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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Θεωρούμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία αν 

στερείται θεωρητικού πλαισίου. Με άλλα λόγια, αν τα μέλη ΔΕΠ δεν έχουν πειστεί 

και ανταλλάξει απόψεις για την χρησιμότητα της προσέγγισης που θα ακολουθηθεί, 

η αξιολόγηση είναι πολύ πιθανόν να μείνει μόνο ως ένα γραπτό κείμενο.  

Στην βάση αυτή, η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο 

Μέρη: Το πρώτο Μέρος περιγράφει την προσπάθεια που έγινε από το ΤΕΠ στα 

πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – 2003-2005 – (βλ. ΠΕ.6, ΠΠΣ, Τελική Έκθεση, και ΠΕ.6, 

ΠΜΣ, Τελική Έκθεση) για σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης 

σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, για το οποίο χρησιμοποιήθηκε το 

ακρωνύμιο ΑΕΠ (Αξιολόγηση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής). Το δεύτερο Μέρος 

περιλαμβάνει την εσωτερική αξιολόγηση του ΤΕΠ σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης). Σημειώνεται 

ότι για την εφαρμογή των προδιαγραφών της Α.ΔΙ.Π. έχει καταβληθεί προσπάθεια 

ενσωμάτωσης των αρχών του συστήματος ΑΕΠ. 

Το σύστημα ΑΕΠ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ περιέλαβε ανάπτυξη θεωρητικού 

πλαισίου συστήματος αξιολόγησης, ταυτοποίηση βασικών αρχών και στόχων 

αξιολόγησης, πιλοτική υλοποίηση και προβλεπόμενα οφέλη για φοιτητές και 

διδάσκοντες. Σημειώνεται ότι η φιλοσοφία και πρακτική της αξιολόγησης είναι 

στενά συνδεδεμένες για τα δύο προγράμματα σπουδών, το προπτυχιακό (ΠΠΣ) και 

το μεταπτυχιακό (ΠΜΣ). Στην παρούσα Έκθεση περιγράφεται εν συντομία το 

σύστημα ΑΕΠ, του οποίου η φιλοσοφία πιστεύουμε ότι μπορεί γενικά να υιοθετηθεί 

από όλες τις επιστημονικές περιοχές.  

Το δεύτερο Μέρος της Έκθεσης περιλαμβάνει την εσωτερική αξιολόγηση για το 

εαρινό εξάμηνο 2007-08, καθώς και για το χειμερινό εξάμηνο 2008-09. Τα δεδομένα 

προέρχονται από τα αρχεία της Γραμματείας του ΤΕΠ, την συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων, καθώς και από τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις που 

πραγματοποιήθηκαν με τυχαία επιλεγέντες φοιτητές του Τμήματος, καθώς και με 

μέλη ΔΕΠ.  
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΠ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

Ιστορικά, η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών – στο εξής ΑΠΣ – ως 

οργανωμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό πεδίο αναδύθηκε για πρώτη φορά στις 

ΗΠΑ την δεκαετία του 1930 και αργότερα στην Βρετανία, την δεκαετία του 1950, 

μέσα στα πλαίσια του στόχου επίτευξης εθνικών εκπαιδευτικών καινοτομιών. Από 

τότε, η ΑΠΣ αναπτύχθηκε ως επιστημονικός κλάδος παράλληλα με τον 

επιταχυνόμενο ρυθμό των κοινωνικών αλλαγών και την πολυπλοκότητα των 

εκπαιδευτικών καινοτομιών. Στην Ελλάδα, η ΑΠΣ εμφανίστηκε πολύ πρόσφατα ως 

απαιτούμενο από την ΕΕ και το ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια των ΕΠΕΑΕΚ για την 

αναμόρφωση των ΠΣ. 

Στο Μέρος αυτό παρουσιάζονται εναλλακτικά μοντέλα σχεδιασμού, υλοποίησης και 

αξιολόγησης ΠΣ που έχουν συζητηθεί για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από την 

μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι η αξιολόγηση εξαρτάται από 

τον τρόπο με τον οποίο το ΠΣ σχεδιάστηκε και οργανώθηκε, καθώς και από τους 

σκοπούς που καλείται να εκπληρώσει.   
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1.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠ 
 
 

Επειδή η ΑΠΣ εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το ΠΣ σχεδιάστηκε και 

οργανώθηκε, καθώς και από τους σκοπούς που καλείται να εκπληρώσει, θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η διαμόρφωση του ΠΣ και η ΑΠΣ αποτελούν δύο 

διαφορετικές αλλά στενά συνδεδεμένες επιστημονικές περιοχές. Όπως γίνεται 

φανερό από την βιβλιογραφία [1, 2, 3, 4, 5, 6], αν και για την διαμόρφωση των ΠΣ 

έχουν αναπτυχθεί νέα μοντέλα, εντούτοις η ΑΠΣ δεν έχει αλλάξει εδώ και πάνω από 

20 χρόνια. Υπάρχει δηλαδή χάσμα μιάς ολόκληρης γενηάς μεταξύ της ανάπτυξης 

ενός ΠΣ και της αξιολόγησής του. Αυτό σημαίνει ότι για νέα μοντέλα διαμόρφωσης 

ΠΣ χρησιμοποιούνται πεπαλαιωμένα μοντέλα αξιολόγησης, ή ότι ο σχεδιασμός νέων 

μοντέλων ΠΣ παρουσιάζει σχετική ευκολία σε σύγκριση με την εισαγωγή νέων 

μοντέλων αξιολόγησης. Γενικά, παρατηρείται μιά μάλλον υποσυνείδητη τάση η 

αξιολόγηση να γίνεται με παληούς τρόπους.  

