9. Την απόφαση της αριθμ. 21/17.5.2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται στοιχεία της τελευταίας 4ετίας όσον αφορά τους διδακτορικούς 
φοιτητές και το ετήσιο πλήθος υπό εκπόνηση ΔΔ ανά μέλος ΔΕΠ. 

 

Πίνακας 5. Στοιχεία για τις διδακτορικές σπουδές 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Διδακτορικές Διατριβές 58 64 70 69 

Ετήσιο πλήθος υπό εκπόνηση 
Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος 
ΔΕΠ 

5,05 4,86 3,33 3,45 

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι ΥΔ παρουσιάζουν αξιόλογο ερευνητικό και επιστημονικό έργο 

καθώς για την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής πρέπει να πληρούν την εξής προϋπόθεση 

που αφορά τις δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις: μια (1) τουλάχιστον διεθνή δημοσίευση σε έγκριτο 

ακαδημαϊκό περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας, μια (1) ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο η οποία θα 

πιστοποιείται από το Πρόγραμμα, τον Τόμο των περιλήψεων ή από τα Πρακτικά του συνεδρίου και 

μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε ελληνικό περιοδικό με κριτές ή σε ελληνικό συνέδριο, η οποία θα 

https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/ekpmet
https://www.uom.gr/metekpe
https://www.uom.gr/metekpe
https://www.uom.gr/ell
https://www.uom.gr/ell
https://www.uom.gr/csd
https://www.uom.gr/csd
https://www.uom.gr/neuro
http://neuro.uom.gr/
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πιστοποιείται από το Πρόγραμμα και τα Πρακτικά του συνεδρίου. Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται το 

συνολικό δημοσιευμένο έργο των υποψηφίων διδακτόρων από την απόκτηση της ιδιότητας του 

υποψηφίου διδάκτορα έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (έως 31/12/2019). 

Πίνακας 6. Δημοσιεύσεις ΥΔ 

Κωδικός Τίτλος Τιμή 

M6.016 Δημοσιεύσεις ΥΔ σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 13 

M6.017 Δημοσιεύσεις ΥΔ σε διεθνή συνέδρια με κριτές 27 

M6.018 Πατέντες – ευρεσιτεχνίες ΥΔ 1 

 

Ο κανονισμός είναι δημοσιοποιημένος σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΠ. 

 

Όσον αφορά τις μεταδιδακτορικές σπουδές το ΤΕΚΠ ακολουθεί τον κανονισμό εκπόνησης 

μεταδιδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://www.uom.gr/fek-kanonismoy-

ekponhshs-metadidaktorikhs-ereynas) που δημοσιεύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 σύμφωνα 

με  

1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 και της περ. γ, της παρ. 22, του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/ 2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις». 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 21 (παρ. ιη΄) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Την υπ’ αριθμ. 134183/Ζ1/8-8-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 468) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας κα Θρησκευμάτων για την εκλογή: α) ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του 
Στυλιανού Κατρανίδη, Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και β) ως 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας των: i) Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτριας 
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ii) Δημητρίου Κυρκιλή, Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και iii) Δημητρίου 
Χανδράκη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, με θητεία 
τεσσάρων ετών, ήτοι από 01-09-2018 μέχρι 31-08-2022. 
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης 14/8-12-2017 και 
28/ 10-7-2019) σχετικά με την έγκριση και επικαιροποίηση του Κανονισμού Εκπόνησης 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας. 

 

Ο αριθμός των μεταδιδακτορικών φοιτητών ήταν μία (1) για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016, καμία  

για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, δύο για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 και μία για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 

4. Εκπαιδευτικό – Διδακτικό έργο 

Για την εκπαιδευτική αξιολόγηση του τμήματος χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας που συμπληρώθηκε ανώνυμα από τους/τις φοιτητές/-ριες. Στο 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο οι φοιτητές/-ριες καλούνται να αξιολογήσουν το μάθημα, το διδακτικό 

προσωπικό αλλά και να αυτοαξιολογήσουν την δική τους συμμετοχή και παρακολούθηση 

χρησιμοποιώντας μία πενταβάθμια κλίμακα (1=καθόλου ως 5=πάρα πολύ) (βλ. πίνακες 4.1α και 

4.1β). Ακολούθως, παρουσιάζονται και σχολιάζονται για το ΠΠΜ και τα ΠΜΣ του Τμήματος.   

https://www.uom.gr/fek-kanonismoy-ekponhshs-metadidaktorikhs-ereynas
https://www.uom.gr/fek-kanonismoy-ekponhshs-metadidaktorikhs-ereynas
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4.1. Αξιολόγηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, ο μέσος όρος βαθμολόγησης του ΠΠΣ στο χειμερινό εξάμηνο 

(ΜΟ= 4,13) δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τους μέσους όρους βαθμολόγησης των χειμερινών 

εξαμήνων προγενέστερων ετών. Οι φοιτητές/-ριες έδωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στην 

προετοιμασία των διδασκόντων (ΜΟ=4,48) καθώς και στην συνέπειά τους (ΜΟ=4,51) ενώ η 

χαμηλότερη βαθμολογία δόθηκε στην επάρκεια του διδακτικού υλικού (ΜΟ=3,94). 

 

Γράφημα 1. Μέσοι όροι των αξιολογήσεων των φοιτητών/-ριών τα τελευταία 4 χρόνια  

 

 

Κατά το εαρινό εξάμηνο ο μέσος όρος βαθμολόγησης ήταν παρόμοιος με το χειμερινό 

(ΜΟ=4,17) και αντίστοιχος με εκείνους των προηγούμενων ετών. Οι φοιτητές/-ριες έδωσαν την 

υψηλότερη βαθμολογία στην προετοιμασία των καθηγητών (ΜΟ=4,40) ενώ τη χαμηλότερη στην 

μεταδοτικότητα των καθηγητών (ΜΟ=4,00).  

Πιο συγκεκριμένα, οι 10 πρώτες ερωτήσεις του εντύπου αξιολόγησης αναφέρονται στην 

Γενική αξιολόγηση, της αξιολόγηση του Μαθήματος και την αξιολόγηση του Διδάσκοντος. 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 2, ο μέσος όρος αυτών των ερωτήσεων του έτους 2018-19 κυμαίνεται 

σε παρόμοια επίπεδα με το συνολικό μέσο όρο των τελευταίων τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών.  

 

Γράφημα 2. Οι μέσοι όροι αξιολόγησης των 10 ερωτήσεων που αναφέρονται στην Γενική, την 

αξιολόγηση του Μαθήματος και του Διδάσκοντος για το 2018-19 και για το σύνολο των 

προηγούμενων ετών (2015-18) 
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Επιπλέον, όπως δείχνει το Γράφημα 3, 53 (65%) από τα μαθήματα διδασκόντων που 

αξιολογήθηκαν παρουσιάζουν μέσο όρο υψηλότερο του μέσου όρου του Τμήματος επί του συνόλου 

των 10 πρώτων ερωτήσεων, ενώ 28 μαθήματα (35%) παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο όρο.   

 

Γράφημα 3. Τα μαθήματα διδασκόντων που αξιολογήθηκαν υψηλότερα και χαμηλότερα από τον 

μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΠΣ 

 

Τα συμπεράσματα από τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι, διαχρονικά, τα τελευταία 4 έτη, οι 

φοιτητές/-ριες αξιολογούν πολύ θετικά τους διδάσκοντες και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 

που παρέχεται από το ΠΠΣ. Η εκτίμηση που αφορά στην Γενική αξιολόγηση, την αξιολόγηση του 

Μαθήματος και την αξιολόγηση του Διδάσκοντος είναι, για τα περισσότερα μαθήματα, πάνω από 

τον μέσο όρο των συνολικών μαθημάτων του Τμήματος. Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν μια πολύ 

θετική γενική εικόνα για το διδακτικό έργο του ΠΜΣ.  

Τέλος, όπως δείχνει ο Πίνακας 7, η συμμετοχή των φοιτητών/-ριών στη διαδικασία της 

αξιολόγησης είναι σχετικά σταθερή τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη (2017-19) και κάπως αυξημένη 

σε σχέση με τα προηγούμενα δύο (2015-17). Αξίζει να επισημανθεί ότι, ενώ τα προηγούμενα έτη η 

συμμετοχή τους ήταν πιο αυξημένη στο χειμερινό από ό,τι στο εαρινό εξάμηνο, για το έτος 2018-19 

η διαφορά αυτή έχει σχεδόν εξαφανιστεί.  

 

Πίνακας 7. Στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των φοιτητών/-ριών που συμμετείχαν στην 

αξιολόγηση και εκείνων που δήλωσαν ότι παρακολουθούν τις διαλέξεις πολύ ή ανελλιπώς, τα 

τελευταία έτη. 