 

1.1.      ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΣ  

 

Στην βιβλιογραφία [4] αναφέρονται δύο εναλλακτικά μοντέλα σύλληψης, 

σχεδιασμού και διαμόρφωσης ενός ΠΣ: 

(1) Το ΠΣ ως σταθερό προκαθορισμένο προϊόν, ή  

(2) Το ΠΣ ως ανελισσόμενο προϊόν.  

Οι δύο αυτοί τρόποι θεώρησης του ΠΣ συνεπάγονται αντίστοιχα διαφορετικούς 

τρόπους για την ΑΠΣ και συνιστούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες 

προϋποθέτουν διαφορετικές αντιλήψεις και κοσμοθεωρίες για την φύση της 

κοινωνικής πραγματικότητας, για το τί είναι γνώση, για το πώς παράγεται η γνώση, 

για το τί αξίζει να γνωρίζουμε, κοκ.  
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Το ΠΣ ως Προκαθορισμένο Προϊόν 

Ο τρόπος αυτός θεώρησης του ΠΣ προϋποθέτει την υιοθέτηση της 

κοσμοθεωρίας της θετικιστικής ή πραγματιστικής Σχολής η οποία πρεσβεύει ότι ο 

κόσμος είναι μιά καλά δομημένη αντικειμενική πραγματικότητα που είναι 

ανεξάρτητη από τον άνθρωπο γνώστη ο οποίος χρησιμοποιεί την γλώσσα και τον 

συμβολισμό για να την περιγράψει και να την εξηγήσει.  Αυτό σημαίνει ότι η γνώση 

κρίνεται ως ορθή ή ως λανθασμένη ανάλογα με το αν, ή αν δεν αντιστοιχεί σ’αυτή 

την πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, η γνώση είναι δεδομένη και απόλυτη, η 

επιστημονικότητα απαιτεί εμπειρική επαλήθευση, και ό,τι δεν μπορεί να μετρηθεί ή 

να ποσοτικοποιηθεί δεν είναι επιστημονικό. Επίσης, η θετικιστική Σχολή θεωρεί ότι 

ο κόσμος υπάγεται σε γενικούς νόμους που έχουν καθολική ισχύ και όταν οι νόμοι 

αυτοί ανακαλυφτούν μπορούν να αποτελέσουν βάση για πρόβλεψη και έλεγχο. 

Είναι επομένως λογικό ότι σύμφωνα με την θετικιστική Σχολή ένα ΠΣ 

αποτελεί σταθερό πακέτο-προϊόν και μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο 

προγραμματισμένων ενεργειών με σκοπό να παραγάγει συγκεκριμένα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή το ΠΣ συνοδεύεται από μιά ακριβή περιγραφή-

συνταγή για το πώς μπορούν αυτά τα αποτελέσματα να επιτευχθούν. Με άλλα λόγια, 

το ΠΣ είναι μιά λίστα γνωστικών περιοχών που έχουν κωδικοποιηθεί και έχουν 

οριστεί με ακρίβεια και τις οποίες πρέπει να μάθουν οι φοιτητές σύμφωνα με 

συγκεκριμένους προκαθορισμένους κανόνες. Στο εννοιολογικό αυτό πλαίσιο, το ΠΣ:  

(1) Είναι μιά συγκεκριμένη προκαθορισμένη οντότητα που ο διδάσκων πρέπει να 

υλοποιήσει και ο αξιολογητής μπορεί να αξιολογήσει για να καθορίσει αν οι 

στόχοι του πέτυχαν ή όχι.  

(2) Αντικατοπτρίζει εθνικά ή πολιτιστικά δεδομένα και αποτελεί ένα είδος 

κοινωνικού εργαλείου που συνδυάζει διοικητικά και παιδαγωγικά στοιχεία 

και στοχεύει να αλλάξει τα άτομα και την κοινωνία προς ορισμένες 

κατευθύνσεις.  

(3) Θεωρεί την οργανωσιακή διάρθρωση υποταγμένη στην ανάγκη να υπάρχει 

έλεγχος στην εκπαίδευση.  

Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά του ΠΣ συνεπάγονται ότι οι δυνάμεις που κατά κύριο 

λόγο καθορίζουν τους στόχους και την οργανωσιακή του διάρθρωση βρίσκονται έξω 
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από τους άμεσα ενδιαφερόμενους – διδάσκοντες και διδασκόμενους – είναι δηλαδή 

εξωτερικές δυνάμεις.              

Το ΠΣ ως Ανελισσόμενο Προϊόν 

Ο τρόπος αυτός θεώρησης του ΠΣ προϋποθέτει την αποδοχή της 

κοσμοθεωρίας της Σχολής του σχετικισμού, σύμφωνα με την οποία ο πραγματικός 

κόσμος υπάρχει, αλλά το ζήτημα είναι ποιός είναι ο τρόπος που μαθαίνουμε και 

γνωρίζουμε τον κόσμο αυτό. Η προσέγγιση της Σχολής του σχετικισμού είναι ότι η 

γνώση δεν είναι ανεξάρτητη από τον άνθρωπο γνώστη και ότι την γνώση την 

δομούμε για τον εαυτό μας διαμέσου των εμπειριών μας. Η πραγματικότητα 

συνδυάζει την υποκειμενικότητα και την αντικειμενικότητα:  Είναι υποκειμενική 

διότι γίνεται γνωστή διαμέσου της μορφής που της δίνει το μυαλό μας, και είναι 

αντικειμενική διότι ο κόσμος και το μυαλό μας αλληλοδιαπερνούνται και το μυαλό 

μας δίνει σχήμα στον κόσμο.  Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να διαμορφώσουμε μιά 

μοναδική γενική και απόλυτη περιγραφή της πραγματικότητας που να ισχύει για 

όλους. 

Σύμφωνα με την σχετικιστική προσέγγιση, η γνώση έχει τα εξής δύο 

χαρακτηριστικά:  

(α) τίποτε δεν είναι απόλυτο και το καθετί σχετίζεται με την περίσταση,  

(β) τίποτε δεν είναι σταθερό και δεδομένο. 

Συνεπώς, αυτό που γνωρίζουμε είναι πάντα αυτό που έχουμε σκεφτεί και 

έχουμε διαμορφώσει στο μυαλό μας στα πλαίσια των εμπειριών μας και στα πλαίσια 

των σχέσεών μας με τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους ανταλλάσσουμε 

πληροφορία. Η γνώση επομένως προϋποθέτει αμοιβαία συνειδητή συμμετοχή που 

εκφράζεται μέσω διαλόγου.  Με άλλα λόγια, η γνώση προκύπτει από μιά συνεχή 

διαδραστική διαδικασία κατά την οποία κτίζεται και ταυτόχρονα εξετάζεται. Από 

αυτή την άποψη, η γνώση δεν μπορεί να κριθεί ως ορθή ή λανθασμένη, αλλά 

αξιολογείται σύμφωνα με το αν "δουλεύει", δηλαδή αν η γνώση που δομήσαμε 

λειτουργεί στο πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει προκύψει.  Μεταφερόμαστε δηλαδή από 

την ορθότητα της γνώσης των θετικιστών στην χρησιμότητα της γνώσης των 

σχετικιστών. Επίσης, η γνώση, όπως και η αλήθεια, δεν επιβάλλεται αλλά δομείται. 

Έχει γραφτεί [5] ότι αλήθεια είναι το δόμημα (κατασκευή) που έχει προκύψει στην 



 
 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Εαρινό εξάμηνο 2007-08 και Χειμερινό εξάμηνο 2008-09)                                                                        
Έγκριση από ΓΣ: Απρίλιος 2009   
 

9

βάση της καλλίτερης δυνατής πληροφορίας, της επιμελούς επεξεργασίας της 

πληροφορίας, και είναι επίσης το αποτέλεσμα συναίνεσης. 

 

Συνοψίζοντας 

Σύμφωνα με την θετικιστική προσέγγιση η βασική αιτία της επιστημονικής 

διερεύνησης είναι η ανακάλυψη της αντικειμενικής πραγματικότητας, ή της 

αλήθειας. Αντίθετα, η σχετικιστική προσέγγιση πρεσβεύει ότι:  

(1) Η βασική αιτία της επιστημονικής διερεύνησης είναι η δόμηση και η 

ανάπτυξη της χρήσιμης γνώσης και ότι οι άνθρωποι συνεργάζονται για να 

καθορίσουν τα ζητήματα προς διερεύνηση.  

(2) Η γνώση πηγάζει από μιά συνεχή διαδραστική διαδικασία μέσα στην οποία 

κτίζεται και συνεχώς εξετάζεται και αναδιαμορφώνεται. 

 

1.2.      ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΣ 

 

Το θετικιστικό μοντέλο θεωρεί ότι η ΑΠΣ αποτελεί διαδικασία πιστοποίησης 

του αν το ΠΣ πέτυχε τους στόχους του. Το σκεφτικό είναι ότι αν το ΠΣ είναι ένας 

κατάλογος προθέσεων, τότε η αξιολόγηση είναι η εκτίμηση του βαθμού στον οποίο 

οι προθέσεις αυτές υλοποιήθηκαν στην πράξη. Το μοντέλο αυτό έχει μακρά ιστορία 

και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αναπτύχθηκε ως μέρος των ΠΣ την δεκαετία του 

1930. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ότι θεωρεί την αξιολόγηση ως περιγραφή 

των ισχυρών και αδύναμων σημείων κατά την προσπάθεια επίτευξης μιάς σειράς 

εκπαιδευτικών στόχων, όπως είναι οι επιδόσεις των φοιτητών, η διδακτέα ύλη, η 

σειρά διδασκαλίας των διαφόρων θεμάτων, τα εγχειρίδια των καθηγητών, οι 

μεταβλητές που σχετίζονται με την γνώση που απέκτησαν οι φοιτητές κοκ.  

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό για να είναι καλό ένα ΠΣ πρέπει οι στόχοι που 

έχουν προγραμματιστεί και καταγραφεί στο κείμενο του ΠΣ να συμπίπτουν με τους 

πραγματοποιηθέντες στόχους. Το χάσμα μεταξύ προθέσεων και πραγματοποίησης 

σημαίνει λάθος ή αποτυχία. Η αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή αποτελεί εργαλείο 

ενθάρρυνσης της δέσμευσης στους στόχους και γενικά στο περιεχόμενο του ΠΣ.             
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Σύμφωνα με το ανελικτικό μοντέλο η ΑΠΣ αποτελεί διαδικασία η οποία 

προσαρμόζεται στην απρόβλεπτη φύση και στις συνθήκες του ΠΣ και του 

αντίστοιχου μαθησιακού περιβάλλοντος, όπως επίσης και στην συνεχή ανάμιξη των 

διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων (κυρίως καθηγητών, φοιτητών, γονέων, 

εμπειρογνωμόνων). Αν δεχτούμε ότι μιά σημαντική λειτουργία του Πανεπιστημίου 

είναι να δομήσει και να παραγάγει νέα γνώση και όχι μόνο να αναπαραγάγει ήδη 

υπάρχουσα γνώση, τότε η ιδέα ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να παραχθεί η γνώση 

σημαίνει ότι η αξιολόγηση πρέπει να αντανακλά την διαφορετικότητα των απόψεων 

και των πλαισίων αναφοράς του ΠΣ, όπως επίσης, πρέπει να αποτελεί μιά 

συμμετοχική διαδικασία, διότι η γνώση παράγεται διαδραστικά με την συνεργασία 

μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. 