Έτος Εξάμηνο Αριθμός 

συμμετεχόντων 

στην αξιολόγηση 

Ερώτηση 13: 

Παρακολουθείτε 

τακτικά τις 

διαλέξεις; 

(πλήθος 

ατόμων) 

Ερώτηση 13:    

(Μ.O.) 

Ερώτηση 13: 

Πλήθος όσων 

δήλωσαν ότι 

παρακολουθούν 

τις διαλέξεις 

πολύ ή 

ανελλιπώς (τιμές 

4 & 5)  

Ερώτηση 13: 

Ποσοστό όσων 

δήλωσαν ότι 

παρακολουθούν 

τις διαλέξεις 

πολύ ή 

ανελλιπώς 

(τιμές 4 & 5) 

2018-19 Χ 1239 1233 4,06 900 73,0 
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 Ε 1207 1202 3,98 840 69,9 

2017-18 Χ 1389 1384 4,25 1127 81,4 

 Ε 1167 1163 4,14 864 74,3 

2016-17 Χ 1367 1353 4,30 1118 82,6 

 Ε 845 843 4,11 634 75,2 

2015-16 Χ 1319 1290 4,27 1026 79,5 

 Ε 936 914 4,16 707 77,4 

Κλείδα απάντησης: 1=καθόλου, 2=ελάχιστα, 3=τακτικά, 4=πολύ τακτικά, 5=ανελλιπώς 

 

Βέβαια, οι φοιτητές/-ριες που συμμετείχαν στην αξιολόγηση είναι όσοι/ες παρακολουθούν τακτικά τις 

διαλέξεις. Από αυτούς, ένα ποσοστό άνω του 70% παρακολουθεί τις διαλέξεις πολύ τακτικά ή 

ανελλιπώς. Μάλιστα, η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι λίγο πιο αυξημένη το χειμερινό από 

ό,τι το εαρινό εξάμηνο, σε κάθε έτος. Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα την ΟΜΕΑ είναι το χαμηλό 

ποσοστό των φοιτητών/-ριών που παρακολουθούν τα μαθήματα, αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο 

πρόβλημα εφόσον η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική στην πλειοψηφία των μαθημάτων στα 

ελληνικά ΑΕΙ.   

4.2. Αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής: 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» 

Για το εν λόγω ΠΜΣ, το χειμερινό εξάμηνο, συμπληρώθηκαν 179 ερωτηματολόγια (από το 80,63% 

του συνολικού αριθμού φοιτητών/-ριών). Λόγω του ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων στο ΠΜΣ 

είναι υποχρεωτική, το ποσοστό των φοιτητών/-ριών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση είναι πολύ 

υψηλό, όπως και κάθε χρόνο.    

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 4, ο μέσος όρος αξιολόγησης του ΠΜΣ στο χειμερινό εξάμηνο 

(ΜΟ=4,45) και στο εαρινό εξάμηνο (ΜΟ=4,43) είναι αρκετά υψηλός. Μάλιστα, το τελευταίο 

ακαδημαϊκό έτος η συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι κατά τι υψηλότερη από τις 

αξιολογήσεις προηγούμενων ετών. Ειδικότερα, και σε σχέση με τις 10 πρώτες ερωτήσεις του 

εντύπου αξιολόγησης οι οποίες αναφέρονται στην γενική αξιολόγηση, την αξιολόγηση του 

Μαθήματος και την αξιολόγηση του Διδάσκοντος στο χειμερινό εξάμηνο, οι φοιτητές/-ριες 

βαθμολόγησαν υψηλότερα τη συνέπεια των διδασκόντων (ΜΟ=4,68) και χαμηλότερα την επάρκεια 

του διδακτικού υλικού (ΜΟ=4,18). Στο εαρινό εξάμηνο, οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν 

υψηλότερα το ενδιαφέρον και τη χρησιμότητα των μαθημάτων (ΜΟ=4,58) καθώς και τη συνέπεια 

των διδασκόντων (ΜΟ=4,75) και χαμηλότερα το διδακτικό υλικό (ΜΟ=4,17). Πιθανόν, η χαμηλή 

βαθμολόγηση του διδακτικού υλικού οφείλεται στο ότι οι φοιτητές/-ριες δεν προμηθεύονται βιβλία 

αλλά διδακτικό υλικό υπό μορφή σημειώσεων του διδάσκοντα, ppt των παρουσιάσεων, 

επιστημονικά άρθρα προς μελέτη κτλ.   

 

Γράφημα 4. Μέσοι όροι των αξιολογήσεων των φοιτητών/-ριών τα τελευταία έτη 
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Όπως φαίνεται από το Γράφημα 5, ο Μέσος Όρος των πρώτων δέκα ερωτήσεων του 

αξιολογητικού εντύπου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 φαίνεται ότι ο μέσος όρος να είναι πιο 

υψηλός σε σχέση με τους μέσους όρους των προγενέστερων τριών ετών (2015-2018). 

 

Γράφημα 5. Οι μέσοι όροι αξιολόγησης των 10 ερωτήσεων που αναφέρονται στην Γενική, την 

αξιολόγηση του Μαθήματος και του Διδάσκοντος για το 2018-19 και για το σύνολο των 

προηγούμενων ετών (2015-18) 

 

 

Επίσης όπως δείχνει ο Πίνακας 8 η συμμετοχή των φοιτητών/-ριών τόσο στην διδασκαλία όσο και 

στην διαδικασία της αξιολόγησης είναι σαφώς υψηλότερη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από ότι τα 

τελευταία τρία ακαδημαϊκά έτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια των 4 ετών παρουσιάζεται 

μια «μικρή»  μείωση συμμετοχής των φοιτητών/-ριών από το χειμερινό στο εαρινό εξάμηνο παρά το 

γεγονός ότι όσες/οι συμμετείχαν στην αξιολόγηση είναι φοιτητές/-ριες που παρακολουθούν τακτικά 

τις διαλέξεις. Το ποσοστό των φοιτητών/-ριών που παρακολουθούν τις διαλέξεις πολύ τακτικά ή 

ανελλιπώς παραμένει σταθερά υψηλό σε βάθος τετραετίας, διότι η παρακολούθηση των μαθημάτων 

σε όλα τα ΠΜΣ του Τμήματος είναι υποχρεωτική.   

 

Πίνακας 8. Στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των φοιτητών/-ριών που συμμετείχαν στην 

αξιολόγηση και εκείνων που δήλωσαν ότι παρακολουθούν τις διαλέξεις πολύ ή ανελλιπώς, τα 

τελευταία έτη. 

Έτος Εξάμηνο Αριθμός 

συμμετεχόντων 

στην αξιολόγηση 

Ερώτηση 13: 

Παρακολου-

θείτε τακτικά τις 

διαλέξεις; 

Ερώτηση 13:    

(Μ.O.) 

Ερώτηση 13: Πλήθος 

όσων δήλωσαν ότι 

παρακολου-θούν τις 

διαλέξεις πολύ ή 

Ερώτηση 13: 

Ποσοστό όσων 

δήλωσαν ότι 

παρακολου-θούν τις 
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(πλήθος 

ατόμων) 

ανελλιπώς (τιμές 4 & 5) διαλέξεις πολύ ή 

ανελλιπώς (τιμές 4 & 

5) 

2018/2019 Χ 179 177 4,81 177 99 

 Ε 140 134 4,87 132 94 

2017/2018 Χ 133 133 4,74 131 98 

 Ε 84 84 4,82 84 100 

2016/2017 Χ 149 147 4,72 143 95 

 Ε 68 62 4,71 62 100 

2015/2016 Χ 111 109 4,81 101 90 

 Ε 79 77 4,86 77 97 

Κλείδα απάντησης: 1=καθόλου, 2=ελάχιστα, 3=τακτικά, 4=πολύ τακτικά, 5=ανελλιπώς 

4.3. Αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και 

Αποκατάσταση" 

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, λειτούργησε μόνο το 2ο έτος του εν λόγω ΠΜΣ και όχι ο νέος 

κύκλος. Η ΟΜΕΑ δεν κατάφερε να βρει τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης του διδακτικού 

έργου από τους/τις φοιτητές/-ριες.  

4.4. Αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και 

της Δια Βίου Μάθησης» 

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, λειτούργησε μόνο το 2ο έτος του εν λόγω ΠΜΣ και όχι ο νέος 

κύκλος. Η ΟΜΕΑ δεν κατάφερε να βρει τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης του διδακτικού 

έργου από τους/τις φοιτητές/-ριες.  