Συνεπώς, η αξιολόγηση αποτελεί μιά επιστημονική αναζήτηση από κοινού 

που τροφοδοτεί τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση των στόχων του ΠΣ. Αυτό 

σημαίνει ότι η διδασκαλία και η μάθηση είναι πλευρές της αξιολόγησης, η οποία, 

οριζόμενη με τον τρόπο αυτό, δεν είναι ένα βραχυχρόνιο γεγονός που έχει αρχή και 

τέλος. Αντίθετα, η αξιολόγηση πηγαίνει χέρι-χέρι με την διαμόρφωση του ΠΣ και 

ενθαρρύνει την επιστημονική περιέργεια οδηγώντας στην παραγωγή νέας γνώσης.  

 

1.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
 ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΕΜΑ)  

 
 

Είναι φανερό ότι οι δύο προσεγγίσεις, η θετικιστική και η σχετικιστική ή 

συνεργατική/συμμετοχική, εμπνέουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης για την δόμηση 

του ΠΣ και για τον σχεδιασμό και εφαρμογή της ΑΠΣ. Το ΠΣ σύμφωνα με την 

συμμετοχική προσέγγιση έχει παρομοιαστεί λιγώτερο ως ο δρόμος και περισσότερο 

ως ο τρόπος που διανύουμε τον δρόμο και αντίστροφα για την θετικιστική 

προσέγγιση.  

Θεωρώντας το θετικιστικό μοντέλο ως μονολιθικό διότι ορίζει την γνώση με 

έναν μόνο τρόπο, δηλαδή ως ελεγχόμενο αντικειμενικό εμπόρευμα το οποίο 

μεταβιβάζεται από τους εμπειρογνώμονες στους δασκάλους, οι οποίοι με την σειρά 

τους το μεταβιβάζουν όπως ακριβώς το παρέλαβαν στους μαθητές, η προσπάθεια 

στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ επικεντρώθηκε στο συμμετοχικό ανελικτικό μοντέλο, 
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το οποίο ονομάσαμε ΠΕΜΑ. Το ΠΕΜΑ θεωρήθηκε ως το πλέον κατάλληλο για το 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για τρείς κυρίως λόγους:  

(1) Η σημερινή εποχή της δικτυακής ευφυίας και ψηφιακής οικονομίας 

χαρακτηρίζεται από ταχύτατες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που 

απαιτούν ευελιξία προσαρμογής. 

(2) Η πληροφορία υπόκειται σε διαρκή μεταβολή και αναπαραγωγή, δεν είναι 

απόλυτη αλλά μεταβατική και περιπτωσιακή καλύπτοντας γνωστικά 

πεδία που αποκλίνουν και συγκλίνουν στα πλαίσια μιας συνεχώς 

κινούμενης και δυναμικής διαδικασίας, και  

(3) Το γεγονός ότι το ΤΕΠ έχει έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα 

συνδυάζοντας την επιστήμη της πληροφορικής με τις οικονομικές, 

διοικητικές και εν γένει κοινωνικές επιστήμες, απαιτεί συνεργασία και 

συμμετοχικές διαδικασίες με σκοπό, (α) την αναθεώρηση του ΠΣ, και (β) 

την συνεχή αύξηση της χρησιμότητας του περιεχομένου των σπουδών 

διαμέσου της χρησιμοποίησης του εργαλείου της αξιολόγησης. 

Το πλαίσιο αυτό αντικατοπτρίζει ένα σύστημα που δεν βρίσκεται σε 

αυτόματη ισορροπία αλλά που έχει την ικανότητα να αυτορυθμίζεται και να 

αναδιαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες, αξιοποιώντας τις διαφορετικές απόψεις 

και θεωρώντας τες ως κίνητρο για μετασχηματισμό και δημιουργικότητα. 

 

Η Διασύνδεση του ΠΕΜΑ με το ΠΣ 

Το ΠΕΜΑ συνδέεται άμεσα με το ΠΠΣ και το ΠΜΣ. Κύρια στοιχεία της 

διασύνδεσης είναι τα εξής: 

1. Οι στόχοι των ΠΠΣ και ΠΜΣ, ιδιαίτερα στην φάση αυτή, δεν μπορεί να είναι 

εξειδικευμένοι και να περιγράφονται με λεπτομέρεια. Το ΠΠΣ και το ΠΜΣ είναι 

ανελισσόμενα και ως τέτοια θέτουν γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους που δίνουν 

την δυνατότητα στους φοιτητές και καθηγητές να αποφασίσουν τί πιστεύουν ότι 

αξίζει να μάθουν βασιζόμενοι στις συγκεκριμένες συνθήκες, οράματα και 

ανάγκες. 

2. Οι στόχοι των ΠΠΣ και ΠΜΣ εξειδικεύονται και συγκεκριμενοποιούνται με την 

εισροή νέας πληροφορίας κατά την υλοποίηση της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούνται και αναθεωρούνται όπου κρίνεται 
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σκόπιμο από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, οι οποίοι συνεργάζονται και 

βρίσκονται σε συνεχή δημοκρατικό διάλογο, ανταλλάσσοντας επίσης απόψεις 

και με τους διάφορους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ειδικούς 

επιστήμονες.  

3. Ιδιαίτερα στην φάση αυτή δεν μπορούμε, επίσης, να προγραμματίσουμε με 

λεπτομέρειες την κατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης των 

φοιτητών.  

 

Ο Ρόλος του Αξιολογητή 

1. Ο αξιολογητής έχει συντονιστικό ρόλο και συμμετέχει στον σχεδιασμό του ΠΠΣ. 

Είναι υπεύθυνος για την διατήρηση πνεύματος επιστημονικής διερεύνησης, για 

την διευκόλυνση της έκφρασης όλων των απόψεων και είναι δεσμευμένος στην 

αλλαγή και την θέληση για μάθηση.  

2. Ο αξιολογητής δεν προσφέρει λύσεις, αλλά ενθαρρύνει την συμμετοχή όλων και 

εξασφαλίζει αυθεντική συνεργασία.  

3. Ο αξιολογητής δεν είναι αντικειμενικός, αλλά εκφράζει και τις δικές του 

απόψεις. 

 

Το Δίκτυο Αξιολόγησης 

Ο αξιολογητής υλοποιεί το ΠΕΜΑ, κύριο στοιχείο του οποίου είναι το 

Δίκτυο Αξιολόγησης (ΔΑ) το οποίο αποτελείται από τέσσερα μέρη: 

(1) Πλαίσιο περιγραφής και αναφοράς της αξίας του ΠΠΣ για κάθε επιστημονική 

περιοχή του (όπως είναι η υλοποίηση αφηρημένων εννοιών ή πρακτική αξία, η 

πραγματοποίηση διασυνδέσεων και λογικών σχέσεων ιδεών και νοητικών 

κατασκευών, η απάντηση στο ερώτημα του τί συνιστά την μοναδικότητα των 

επιμέρους θεματικών ενοτήτων). 

(2) Πλαίσιο περιγραφής και αναφοράς των επιδόσεων και της μάθησης των 

φοιτητών. 

(3) Πλαίσιο περιγραφής και αναφοράς του τρόπου με τον οποίο "δουλεύουν" ή γιατί 

απέτυχαν τα διάφορα επιμέρους προγράμματα. 
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(4) Συγκέντρωση πληροφορίας (μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων) για 

ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση.    

 

1.4. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

(α) Αντικείμενο της αξιολόγησης: τί πιστεύουμε ότι αξίζει να αξιολογηθεί; 

Αν το ΠΣ εθεωρείτο ως σταθερό προϊόν, τότε το αντικείμενο της 

αξιολόγησης θα αρκείτο στην ποιότητα των αποτελεσμάτων του που σημαίνει ότι θα 

ήταν αρκετό να μετρήσουμε τις επιδόσεις των φοιτητών. Αν όμως το ΠΣ θεωρηθεί 

ως ανελισσόμενο προϊόν, όπως γίνεται στα πλαίσια του ΠΕΜΑ, τότε θέλουμε να 

γνωρίζουμε τί έχουν μάθει οι φοιτητές (όχι μόνον τις επιδόσεις) και επι πλέον πώς τα 

προγράμματα δουλεύουν, ή γιατί απέτυχαν. Έτσι, το αντικείμενο της αξιολόγησης 

είναι: έμαθαν οι φοιτητές αυτό που άξιζε να μάθουν, άξιζαν οι στόχοι που τέθηκαν, 

ποιά είναι η αξία σχεδιασμού, ποιότητα υλοποίησης, αξία αποτελεσμάτων; 

Μπορούμε να προβούμε εκ των προτέρων σε γενικές απόψεις-διαπιστώσεις ως προς 

το τί πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές, τί πρέπει να αναπτύξουν, τί πρέπει να είναι 

ικανοί να κάνουν. Με άλλα λόγια, στα πλαίσια του ΠΕΜΑ αυτό που κυρίως μας 

ενδιαφέρει είναι οι διαδικασίες, οι περιστάσεις, οι αιτίες και οι άνθρωποι που 

οδήγησαν σ’αυτούς τους στόχους παρά η επίτευξη αυτών των στόχων. 

 

(β) Μάθηση 

Μερικές φορές οι φοιτητές μαθαίνουν κάτι που δεν το περιμέναμε ή δεν 

μαθαίνουν αυτά που περιμέναμε. Αν και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως αποτυχία 

στην μάθηση, εντούτοις στην πραγματικότητα δεν αποτελεί πρόβλημα μάθησης αυτό 

καθεαυτό. Το ίδιο μπορεί να συμβεί όταν αξιολογούμε τις διαδικασίες μετάδοσης 

και απόκτησης γνώσης. Για παράδειγμα, ο καθηγητής ή ο φοιτητής μπορεί να 

αποφασίσουν να ασχοληθούν με θέματα σε διαφορετική σειρά από ό,τι περιγράφεται 

στο ΠΣ. Αυτό στα πλαίσια του ΠΕΜΑ δεν αποτελεί αποτυχία, αλλά αντικείμενο 

συζήτησης και διερεύνησης. 

Συνοπτικά, στα πλαίσια του ΠΕΜΑ που βασίζεται στο ανελισσόμενο ΠΣ δεν 

υπάρχει ζήτημα καλού ή κακού, λανθασμένου ή σωστού. Αυτό που κυρίως μας 

ενδιαφέρει είναι οι περιστάσεις που αποτελούν το περιβάλλον της μάθησης και 
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ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, στα πλαίσια του ΠΕΜΑ η πληροφορία που μας 

ενδιαφέρει είναι η εξής: ποιά είναι τα σημεία εστίασης του ΠΣ; Πώς τα σημεία αυτά 

καθορίζονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται; Γιατί το ΠΣ ανελίσσεται με τον 

τρόπο αυτό; Το αντικείμενο δηλαδή της αξιολόγησης δεν περιορίζεται αποκλειστικά 

στους στόχους, τις πρακτικές και τα αποτελέσματα, αλλά λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψιν και οι διαδικασίες που οδηγούν στις αποφάσεις που παίρνουν διδάσκοντες 

και διδασκόμενοι. 