  4.5. Αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Νευροεπιστήμη της 

εκπαίδευσης» 

  Για το εν λόγω ΠΜΣ, το χειμερινό  εξάμηνο, συμπληρώθηκαν 38 ερωτηματολόγια από 

74,5% του συνολικού αριθμού 51 των εγγεγραμμένων φοιτητών/-ριων). Λόγω του ότι η 

παρακολούθηση των μαθημάτων στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική, το ποσοστό των φοιτητών/-ριών που 

συμμετείχαν στην αξιολόγηση είναι υψηλό. Σύμφωνα με το ΚΥΔ δεν έχουν κατατεθεί συγκεντρωτικά 

στατιστικά αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο. 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 6, ο μέσος όρος αξιολόγησης του ΠΜΣ στο χειμερινό εξάμηνο 

είναι (ΜΟ=3,83) για το ακαδημαϊκό έτος (2018-2019). Η συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 είναι λίγο χαμηλότερη από τις 

αξιολογήσεις των αντίστοιχων χειμερινών εξαμήνων των προηγούμενων ετών.  

Ειδικότερα, σχέση με τις 10 πρώτες ερωτήσεις του εντύπου αξιολόγησης που αναφέρονται 

στην γενική αξιολόγηση, στην αξιολόγηση του Μαθήματος και την αξιολόγηση του 

Διδάσκοντος στο αυτό το εξάμηνο, οι φοιτητές/-ριες βαθμολόγησαν υψηλότερα τη συνέπεια των 

διδασκόντων (ΜΟ=4,13) και χαμηλότερα την επάρκεια του διδακτικού υλικού (ΜΟ=3,33). Πιθανόν, η 

χαμηλή βαθμολόγηση του διδακτικού υλικού οφείλεται στο ότι οι φοιτητές/-ριες δεν προμηθεύονται 

βιβλία αλλά διδακτικό υλικό υπό μορφή σημειώσεων του διδάσκοντα, ppt των παρουσιάσεων, 

επιστημονικά άρθρα προς μελέτη κτλ.   
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Γράφημα 6. Μέσοι Όροι για το σύνολο των πρώτων δέκα ερωτήσεων του αξιολογητικού εντύπου, 

ανά έτος και εξάμηνο.  

Σημείωση: Για τα εαρινά εξάμηνα των ετών 2016, 2018 και 2019 δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Στο παρόν διάγραμμα απλώς 

ενώνονται όλες οι τιμές σε μία γραμμή ώστε για να είναι εύληπτο το σχήμα. 

 

 

Σύμφωνα με το Γράφημα 7, οι Μέσοι Όροι για το σύνολο των πρώτων δέκα ερωτήσεων του 

αξιολογητικού εντύπου κατά την ζητούμενη ακαδημαϊκή χρονιά (2018-19) έναντι του αντίστοιχου 

μέσου όρου των τριών προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών (2015-2018) είναι μειωμένοι.  

 

Γράφημα 7. Οι μέσοι όροι αξιολόγησης των 10 ερωτήσεων που αναφέρονται στην Γενική, την 

αξιολόγηση του Μαθήματος και του Διδάσκοντος για το 2018-19 και για το σύνολο των 

προηγούμενων ετών (2015-18) 

 

 

 

Τέλος, όπως δείχνει ο Πίνακας 9, η συμμετοχή των φοιτητών/-ριών στη διαδικασία της αξιολόγησης 

παρατηρείται ότι είναι σχετικά σταθερή για τα τελευταία τρία ακαδημαϊκά έτη (2017-19) και μειωμένη 

σε σχέση με το έτος (2015-16, χειμερινό εξάμηνο). Βέβαια, όσες/οι συμμετείχαν στην αξιολόγηση 

είναι οι φοιτητές/-ριες που παρακολουθούν τακτικά τις διαλέξεις. Από αυτούς, ένα ποσοστό άνω του 

97% παρακολουθεί τις διαλέξεις πολύ τακτικά ή ανελλιπώς.  

 

Πίνακας 9. Στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των φοιτητών/-ριών που συμμετείχαν στην 

αξιολόγηση και εκείνων που δήλωσαν ότι παρακολουθούν τις διαλέξεις πολύ ή ανελλιπώς, τα 

τελευταία έτη. 



32 

 

Έτος Εξάμηνο Αριθμός 

συμμετεχόντων 

στην αξιολόγηση 

Ερώτηση 13: 

Παρακολουθείτε 

τακτικά τις 

διαλέξεις; 

(πλήθος 

ατόμων) 

Ερώτηση 13:    

(Μ.O.) 

Ερώτηση 13: 

Πλήθος όσων 

δήλωσαν ότι 

παρακολουθούν 

τις διαλέξεις 

πολύ ή 

ανελλιπώς (τιμές 

4 & 5) 

Ερώτηση 13: 

Ποσοστό όσων 

δήλωσαν ότι 

παρακολουθούν 

τις διαλέξεις 

πολύ ή 

ανελλιπώς 

(τιμές 4 & 5) 

2018-2019 Χ 38 38 4,55 37 97 

2017-2018 Χ 30 30 4,93 30 100 

2016-2017 Χ 14 14 5,00 14 100 

2015-2016 Χ 92 88 4,77 85 92 

 

4.6. Αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Επιστήμες των διαταραχών της 

επικοινωνίας"  

Για το εν λόγω ΠΜΣ δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης για το έτος 2018-2019 

σύμφωνα με το  ΚΥΔ και την ΜΟΔΙΠ.   

 

4.7 Γενικά Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο προσφέρονται τα γενικά συμπεράσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων από 

τους/τις φοιτητές/-ριες. Κατά περίπτωση, εντοπίζονται σημεία για βελτίωση και διατυπώνονται 

προτάσεις. Στο τέλος, παρατίθεται το τελικό συμπέρασμα. 

Θετικά σημεία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Οι υψηλοί μέσοι όροι βαθμολόγησης του ΠΠΣ για το τρέχον έτος (για το χειμερινό και εαρινό 

εξάμηνο) δεν διαφοροποιούνται από τους αντίστοιχους μέσους όρους των προγενέστερων ετών. 

Διαχρονικά, τα τελευταία 4 έτη, οι φοιτητές/-ριες αξιολογούν πολύ θετικά τους διδάσκοντες 

και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται από το ΠΠΣ. Η εκτίμηση που αφορά στην 

Γενική αξιολόγηση, την αξιολόγηση του Μαθήματος και την αξιολόγηση του Διδάσκοντος είναι, για 

τα περισσότερα μαθήματα, πάνω από τον μέσο όρο των συνολικών μαθημάτων του Τμήματος. Τα 

παραπάνω στοιχεία δίνουν μια πολύ θετική γενική εικόνα για το διδακτικό έργο του ΠΠΣ. 

 

Σημεία προς βελτίωση για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: 

Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα την ΟΜΕΑ είναι το χαμηλό ποσοστό των φοιτητών/-ριών που 

παρακολουθούν τα μαθήματα, αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα εφόσον η παρακολούθηση 

δεν είναι υποχρεωτική στην πλειοψηφία των μαθημάτων στα ελληνικά ΑΕΙ.  

Επίσης, ένα από τα στοιχεία που φαίνεται να χρήζει βελτίωσης, είναι η επάρκεια του 

διδακτικού υλικού. Ίσως χρειάζεται διερεύνηση αυτού του θέματος, για να προσδιοριστεί το πώς 

αντιλαμβάνονται οι διδάσκοντες και οι φοιτητές/-ριες αυτό το ζήτημα, π.χ. αν αναφέρονται σε 

ποσοτικά ή/και ποιοτικά στοιχεία του διδακτικού υλικού. 
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Θετικά σημεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής: 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» 

 Οι μέσοι όροι αξιολόγησης του ΠΜΣ για το τρέχον έτος (για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) 

είναι αρκετά υψηλοί και μάλιστα, η συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι κατά 

τι υψηλότερη από τις αξιολογήσεις των προηγούμενων ετών. 

 Οι συμμετέχοντες φοιτητές/-ριες βαθμολόγησαν υψηλότερα το ενδιαφέρον, τη χρησιμότητα 

των μαθημάτων καθώς και τη συνέπεια των διδασκόντων. 

Σημεία προς βελτίωση για το εν λόγω ΠΜΣ 

 Η χαμηλή βαθμολόγηση του διδακτικού υλικού από τους/τις φοιτητές/-ριες οφείλεται στο ότι 

οι φοιτητές/-ριες δεν προμηθεύονται βιβλία αλλά διδακτικό υλικό υπό μορφή σημειώσεων 

του διδάσκοντα, ppt των παρουσιάσεων, επιστημονικά άρθρα προς μελέτη κτλ. 

 

Θετικά σημεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Νευροεπιστήμη της 

εκπαίδευσης» 

 Ο μέσος όρος αξιολόγησης του ΠΜΣ στο χειμερινό εξάμηνο για το τρέχον έτος είναι καλή.  