 

(γ) Ποιά είναι η αξία του ΠΣ για τους διδάσκοντες, διδασκόμενους, κοινωνία; 

1. υλοποίηση αφηρημένων εννοιών (πρακτική αξία); 

2. πραγματοποίηση διασυνδέσεων και λογικών σχέσεων ιδεών και νοητικών 

κατασκευών; 

3. ικανοποίηση εξειδικευμένων αναγκών; 

4. …; 

Η αξία είναι το πιό σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης. Γι’αυτό ο 

αξιολογητής πρέπει να ακολουθεί κανόνες και αρχές έτσι ώστε η κρίση του να μην 

είναι μεροληπτική. Σημειώνεται ότι τυπικά κριτήρια όπως η ακρίβεια, η διάρθρωση 

και δομή, συνεκτικότητα, εγκυρότητα, αυθεντικότητα, ευκαμψία, κοκ, αποκτούν 

διαφορετικό νόημα ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται και ό,τι 

θεωρείται ότι έχει αξία και είναι ανεκτίμητο είναι σχετικό, διαπραγματεύσιμο και 

προσαρμόσιμο στην ζήτηση της συγκεκριμένης περίπτωσης και επιλέγεται από τους 

διδάσκοντες, τους διδασκόμενους, και την κοινωνία.  

Ας πάρουμε ως παράδειγμα το κριτήριο της συνεκτικότητας. Υποτίθεται ότι 

το ΠΣ δεν είναι μιά τυχαία συνάθροιση περιεχομένων ή κομματιών γνώσης αλλά ένα 

οργανωμένο σύνολο γνώσης συνδεδεμένο κατά κάποιο τρόπο ώστε να αποτελεί ένα 

είδος ολοκληρωμένης ολότητας. Οι ερωτήσεις που συνήθως γίνονται ως προς αυτό 

το κριτήριο αυτό είναι οι εξής:  

1. Η σειρά με την οποία περιγράφονται οι στόχοι και οι δραστηριότητες 

αντανακλά την διάρθρωση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου; 

2. Υπάρχει σχέση μεταξύ των διαφορετικών θεματικών περιοχών; 

3. Υπάρχουν προαπαιτούμενα; 
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4. Ενσωματώνει το ΠΣ νέα γνώση και με ποιό τρόπο την ενσωματώνει; 

Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση της συνεκτικότητας του ΠΣ μπορεί να 

εξεταστεί πριν το ΠΣ εισαχθεί στην τάξη για υλοποίηση. Από την στιγμή που η 

συνεκτικότητα ελεγχθεί, το ΠΣ εισάγεται στο Τμήμα και επανεξετάζεται μετά από 

αρκετό καιρό.  

Στην περίπτωση όμως του ΠΕΜΑ και του ανελισσόμενου ΠΣ, η 

συνεκτικότητα επιτυγχάνεται όταν εγκαθιδρυθούν διασυνδέσεις μεταξύ του τί έχει 

νόημα για τους φοιτητές και τους καθηγητές από την μιά μερηά, και την 

κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα από την άλλη. Επίσης, η συνεκτικότητα δεν 

μπορεί να αξιολογηθεί πριν από την υλοποίηση της διαδικασίας μάθησης. Αντίθετα, 

επειδή η συνεκτικότητα προκύπτει ανά περίπτωση, αποκτά σχήμα και κτίζεται κατά 

την διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Συνεπώς, στα πλαίσια του ΠΕΜΑ η 

συνεκτικότητα μπορεί να αξιολογηθεί μόνον εκ των υστέρων. 

 

(δ) Μέθοδοι 

Παραδοσιακά, οι ερωτήσεις εστιάζουν σε ποσοτικούς δείκτες επιτυχίας ή 

αποτυχίας. Συνήθως γίνεται το εξής:  

• Κατασκευάζονται ερωτηματολόγια  

• Γίνεται σχεδιασμός της μελέτης αξιολόγησης  

• Ορίζονται οι μεταβλητές και αναπτύσσονται τα σχετικά εργαλεία  

• Γίνεται η συλλογή στοιχείων  

• Γίνεται η ανάλυση των δεδομένων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων  

• Γίνονται προτάσεις  

Στα πλαίσια του ΠΕΜΑ η μέθοδος της αξιολόγησης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει συλλογή στοιχείων (στατιστική έρευνα, συνεντεύξεις, 

ερωτηματολόγια, κοκ). Όμως, η συλλογή στοιχείων σχεδιάζεται με σκοπό αφενός 

την μάθηση από τα γεγονότα, και αφετέρου την δημιουργία βάσης για προαγωγή και 

επιτάχυνση της αλλαγής. Οι διαδικασίες-κλειδιά στην αξιολόγηση του 

ανελισσόμενου ΠΣ είναι οι εξής:  
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• Διεξαγωγή συζητήσεων στην βάση δημοκρατικού διαλόγου για την 

εξειδίκευση αξιών, υποθέσεων και πεποιθήσεων. 

• Συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων από τις συζητήσεις. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων με την συμμετοχή όλων.  

  

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠ 
 

Οι βασικές αρχές του συστήματος ΑΕΠ είναι οι εξής:  

1. Η αξιολόγηση εστιάζει στην βελτίωση, όχι στην κριτική αντιμετώπιση. 

2. Η αξιολόγηση εστιάζει στην επίδοση, όχι στον αξιολογούμενο. 

3. Η αξιολόγηση είναι ενσωματωμένη στο ΠΣ και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της διδασκαλίας.  

4. Το ΠΣ περιλαμβάνει μαθησιακές δραστηριότητες των φοιτητών που είναι 

προσανατολισμένες στις εμπειρικές εφαρμογές της επιστήμης της πληροφορικής 

και της επιστήμης των οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων, και κατά 

συνέπεια, είναι προσανατολισμένες στην διερεύνηση και επίλυση πρακτικών 

προβλημάτων στις θεματικές περιοχές των μαθημάτων του ΠΣ.  

5. Το σύστημα μετράει όχι μόνον τις επιδόσεις των φοιτητών, αλλά και την μάθηση 

που έχουν αποκτήσει, καθώς και τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει όσον αφορά 

την συνεργασία, την επικοινωνία και την μετάδοση της πληροφορίας και 

γνώσης.  

6. Το ΠΣ και η ΑΠΣ βασίζονται σε πέντε μεταβλητές που παρουσιάζονται αμέσως 

παρακάτω. 

7. Τα μέλη ΔΕΠ είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των μαθημάτων που 

διδάσκουν. 

 

Οι στόχοι του συστήματος ΑΕΠ είναι οι εξής: 

1. Να δοθούν εκπαιδευτικές εμπειρίες που επικεντρώνονται στην επιστήμη της 

πληροφορικής σε συνδυασμό με τις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες, 

καθώς και στην διάδρασή τους με την κοινωνία και το εν γένει περιβάλλον. 
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2. Να προωθηθεί η χρήση επιστημονικών αρχών, διαδικασιών και εμπειρικών 

στοιχείων στην λήψη αποφάσεων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

3. Να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης στην εφαρμοσμένη πληροφορική στην 

Ελλάδα 

4. Να εξυψωθεί ο ρόλος των μελών ΔΕΠ και γενικά των καθηγητών ως ηγετών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι μαθησιακές δραστηριότητες των φοιτητών έχουν σχεδιαστεί από τους 

καθηγητές για να βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν την δική τους 

προσέγγιση στην λήψη απόφασης, ξεκινώντας από την προσεκτική διερεύνηση 

επιστημονικών εννοιών και αντίστοιχης εμπειρικής μαρτυρίας. Ένα στοιχείο-κλειδί 

στην μαθησιακή διαδικασία είναι η στάθμιση της εμπειρικής μαρτυρίας και η 

διαμόρφωση συμβιβαστικών λύσεων (trade-offs) όσον αφορά τα διάφορα ζητήματα 

που επηρεάζουν την κοινωνία και μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις θεματικές 

περιοχές των μαθημάτων του ΠΣ.  

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να μην απομνημονεύουν την ύλη, αλλά να την 

κατανοούν για να μπορούν να την χρησιμοποιούν εποικοδομητικά και να κτίζουν 

πάνω στην πληροφορία που αποκτούν από την διδασκαλία. Με άλλα λόγια, οι 

φοιτητές ενθαρρύνονται στο να καθίστανται ενημερωμένοι πολίτες για να μπορούν 

να λύνουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό 

χρειάζονται εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά είναι οι μεταβλητές του συστήματος ΑΕΠ 

που βοηθούν τους καθηγητές να χαρτογραφούν την πρόοδο των φοιτητών στα 

σημαντικά θέματα του μαθήματος. Οι μεταβλητές αυτές είναι οι περιοχές που οι 

φοιτητές αξιολογούνται και είναι οι εξής: 

(1) Σχεδιασμός και διεκπεραίωση επιστημονικών διερευνήσεων (σχεδιασμός 

επιστημονικού πειραματισμού με εργαστήρια και έρευνα πεδίου με σκοπό 

την συλλογή δεδομένων, καταγραφή και οργάνωση δεδομένων, και 

ανάλυση/ερμηνεία των αποτελεσμάτων).  

(2) Επιστημονική μαρτυρία και trade-offs (ικανότητα αναγνώρισης 

επιστημονικής μαρτυρίας καθώς και αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων διαφορετικών δυνατών λύσεων σε προβλήματα που 

βασίζονται στην διαθέσιμη μαρτυρία). 
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(3) Κατανόηση επιστημονικών εννοιών (όπως είναι ο νόμος της προσφοράς και 

ζήτησης, η έννοια της παλινδρόμησης, του αλγορίθμου κοκ, με σκοπό την 

εφαρμογή των σχετικών επιστημονικών εννοιών στην λύση προβλημάτων 

της κοινωνίας). 

(4) Μετάδοση επιστημονικής πληροφορίας (οργάνωση και παρουσίαση 

αποτελεσμάτων επιστημονικών πειραματισμών, ή ερμηνεία της διαδικασίας 

συγκέντρωσης στοιχείων και της στάθμισης των tradeoffs στην επιλογή 

λύσης σε προβλήματα χωρίς την διάπραξη τεχνικών σφαλμάτων). 

(5) Διάδραση στα πλαίσια ομάδας (ανάπτυξη δεξιότητας στην συνεργασία με 

άλλους φοιτητές για την ολοκλήρωση ενός έργου με κατανομή καθηκόντων 

και με συμβολή ιδεών για την δημιουργία λύσεων σε δεδομένο πρόβλημα) 

Γενικά, η ικανότητα να προβαίνουμε σε κριτικές εκτιμήσεις στην βάση της 

εμπειρικής μαρτυρίας που έχουμε στην διάθεσή μας, απαιτεί να έχουμε κατανοήσει 

τις σχετικές επιστημονικές έννοιες, να έχουμε την ικανότητα να σχεδιάζουμε και να 

εκτελούμε επιστημονική διερεύνηση, να δουλεύουμε συνεργατικά, και να 

επικοινωνούμε αποτελεσματικά, δηλαδή να μεταδίδουμε αποτελεσματικά την 

επιστημονική πληροφορία. Στο σύνολό τους, οι πέντε παραπάνω μεταβλητές ορίζουν 

την ικανότητα που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές ώστε να συμβάλουν αποφασιστικά 

στην κοινωνική διαδικασία λήψης απόφασης. Αυτό σημαίνει ότι η 

διδακτική/μαθησιακή διαδικασία καθιστά τους φοιτητές ικανούς, όταν βρεθούν 

αντιμέτωποι με ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, να έχουν μάθει: 

(1) Να προβαίνουν σε εκτιμήσεις της διαθέσιμης επιστημονικής μαρτυρίας 

βασιζόμενοι στην κατανόηση των σχετικών επιστημονικών εννοιών και στα 

αποτελέσματα του δικού τους επιστημονικού πειραματισμού. 