Σημεία προς βελτίωση για το εν λόγω ΠΜΣ 

 Οι μέσοι όροι για τη συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου κατά την ζητούμενη 

ακαδημαϊκή χρονιά έναντι του αντίστοιχου μέσου όρου των τριών προηγούμενων 

ακαδημαϊκών ετών είναι μειωμένοι. 

Η ΟΜΕΑ προβληματίζεται για την έλλειψη κατάθεσης συγκεντρωτικών στατιστικών 

στοιχείων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου όσον αφορά τα υπόλοιπα ΠΜΣ γι’ αυτό και δεν έχει 

προβεί σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση αυτών. 

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης μπορούν να συμβάλουν σε μια 

γενική αποτίμηση που αφορά στα προγράμματα σπουδών. Γενικά, οι φοιτητές/-ριες που 

παρακολουθούν τις διαλέξεις φαίνεται να έχουν μια πολύ θετική εικόνα για την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για το αντικείμενο του μαθήματος και για την απόδοση, 

προετοιμασία και συνέπεια του διδάσκοντος. Σε κάθε περίπτωση, η θετική αξιολόγηση από τους/τις 

φοιτητές/-ριες αποτελεί ένα κίνητρο συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και εξέλιξης 

των προγραμμάτων σπουδών. Ασφαλώς, οι φοιτητές/-ριες κατέδειξαν τα στοιχεία που επιδέχονται 

ακόμα περισσότερη βελτίωση και αυτό οφείλει να απασχολήσει τους διδάσκοντες του τμήματος. 

 

5. Ερευνητικό - Επιστημονικό έργο  

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος καθορίζεται από τον ευρύτερο στόχο για παρακολούθηση και 

συμμετοχή στις εξελίξεις των επιστημονικών αντικειμένων του Τμήματος και ανάπτυξη ερευνητικών 

δράσεων εξειδικευμένων στους τομείς του. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 10, το 

δημοσιευμένο έργο των μελών ΔΕΠ  διατηρείται στα υψηλά επίπεδα των προηγουμένων ετών.  
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Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται ανά ακαδημαϊκό έτος το πλήθος των εργασιών των μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος, από την έναρξη της επιστημονικής τους δραστηριότητας μέχρι τη λήξη του 

ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Πίνακας 10. Παραγωγή και αναγνώριση του ερευνητικού έργου 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 661 684 701 647 

Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς 

κριτές 

37 57 64 62 

Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 774 913 983 914 

Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς 

κριτές 

110 72 128 107 

Μονογραφίες 35 35 33 29 

Βιβλία 67 48 62 61 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 116 123 139 134 

Συνέδρια υπό την αιγίδα της ακαδημαϊκής 

μονάδας 

15 56 73 1 

Ετεροαναφορές 9755 1568 9770 Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 

Αναφορές (citations) 10695 10723 11097 10135 

Διεθνή βραβεία και διακρίσεις 26 11 14 13 

 

Οι διαφορές που εντοπίζονται στους δείκτες προκύπτει και από το γεγονός για παράδειγμα 

της συνταξιοδότησης μελών ΔΕΠ του τμήματος. Επίσης, η μεγάλη διαφορά στις ετεροαναφορές 

σχετίζεται με την οδηγία για το 2018/2019 να χρησιμοποιηθεί το google scholar ενώ το 2017/2018 

χρησιμοποιήθηκε το scopus. Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος, με διαρκώς υψηλούς ρυθμούς, 

συνεχίζουν να συμμετέχουν σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών, σε επιτροπές 

συνεδρίων, σε ελληνικά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα και προσκαλούνται για διαλέξεις 

από ένα ευρύ φάσμα φορέων.   

Πίνακας 11. Χρηματοδοτούμενα έργα και ερευνητικές υποδομές 
 

 

 

 

 

 

 

Σ 

 

 

 

 

 

Σχετικά με τη συμμετοχή και την ανάληψη ερευνητικών έργων (βλ Πίνακα 11) το Τμήμα 

βρίσκεται σε υψηλό σημείο, όπως φαίνεται και από την ανάληψη έργων ανταγωνιστικού χαρακτήρα 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαμηλοί όμως είναι οι δείκτες εξωστρέφειας της καινοτομίας 

(ειδικά Τεχνοβλαστοί = 0 και Κέντρα Αριστείας = 0), γεγονός που οφείλεται εν μέρη και στο 

χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Χρηματοδοτούμενα έργα 44 25 14 9 

Χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα με 

συντονιστή μέλος του Τμήματος 

1 3 3 3 

Ευρωπαϊκά έργα (ανταγωνιστικά) 7 4 6 6 

Εθνικά έργα από ευρωπαϊκά ταμεία 5 1 1 1 

Έργα από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς 1 0 0 0 

Έργα από εθνικές εταιρείες και οργανισμούς 31 20 7 2 

Ενεργά έργα (< 50Κ€) 14 14 9 2 

Ενεργά έργα (50-200Κ€) 14 13 9 4 

Ερευνητικά έργα (> 200Κ€) 16 9 4 3 

Εξωτερικοί συνεργάτες έργων 55 34 46 35 

Εργαστήρια 3 3 2 2 
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6. Δημοσιότητα - Διάχυση  

Η Ιστοσελίδα του Τμήματος περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους αποφοίτους του Τμήματος και 

ανάδρασης από αυτούς για την επιτυχή ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους συνέχεια, απεικόνιση 

των δομών, εργαστηρίων κ.λπ. του Τμήματος, συμπερίληψη των επιστημονικών και κοινωνικών 

δράσεων του Τμήματος, των δράσεων εξωστρέφειας και συνεργασίας, των διακρίσεων, των 

ανοιχτών μαθημάτων, δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ κ.ά. 

Επιπλέον, το Τμήμα δημοσιοποιεί τα σχετικά με τη λειτουργία του και με διαδραστικά διαδικτυακά 

μέσα πληροφόρησης (facebook, youtube κ.λπ.). Ειδικότερα τα ερευνητικά αποτελέσματα του 

Τμήματος διαχέονται μέσα από το Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να είναι προσβάσιμα από κάθε 

ενδιαφερόμενο. Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη αρχειοθετεί κάθε διπλωματική εργασία καθώς και 

κάθε διδακτορική διατριβή που έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, η Επιτροπή Ερευνών παρουσιάζει στον 

ηλεκτρονικό και έντυπο Οδηγό Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος τα ερευνητικά έργα στα 

οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Στις προσωπικές ιστοσελίδες των μελών ΔΕΠ 

υπάρχουν ανακοινώσεις σχετικές με τα αποτελέσματα των ερευνών. Κυρίως όμως, τα ερευνητικά 

αποτελέσματα διαχέονται μέσα από τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς 

εμβέλειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ερευνητικά αποτελέσματα, που συνοδεύονται από διεθνείς 

διακρίσεις αναφέρονται και στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Το Τμήμα, συμμετέχει σε ενημερωτικές ημερίδες, εντός και εκτός Πανεπιστημίου, στις οποίες 

παρουσιάζεται το Τμήμα και η λειτουργία του από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου. Τα 

ερευνητικά αποτελέσματα διαχέονται στον τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον μέσα από 

ανακοινώσεις και άρθρα στον Τύπο (π.χ. κλαδικά περιοδικά). Σημαντικός παράγοντας για τη 

διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων αποτελεί η παρουσία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε 

ημερίδες και παρουσιάσεις σχετικά με διάφορα θέματα (π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός). 

Γενικά, τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων, σε 

τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, επομένως είναι σε θέση να προβάλλουν κατά την παρουσία 

τους στις εκδηλώσεις αυτές τα ερευνητικά αποτελέσματα και τη συμβολή τους στην κοινωνία. 

Η Επιτροπή ιστοσελίδας του Τμήματος επικαιροποιεί και τεκμηριώνει περιοδικά την αναρτημένη 

πληροφόρηση, με τη συνεργασία όλων των μελών του Τμήματος. Μετά από έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο, παρατίθενται ενδεικτικά ιστοσελίδες που προβάλλουν το Τμήμα, 

με βάση συγκεκριμένα ερευνητικά και άλλα έργα, στα οποία είναι υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος: 

 https://www.train-asd.eu/index.php/en/overview/partners/university-of-macedonia 

 https://www.university-directory.eu/Greece/University-of-Macedonia---Faculty-of-

Educational-and-Social-Policy.html 

 http://www.greece-bulgaria.eu/project-partner/160/ 

 https://support.golabz.eu/support/teacher-training-institutions/university-macedonia 

https://www.train-asd.eu/index.php/en/overview/partners/university-of-macedonia
https://www.university-directory.eu/Greece/University-of-Macedonia---Faculty-of-Educational-and-Social-Policy.html
https://www.university-directory.eu/Greece/University-of-Macedonia---Faculty-of-Educational-and-Social-Policy.html
http://www.greece-bulgaria.eu/project-partner/160/
https://support.golabz.eu/support/teacher-training-institutions/university-macedonia
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 https://www.researchgate.net/institution/University_of_Macedonia/department/Departme

nt_of_Educational_and_Social_Policy 

Υπάρχει παρουσία στο researchgate:  

https://uom-gr.academia.edu/Departments/EDUCATION_AND_SOCIAL_POLICY/Documents 

Υπάρχει παρουσία και στο Academia.edu:  

https://www.global-scholarship.com/university-of-macedoniadepartment-of-educational-and-social-

policy-offers-a-position-of-full/ 

Συνολικά υπάρχει ευρεία παρουσία στις πλατφόρμες Researchgate & Academia μέσω της 

παρουσίας των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. Ωστόσο δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη κεντρική πολιτική 

δημοσιότητας των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων του Τμήματος που προϋποθέτει την σύσταση 

ενός συντονιστικού κέντρου και την ίδρυση ενός μέσου προβολής (π.χ. Newsletter κατά τα πρότυπα 

άλλων τμημάτων). 

 

7. Άλλες υπηρεσίες και Υποδομές του Τμήματος και του Ιδρύματος (που 

αξιοποιούνται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα) 

Ως προς τις υποδομές (βλ Πίνακα 12), το Τμήμα διαθέτει 2 αίθουσες διδασκαλίας αποκλειστικής του 

χρήσης με συνολική δυναμικότητα 80 θέσεων. Οι αίθουσες διδασκαλίας κοινής χρήσης με άλλα 

Τμήματα ανέρχονται σε 2. Το Τμήμα διαθέτει 1 αίθουσα εργαστηρίων αποκλειστικής του χρήσης για 

οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων με συνολική δυναμικότητα μόνο 15 θέσεων, γεγονός που 

περιορίζει την αποτελεσματική υποστήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων τόσο του Προπτυχιακού 

Προγράμματος όσο και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος. Δεν διαθέτει αίθουσες 

εργαστηρίων κοινής χρήσης με άλλα Τμήματα, αλλά έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των 2 

εργαστηρίων του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων. 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 22. Δεν διαθέτει δικές του 

περιφερειακές βιβλιοθήκες και δεν κάνει κοινή χρήση βιβλιοθηκών και αναγνωστηρίων άλλο Τμήμα. 

Υπάρχει όμως πρόσβαση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΠΑΜΑΚ, συνολικής δυναμικότητας 100 

θέσεων. 

Πίνακας 12. Υποδομές και Υπηρεσίες 

 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Αίθουσες διδασκαλίας με αποκλειστική χρήση 2 2 2 2 

Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών διδασκαλίας 80 80 80 45 

Αίθουσες διδασκαλίας με κοινή χρήση 2 2 2 0 

Αίθουσες εργαστηρίων με αποκλειστική χρήση 1 1 1 1 

Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών εργαστηρίων 15 15 15 15 

Αίθουσες εργαστηρίων με κοινή χρήση 0 0 0 0 

Λοιπές εγκαταστάσεις 22 22 0 0 

https://www.researchgate.net/institution/University_of_Macedonia/department/Department_of_Educational_and_Social_Policy
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Macedonia/department/Department_of_Educational_and_Social_Policy
https://uom-gr.academia.edu/Departments/EDUCATION_AND_SOCIAL_POLICY/Documents
https://www.global-scholarship.com/university-of-macedoniadepartment-of-educational-and-social-policy-offers-a-position-of-full/
https://www.global-scholarship.com/university-of-macedoniadepartment-of-educational-and-social-policy-offers-a-position-of-full/
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Ως προς τις Ψηφιακές 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 πιστοποιητικών, στ) δεν διαθέτει αποκλειστική απομακρυσμένη πρόσβαση 

σε βιβλιοθήκες και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων αλλά αξιοποιεί τις αντίστοιχες υπηρεσίες που 

παρέχει η κεντρική βιβλιοθήκη, ζ) αναρτημένες οδηγίες για όλες τις λειτουργίες του Τμήματος, τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητριών/ών στον ιστότοπο του Τμήματος, καθώς και η) 

γραφείο συμβουλευτικής φοιτητών για θέματα σπουδών (mentoring, tutoring κτλ.). 

 

7.1. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών 

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 πενταετίας, στη Γραμματεία του Τμήματος απασχολούνταν 4 υπάλληλοι 

και στις Γραμματείες των Μεταπτυχιακών Σπουδών απασχολούνται 4 συμβασιούχοι, οι οποίες/οι 

έχοντας μεγάλη διοικητική εμπειρία, καλή γνώση χρήσης ξένων γλωσσών και τεχνικών μέσων 

επικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανταποκρίθηκαν με απόλυτη επάρκεια στις 

υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, η αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών γραμματειακών υπηρεσιών 

συνέβαλε αποφασιστικά στην άμεση και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση όλων των ωφελουμένωνΤα 

μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος προσφέρουν εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την 

αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του Τμήματος στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. Το γεγονός αυτό, από κοινού με την αύξηση της χρήσης του εργαστηρίου 

των Η/Υ από τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθημάτων 

τους, είχαν ως αποτέλεσμα στην πράξη την αύξηση των ωρών εργασίας, που θα έπρεπε να 

παρέχονται στο Τμήμα από επιπλέον μέλος ΕΤΕΠ. Τα μέλη ΕΤΕΠ πέραν των συμβατικών 

καθηκόντων τους, και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος συμμετέχουν ως μέλη 

επιτροπών, κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης του ΤΕΚΠ, όπως επιτροπή προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών, επιτροπή πρακτικής άσκησης, Επιτροπή Erasmus+ κ.λπ.. 

Επαρκείς για τις ανάγκες του Τμήματος χαρακτηρίζονται και οι παραχθείσες υπηρεσίες από 

τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Υπολογιστών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος, να 

σημειωθεί ότι οι υποδομές και οι υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καλύφθηκαν από τις 

αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

7.2. Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας ήταν πλέον επαρκείς και 

αποτελεσματικές. Σε επίπεδο Τμήματος, λειτούργησε ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών. Το Τμήμα 

επιφόρτισε 3 Μέλη ΔΕΠ με τον ρόλο του Συμβούλου Σπουδών των φοιτητριών/ών. Οι Σύμβουλοι 
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Σπουδών δέχονται αιτήματα φοιτητριών/ών για συμβουλευτικές συναντήσεις- συζητήσεις σχετικά με 

προβλήματα που ανακύπτουν κατά την μαθησιακή τους δραστηριότητα. 

Πέραν των Γραμματειών του ΠΠΣ και των ΠΜΣ, το Τμήμα διαθέτει εργαστήριο Η/Υ. Το 

Εργαστήριο διέθεσε 15 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 

αλλοδαποί φοιτητές, που μετακινήθηκαν προς το ΤΕΚΠ υποστηρίχθηκαν ειδικότερα από το Γραφείο 

Erasmus, την Επιτροπή Erasmus του ΤΕΚΠ και ασφαλώς το σύνολο των διδασκουσών/όντων του 

Τμήματος. 

Το Τμήμα δεν χορηγεί υποτροφία. 

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας παρήχθησαν σε ιδρυματικό επίπεδο. Το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών της 

διδασκαλίας και της μάθησης. Αφενός διαθέτει επαρκείς υποδομές και υπηρεσίες για τη μάθηση και 

την υποστήριξη των φοιτητριών/ών, αφετέρου διευκολύνει την άμεση πρόσβαση σε αυτές με τη 

θέσπιση σχετικών εσωτερικών κανόνων (π.χ. αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκες δίκτυα, σίτιση, 

στέγαση, υπηρεσίες σταδιοδρομίας, κοινωνικής πολιτικής κτλ.). 

Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους διοργανώθηκε εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών 

φοιτητριών/ών 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 κατευθύνσεων 

διοργανώθηκε ενημερωτική συνάντηση από την/τον Πρόεδρο του Τμήματος με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων αμφότερων των κατευθύνσεων, 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 κατεύθυνση, καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές έκαστης. 

Επίσης έγινε παρουσίαση της επίσημης ιστοσελίδας του Τμήματος που περιέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του. 

H Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου είναι το κεντρικό σημείο 

μαθησιακών πόρων για τις/τους φοιτήτριες/ητές και τα ΠΠΣ. Θέτοντας ως πρωταρχικούς στόχους 

της την παροχή μιας πληθώρας υπηρεσιών με έμφαση στις ηλεκτρονικές και τις εξ αποστάσεως 

υπηρεσίες, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης υιοθετεί τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και 

στελεχώνει τα Τμήματά της με εξειδικευμένο προσωπικό. 

Οι φοιτήτριες/ητές του Τμήματος είχαν επίσης πρόσβαση σε εξειδικευμένες δομές και υπηρεσίες του 

Ιδρύματος. Μεταξύ αυτών, κεντρικής σημασίας ήταν οι παρακάτω δομές/υπηρεσίες:  
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α) Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ),  

β) Το Γραφείο Διασύνδεσης,  

γ) Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης,  

δ) Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης 

φοιτητριών/ών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου. Το Κέντρο λειτουργεί στο 

πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης φοιτητριών/ών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

Πανεπιστημίου. Έχει ως σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητριών/ών 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 προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από 2 

επιστημονικά υπεύθυνες/ους (Μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος), 2 ψυχολόγους και 8 εθελόντριες/οντές 

ψυχολόγους. 

ε) Η Μονάδα Προσβασιμότητας έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των 

φοιτητριών/ών 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 ε) και στ) οργανώνονται σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής. 

στ) Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων αποτελεί μια ακόμα υποστηρικτική μονάδα 

όλου του πληροφοριακού συστήματος του Πανεπιστημίου και χρησιμοποιείται και από το Τμήμα 

μας. Το Κέντρο έχει ως σκοπό τόσο την ορθή λειτουργία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, όσο και την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των δικτυακών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, το ΚΥΔ έχει 

αναλάβει τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη των αναγκών του Ιδρύματος σε υλικό 

εξοπλισμό και λογισμικό και την εποπτεία της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών. Επίσης, έχει 

την ευθύνη για την εξασφάλιση της πρόσβασης του Ιδρύματος στο διαδίκτυο και για τη συνεργασία 

του με το Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο (GUNet) με σκοπό την ωφέλεια από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του. Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο είναι και το Γραφείο 

Εξυπηρέτησης Χρηστών (Help Desk). 

Άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου που απευθύνονται στις/στους φοιτήτριες/ητές και του 

Τμήματός μας είναι οι εξής: α) Φοιτητική Μέριμνα, β) Γραφείο Φυσικής Αγωγής, γ) Γραφείο 

Erasmus, δ) Σύλλογος Φοιτητών, ε) Σύλλογος Φοιτητών Erasmus, στ) Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια 

Βίου Μάθησης και ζ) Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

προσφέρει επίσης τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τις/τους φοιτήτριες/ητές: α) 
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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/ών. Το Students Web προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/ητές 

ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθούν και τα μαθήματα που έχουν δηλώσει 

και τις βαθμολογίες τους. Τις/τους επιτρέπει επίσης να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις των 

μαθημάτων τους, αλλά και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, τα οποία πλέον εκδίδονται 

ηλεκτρονικά. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας Compus, καθώς και της openeclass, όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα και υλικό μελέτης για το κάθε μάθημα που διδάσκεται στο Τμήμα και το Πανεπιστήμιο 

βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητριών/ών. 

 

7.3. Υποδομές πάσης φύσεως 

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα υποδομών αφορά την ανεπάρκεια των διαθέσιμων γραφείων 

διδασκόντων, 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 επαρκής και συντηρημένος. 

Οι αίθουσες διδασκαλίας που μπορεί να χρησιμοποιεί το Τμήμα τόσο αποκλειστικά όσο και 

από κοινού με άλλα Τμήματα είναι επίσης πολύ 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 επαρκής και 

συντηρημένος. 

Στο Τμήμα λειτουργεί εργαστήριο Η/Υ, του οποίου η δυναμικότητα (15 θέσεων) και η 

αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή του οποίου κρίνεται ανεπαρκές στο να καλύψει τις ανάγκες των 

φοιτητών και του Τμήματος. 

Τόσο ο χώρος της Γραμματείας του ΤΕΚΠ όσο και των Γραμματειών των ΠΜΣ κρίνονται μη 

επαρκείς στην κάλυψη των αναγκών τόσο των φοιτητών όσο και των εργαζομένων. 

 Στο επίκεντρο της ερευνητικής δραστηριότητας των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος βρίσκεται η 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία δεδομένων των οικονομικών συνθηκών, 

καλύπτει πλέον σε μεγάλο βαθμό της ερευνητικές ανάγκες διδασκόντων και φοιτητών, 

προσφέροντας μάλιστα τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης. 

 

7.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου) 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών εκ μέρους των διαφόρων υπηρεσιών του ΤΕΚΠ κρίνεται 

ικανοποιητική. Όλες οι λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται πλέον από ΤΠΕ, οι οποίες 
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χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τις/τους φοιτήτριες/ητές και το ακαδημαϊκό 

προσωπικό του Τμήματος. Ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο ανανεώνεται πολύ τακτικά, 

καλύπτοντας τις ανάγκες ενημέρωσης τόσο των φοιτητών όσο και των λοιπών στόχων του 

Τμήματος.  

 

7.5. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού 

Δεδομένων των προβλημάτων που σημειώθηκαν ήδη παραπάνω, ο βαθμός διαφάνειας και 

αποτελεσματικότητας στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού κρίνεται ικανοποιητικός. 

 

8. Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή άλλους φορείς 

Το ΤΕΚΠ διατηρεί σταθερή συνεργασία με διάφορους κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή άλλους φορείς 

σε επίπεδο, τοπικό, εθνικό και διεθνές. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι σχέσεις που έχει 

αναπτύξει το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή 

άλλους εξωτερικούς φορείς, εντός και εκτός Ελλάδας, μέσα από μνημόνια συνεργασίας, επίσημες 

συναντήσεις, θεσμοθετημένες σχέσεις με φορείς κ.ά. Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του ΤΕΚΠ 

συνεργάζονται με άλλους φορείς του εσωτερικού για τη διεξαγωγή ερευνών και δημοσίευση 

επιστημονικών άρθρων, για τη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, για τη συν-διοργάνωση 

συνεδρίων και διαλέξεων, καθώς και για τη συν-επίβλεψη φοιτητών και τη διδασκαλία μαθημάτων. 

Όσον αφορά άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, το τμήμα μας έχει πρωτίστως στενή σχέση με το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για παράδειγμα υπάρχει συνεργασία με το Τμήμα 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία 

προέκυψε εργασία με τίτλο «Coarticulatory dynamics in Greek disyllables produced by young adults 

with and without hearing loss» που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical linguistics & phonetics 

(2018). Παρόμοια συνεργασία υπάρχει με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών, το Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (1η Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Τομέας Αισθητηριακών Οργάνων, Κέντρο 

Κοχλιακών Εμφυτεύσεων) από την οποία προέκυψαν τουλάχιστον αρκετές δημοσιεύσεις. Τα μέλη 

του Τμήματός μας συνεργάζονται επίσης και με το τμήμα Ψυχολογίας και το Τμήμα Αγγλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, συνεργασία 

υπάρχει και στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά βίου 

Μάθησης» του Κέντρου Δια βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το Τμήμα μας επίσης συνεργάζεται για την υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων 

με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (π.χ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής) 

και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (π.χ. PATHWAYS PROJECT ‘Participation To Healthy 

Workplaces And inclusive Strategies in the WorkSector’) καθώς και με την Πανεπιστημιακή 

Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
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Συνεργασία υπάρχει επίσης με την Ελληνική Παιδαγωγική Εταιρεία, την Ελληνική Ένωση 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, τη Διεθνή Εταιρεία για την Ελληνική 

Φιλοσοφία, το Ολυμπιακό Κέντρο για τη Φιλοσοφία και την Παιδεία, το Τμήμα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 

Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ) και τη Φροϋδική Εταιρεία 

Ψυχανάλυσης Βορείου Ελλάδας. 

Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του τμήματός μας διατηρούν σημαντικές σχέσεις με ιδρύματα του 

εξωτερικού. Για παράδειγμα, η συνεργασία με το Catholik University of Leuven (KULeuven), η 

συνεργασία με το University of Wisconsin at Madison – Waisman Center (για διεξαγωγή έρευνας) 

και συνεργασία με το Αdelphi University, NewYork (former Long Island University). Ερευνητικές 

συνεργασίες διατηρούνται και με το Τμήμα Νευροψυχολογίας του University of Zurich (Ελβετία), με 

το Τμήμα Ψυχολογίας του University of Castilla-La-Mancha (Ισπανία) και το Τμήμα 

Νευροεπιστημών, University of Padova (Ιταλία), με το ESCE International Business School (Γαλλία) 

(π.χ. στην ψηφιακή πλατφόρμα Praditus.com και Talentire.com), με το Τμήμα Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου του Leiden (Ολλανδία), με το University of Cyprus και το Frederick University of 

Cyprus. Τέλος διατηρούνται συνεργασίες με το Council of Europe, European Center for Modern 

Languages (ECML), το University of Manchester (Μεγάλη Βρετανία), το Unesco Institute for Lifelong 

Learning (Γερμανία), το Τμήμα Εκπαίδευσης του University of Hamburg (Γερμανία), και το Τμήμα 

Εκπαίδευσης του University of Stockholm (Σουηδία), University of Bucharest και τον οργανισμό 

Autism Europe. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019: 

8.1.Έχουν υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των 

ακόλουθων φορέων:  

1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (12/6/2019) 

2. ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ «ΣΦΑ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ) (12/6/2019) 

3. ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΚΕ “SENSORYFRIENDLYENTERTAINMENT” 

(12/6/2019) 

Τα μνημόνια συνεργασίας είναι αναρτημένα στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΚΠ στον παρακάτω 

σύνδεσμο: https://www.uom.gr/esp/mnhmonia-synergasias   

8.2.Πρακτική Άσκηση  

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υλοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) του Τμήματος, ως 

Υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές-τριες και των δύο Κατευθύνσεων. Οι φοιτητές-τριες της 

Κατεύθυνσης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης υλοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση σε ιδιωτικούς και 

κρατικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθησης,  με τους 

οποίους το Τμήμα έχει συνάψει επίσημη συνεργασία για την υλοποίηση της ΠΑ. Αντίστοιχα οι 

φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πραγματοποίησαν την ΠΑ 

https://www.uom.gr/esp/mnhmonia-synergasias
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σε σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

με ειδική άδεια από το ΥΠΑΙΘ. 

8.3. Υλοποιήθηκαν δράσεις, με κοινή συμμετοχή του τμήματος και των επιμέρους φορέων, οι 

οποίες ήταν εθελοντικές και δεν υπήρχε καμία αμοιβή προς τους συμμετέχοντες, ως εξής: 

1) Πρόσκληση από το ΣΦΑ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΣΤΗΡΙΖΩ της περιφέρειας 

2) Το πρόγραμμα με τις διαλέξεις του Συλλόγου DOWN 

3) Συμμετοχή στο Φεστιβάλ ΚΔΑΠ ΜΕΑ  

4) Πρόσκληση του συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΣΤΗΡΙΖΩ της 

περιφέρειας 

5) Συνεργασία και εθελοντισμός με το "Μιλάμε για τον Αυτισμό" 

6) Συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ Λευκού Πύργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέντορες» 

7) Συνεργασία με το Φορέα "Αχτίδα", Φορέα για την Προστασία του Αυτιστικού Ατόμου. 

8.4. Οργανώθηκαν επισκέψεις των φοιτητών/τριών τόσο σε φορείς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

όσο και σε φορείς διά βίου μάθησης. Επιπλέον, εκπρόσωποι των φορέων προσκλήθηκαν σε 

μαθήματα και μετέφεραν την επαγγελματική τους εμπειρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 

Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

1) Επίσκεψη με τους φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος "Εκπαίδευση ατόμων με βαριές ή/ και 

πολλαπλές αναπηρίες" στο ΚΔΗΦ ΣΥΖΩΗ, στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής, στο σύλλογο DOWN, στο 

ΚΑΑΠΑΘ πρώην ΚΕΠΕΠ Άγιος Δημήτριος, στο Κέντρο "Σωτήρ"΄. 

2) Επίσκεψη στο Cedefop στο πλαίσιο του μαθήματος «Δεξιότητες Διά βίου Συμβουλευτικής και 

Διαχείρισης Σταδιοδρομίας». 

3) Επίσκεψη στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής στο πλαίσιο «Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΑμεΑ» 

4) Πρόσκληση φορέων στο πλαίσιο του μαθήματος "Εισαγωγή στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση" 

των ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Σύλλογο DOWN, ΚΔΗΦ ΣΥΖΩΗ, Σωματείο Φίλων ΑμεΑ 

«Δράση για το κάτι άλλο», ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ. 

8.5. Έχει αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 

του Τμήματος με οργανισμούς, μέσα από την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων: π.χ. 

Υποστηρικτικό/Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βελτιώνω τις σχέσεις μου με 

τους/τις συμμαθητές/-ριές μου στην τάξη και στο σχολείο», 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Παλαιοκάστρου (2017-2019)  

8.6. Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΚΠ έχουν αναπτύξει συνεργασία με οργανισμούς του εξωτερικού, ως 

εξής: 

1) Συμμετοχή στο executive board του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Learning Disabilities 

Worldwide 

2) Μέλος και επιστημονική συνεργασία με το Autism Europe 

3) Μέλος στο ΔΣ του Ευρωπαϊκού οργανισμού SAFE (Stroke Alliance for Europe) ως president-

elect.   
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4) Μέλος και αντιπρόεδρος του Hellenic Alliance/Action for Stroke (Ελληνική Συνεργασία για τα 

ΑΕΕ)  

5) Συμμετοχή σε επιτροπές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (World Health Organization, WHO).  

6) Μέλος του Research Group του Schools for Health in Europe (SHE) 

8.7 Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» μετά 

από πρόταση του ΤΕΚΠ με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και 

καθιερώθηκε ως θεσμός από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

9. Σχεδιασμός Βελτίωσης 

Κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 το ΤΕΚΠ, παρά τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 

που επικρατούν στη χώρα, κατόρθωσε να λειτουργήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και να 

επιτύχει τους στόχους του.  

Το ΤΕΚΠ δεν έχει λάβει πιστοποίηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019. Η ΟΜΕΑ σε 

συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, τη Γραμματεία και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ προετοίμασε και υπέβαλε 

την πρόταση πιστοποίησης στις προβλεπόμενες ημερομηνίας. Όσον αφορά τις προτάσεις της 

ΜΟΔΙΠ, αυτές είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία συγγραφής της πρότασης πιστοποίησης σε 

μεγάλο ποσοστό. 

Σύμφωνα με τη στοχοθεσία του τμήματος, όπως διατυπώνεται στην πρόταση πιστοποίησης, 

στον πίνακα 13 παρουσιάζεται η εξέλιξη των δεικτών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017/2018 και 

2018/2019. Όσον αφορά την Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη και την Ποιότητα των Σπουδών υπάρχει μια 

αύξηση του ποσοστού των υποχρεωτικών μαθημάτων, μείωση του ποσοστού των μαθημάτων 

ελεύθερης επιλογής και αύξηση των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων. Έχει μειωθεί το 

ποσοστό φοιτητών κανονικής διάρκειας σπουδών (Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής διάρκειας 

σπουδών (ν έτη) από 83,82% κατά το 2017/2018 σε 79.25% κατά το 2018/2019) και αυξήθηκε ο 

μέσος  βαθμού πτυχίου του ΠΠΣ (από 7,83 κατά το 2017/2018 σε 7,97 κατά το 2018/2019). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων είναι επιστημονικής περιοχής. Στο πλαίσιο της κινητικότητας 

παρατηρείται αύξηση των εισερχομένων φοιτητών και μείωση των εξερχομένων φοιτητών, που 

πιθανώς σχετίζεται με τη χαμηλή χρηματοδότηση. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι αυξήθηκε το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών αδειών των μελών ΔΕΠ. 

Σημαντική και αξιοσημείωτη είναι η αύξηση όλων των δεικτών που αφορούν τη βελτίωση των 

επιδόσεων στην παραγωγή και αναγνώριση του ερευνητικού έργου. Υπάρχει μια σταθερότητα όσον 

αφορά το ετήσιο ποσοστό Ευρωπαϊκών έργων (ανταγωνιστικών) από 16% κατά το 2017/2018 σε 

15,91% κατά το 2018/2019 και αύξηση του ποσοστού έργων σε ΕΣΠΑ (από 4% κατά το 2017/2018 

σε 11,36% κατά το 2018/2019). Παρατηρείται βέβαια μείωση σε αυτά που συντονιστικός φορέας 

είναι το ΤΕΚΠ, ενώ αρκετά είναι τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το ΚΕΔΙΒΙΜ, με 

επιστημονικά υπεύθυνους μέλη του ΤΕΚΠ. Η κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή του ΤΦΠΠ 
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παρέμεινε ίδια με τα δεδομένα του 2017-2018. Τα προβλήματα στις υποδομές και υπηρεσίες 

συνεχίζουν να υπάρχουν.  

 Η έλλειψη χώρων στέγασης των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων του ΤΕΚΠ 

αποτελεί εμπόδιο στην ομαλή ερευνητική και εκπαιδευτική τους δράση. Ο διασκορπισμός 

του εξοπλισμού σε γραφεία, αποθήκες ή και η παραμονή του στις συσκευασίες, εμποδίζει 

την αξιοποίησή του από τους ερευνητές και τους φοιτητές. Προτείνεται η στέγαση των 

θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων σε κατάλληλους χώρους, που θα επιτρέψουν 

την επίτευξη των ιδρυτικών στόχων και την πρόοδο του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 

του ΤΕΚΠ. 

 Τα αυτοχρηματοδοτούμενα ΠΜΣ του ΤΕΚΠ, που λειτουργούν με επιτυχία τόσο στην 

ακαδημαϊκή τους διάσταση, όσο και ως προς τη βιωσιμότητά τους, αντιμετωπίζουν το 

πρόβλημα της έλλειψης κατάλληλου χώρου για τη στέγαση των γραμματειών τους. Η λύση 

αυτού το προβλήματος θα βελτιώσει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των φοιτητών, καθώς και 

τις εργασιακές συνθήκες των απασχολούμενων γραμματέων. 

Το ΤΕΚΠ βελτίωσε σημαντικά την αναγνωρισιμότητά του στην τοπική κοινωνία, αλλά 

συγχρόνως μειώθηκε σημαντικά το μέσο συνολικό πλήθος συνεδρίων Τμήματος ανά μέλος ΔΕΠ.  

Με βάση τα όσα αναφέρονται και συζητιούνται στην παρούσα ετήσια έκθεση αξιολόγησης για το 

2018-2019, το ΤΕΚΠ προτίθεται να επιδιώξει βελτιώσεις στα ακόλουθα:  

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές.  

 Περαιτέρω αναβάθμιση της κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής.  

 Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των φοιτητών στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης.  

 Ορισμός των μαθημάτων σε επιστημονικής περιοχής, γενικών γνώσεων κ.λπ. σύμφωνα με 

τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ 

 Συγκρότηση επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ 

και ΕΘΑΑΕ. 
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Πίνακας 13. Στοχοθεσία για τα ακαδημαϊκά έτη 2017/2018 και 2018/2019 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

(δείκτης) 

ΤΙΜΗ  

2017-2018 

TIMH 

2018-2019 

ΣΣ 1. Ακαδημαϊκή 

Ανάπτυξη και 

Ποιότητα Σπουδών 

Στόχοι για το εκπαιδευτικό έργο 

1. Διασφάλιση της ακαδημαϊκής 

ποιότητας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Δ4.03 Ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων 41,24% 42,11% 

Δ4.04  Ποσοστό μαθημάτων ελεύθερης επιλογής 32,99% 31,58% 

Δ4.05 Ποσοστό μαθημάτων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 25,77% 26,32% 

Δ4.22  Ετήσιο ποσοστό φοιτητών διάρκειας φοίτησης από ν+1  έως ν+2 έτη 1,47% 1,50% 

Δ4.36. Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής διάρκειας σπουδών (ν έτη)  83,82% 79,25% 

Δ4.46 Μέσος  βαθμού πτυχίου του ΠΠΣ 7,83 7,97 

2. Ενίσχυση ποιότητας  μαθησιακής 

εμπειρίας   

Δ4.08 Ποσοστό μαθημάτων επιστημονικής περιοχής 35,05% 35,79% 

Δ4.09  Ποσοστό μαθημάτων Γενικών Γνώσεων 13,40% 5,26% 

Δ4.12 Ποσοστό εργαστηριακών μαθημάτων 0,00% 0,00% 

Δ4.15 Ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική άσκηση  27,61% 26,66% 

3. Ενίσχυση διεθνοποίησης – 

Αύξηση κινητικότητας φοιτητών   

NΔ.01 Αριθμός διμερών συνεργασιών κινητικότητας (πλαίσια προγράμματος 

Erasmus) 
21 21 

Δ4.34 Ετήσιο ποσοστό  εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των 

ενεργών φοιτητών 
1,16% 1,97% 
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Δ4.35 Ετήσιο ποσοστό  εισερχόμενων φοιτητών ERASMUS ως προς το 

σύνολο των ενεργών φοιτητών 
0,39% 0,12% 

Δ3.19 Μέσο ετήσιο πλήθος εισερχομένων διδασκόντων εξωτερικού με 

Erasmus (ανά 10 μέλη ΔΕΠ)   
0,10 0,00 

 

Στόχοι για το ανθρώπινο δυναμικό 

4.Ενίσχυση και ανάπτυξη 

ακαδημαϊκού προσωπικού 

Δ3.20 Μέσο ετήσιο ποσοστό εκπαιδευτικών αδειών μελών ΔΕΠ 0,00% 15% 

Δ3.18  Μέσο ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων διδασκόντων με Erasmus 0,00% 0,00% 

Δ3.21 Μέσο ετήσιο ποσοστό διδασκόντων σε προγράμματα εκπαιδευτικής 

συνεργασίας 
0,00% 0,00% 

ΣΣ 2. Βελτίωση 

ερευνητικών 

επιδόσεων 

Στόχοι για την έρευνα και την καινοτομία 

1. Βελτίωση των επιδόσεων στην 
παραγωγή και αναγνώριση του 
ερευνητικού έργου 

Δ3.36  Μέσο συνολικό πλήθος  εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με 

κριτές ανά μέλος ΔΕΠ 
32,57 33,05 

Δ3.41 Μέσο συνολικό πλήθος μονογραφιών ανά μέλος ΔΕΠ 1,67% 1,75 

Δ3.42  Μέσο συνολικό πλήθος  βιβλίων ανά μέλος ΔΕΠ 2,29% 3,35 

Δ3.43 Μέσο συνολικό πλήθος  κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους ανά μέλος 

ΔΕΠ 
5,86 5,80 

Δ3.45. Μέσο συνολικό πλήθος  αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ 510,62 534,75 

2. Προσέλκυση νέου ερευνητικού 

δυναμικού 

Δ3.02 Ετήσιο πλήθος υπό εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος 

ΔΕΠ 
3,33 3,45 

Δ3.47  Ετήσιο ποσοστό έργων με συντονιστή μέλος του Τμήματος 12% 2,27% 

Δ3.48  Ετήσιο ποσοστό Ευρωπαϊκών έργων (ανταγωνιστικών) 16% 15,91% 

Δ3.49 Ετήσιο ποσοστό έργων ΕΣΠΑ 4 11,36% 

ΣΣ 3. Βελτίωση της Στόχοι για τις υποδομές και τις υπηρεσίες 



48 

 

 

φυσιογνωμίας του 

Τμήματος 1. Διασφάλιση επάρκειας 
υποδομών & υπηρεσιών 

ΝΔ.02 Πλήθος κύριων αιθουσών διδασκαλίας του ΠΠΣ 2 2 

ΝΔ. 03 Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών (Ν+2) φοιτητών ανά κύρια αίθουσα 

διδασκαλίας 
25,5 21 

 

ΝΔ.04 Μέσο πλήθος προπτυχιακών φοιτητών ανά υπάλληλο Γραμματείας 

Τμήματος 
181 193 

ΝΔ.05 Μέσο πλήθος μελών ΔΕΠ ανά υπάλληλο Γραμματείας Τμήματος 4,75 5 

ΣΣ 4 Βελτίωση της 

διασύνδεσης με την 

κοινωνία 

Στόχοι για τη διασύνδεση με την κοινωνία 

1. Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια 

Βίου Μάθησης 
ΝΔ.06 Πλήθος προγραμμάτων που προσφέρονται από το τμήμα ετησίως 6 10 

ΣΣ  5. Βελτίωση της 

αναγνωρισιμότητας 

του  Τμήματος 

Στόχοι για την αναγνωρισιμότητα του τμήματος 

1.Βελτίωση της αναγνωρισιμότητας 

του Τμήματος στην τοπική κοινωνία 

 

ΝΔ.07 Πλήθος εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου εντός 

και εκτός του Τμήματος  
5 6 

ΝΔ.08 Πλήθος μνημονίων συνεργασίας του Τμήματος 0 3 

2. Βελτίωση της αναγνωρισιμότητας 

του Τμήματος στην επιστημονική 

κοινότητα   

Δ3.44 Μέσο συνολικό πλήθος συνεδρίων Τμήματος ανά μέλος ΔΕΠ 2,67 0,75 
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Επισυναπτόμενα 

1. Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Προγραμμάτων 

2. Κανονισμοί Σπουδών Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και 

Διδακτορικών/Μεταδιδακτορικών Σπουδών 

3. Απογραφικά Στοιχεία Τμήματος από ΟΠΕΣΠ 

4. Απογραφικά Στοιχεία από ΜΟΔΙΠ  

5. Στοχοθεσία Τμήματος  

 

Διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://drive.google.com/drive/folders/1TdmO5CLWvxuHhqH1KZ-

0uDSkGPavbJ3Z?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TdmO5CLWvxuHhqH1KZ-0uDSkGPavbJ3Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TdmO5CLWvxuHhqH1KZ-0uDSkGPavbJ3Z?usp=sharing