(2) Να λαμβάνουν υπ’όψιν αυτή την επιστημονική μαρτυρία καθώς και άλλα 

σημαντικά ζητήματα προκειμένου να σταθμίσουν τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα διαφόρων δυνατών λύσεων πριν πάρουν απόφαση για δράση. 

(3) Να συνεργάζονται στην συγκέντρωση και αξιολόγηση των δεδομένων, καθώς 

και στην παραγωγή δυνατών λύσεων σε ένα πρόβλημα. 

(4) Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των αποφάσεών τους με ακρίβεια και 

καθαρότητα.    
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Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τις πέντε μεταβλητές του συστήματος ΑΕΠ και 

την διασύνδεσή τους στα πλαίσια της κοινωνικής διαδικασίας λήψης απόφασης. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ:  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

2007-08 (Εαρινό Εξάμηνο), 2008-09 (Χειμερινό Εξάμηνο) 

 

 
Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΤΕΠ γενικά από την ίδρυσή του μέχρι 

σήμερα. Στην συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Α.ΔΙ.Π.  
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3.   Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η σύνθεση της ΟΜΕΑ (Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης) μετά από απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης του ΤΕΠ (αριθ. 11/5-3-09) αποτελείται από τα παρακάτω μέλη 

ΔΕΠ και εκπροσώπους φοιτητών: 

 

(1) Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: 

 

• Ζωή Γεωργαντά, Καθηγήτρια  (εισηγήτρια) 

• Νίκος Δριτσάκης, Καθηγητής 

• Βίκυ Μάνθου, Καθηγήτρια 

• Δέσποινα Μπούσιου, Καθηγήτρια 

• Δημήτρης Παπαναστασίου, Καθηγητής 

 

(2) Εκπρόσωποι φοιτητών: 

 

• Μπίκος Νικόλαος (ΑΜ 21/06) 

• Γιανκουλίδης Ανδρέας (ΑΜ 176/07)  αναπληρωματικός  

 

Στην σύσκεψη της ΟΜΕΑ της 2-4-2009 για την έγκριση της Έκθεσης πριν την 

υποβολή της στην ΓΣ της 3-4-2009 παρευρέθηκαν οι παρακάτω:   

 

• Ζωή Γεωργαντά, Καθηγήτρια  (εισηγήτρια) 

• Βίκυ Μάνθου, Καθηγήτρια 

• Δέσποινα Μπούσιου, Καθηγήτρια 

• Δημήτρης Παπαναστασίου, Καθηγητής 
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• Κώστας Μαργαρίτης, Καθηγητής (ως εκπρόσωπος της ΜΟ.ΔΙ.Π) 

 

Ενδιαφερόμενοι φοιτητές που παρευρέθηκαν: 

 

• Σοφία Βουλγαροπούλου (ΑΜ 68/07) 

• Ελένη Μπίκου (ΑΜ 15/07)  

 

Όπως γίνεται φανερό από το πρώτο Μέρος, το ΤΕΠ και ιδιαίτερα τα μέλη της 

ΟΜΕΑ, ήταν ώριμοι για την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης: είχαν προηγηθεί 

συζητήσεις, μετρήσεις και αξιολογήσεις των ΠΣ κατά την διάρκεια εκπόνησης των 

σχετικών Πακέτων Εργασίας στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, διαδικασίες οι οποίες δεν 

είχαν διεξαχθεί ή διεξαχθεί μερικώς σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Η ΟΜΕΑ χρησιμοποίησε τα απογραφικά δελτία μελών ΔΕΠ, τα 

απογραφικά δελτία εξαμηνιαίου μαθήματος, καθώς επίσης και τις απαντήσεις στα 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης των φοιτητών. Επίσης, διεξάχθηκαν ημιδομημένες 

συνεντεύξεις σε τυχαίο δείγμα φοιτητών του ΤΕΠ. Σημαντική συμβολή στο έργο της 

ΟΜΕΑ είχε η διεξαγωγή πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος ΑΕΠ κατά την 

διάρκεια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Berkeley στην 

Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Επίσης, στην διαδικασία αξιολόγησης συνέβαλε 

αποφασιστικά η εμπειρία της κας Γεωργαντά από την συμμετοχή της  στα σχετικά 

workshops της επιστημονικής Ένωσης FIE (Frontiers in Education, IEEE Education 

Society, IEEE Computer Society).  

Σημειώνεται ότι αρκετά μέλη ΔΕΠ δεν έχουν πειστεί για την ουσιαστική 

χρησιμότητα της αξιολόγησης όπως έχει δημοσιευτεί από την Α.ΔΙ.Π. Ασφαλώς, θα 

βοηθούσε, αν η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου είχε προβεί σε ενημερώσεις και 

ανταλλαγή απόψεων για την σημασία της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης και 

είχε καθορίσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τόσο για την υποβολή των 

απογραφικών δελτίων, όσο και για τη συγγραφή της Έκθεσης Αξιολόγησης. 
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4.   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1990 με το Ν.Δ. 147/1990 με 

το οποίο η Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης μετονομάστηκε σε 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Το ΤΕΠ 

ξεκίνησε με επτά μέλη ΔΕΠ, τρεις Καθηγητές, έναν Αναπληρωτή Καθηγητή, 2 

Επίκουρους Καθηγητές και έναν Λέκτορα. Το Τμήμα σήμερα (2009) αριθμεί 31 

μέλη ΔΕΠ, από τα οποία 15 είναι Καθηγητές, 6 είναι Αναπληρωτές Καθηγητές, 8 

είναι Επίκουροι Καθηγητές και 2 είναι Λέκτορες. Επίσης, στο Τμήμα υπηρετούν 4 

μέλη διδακτικού προσωπικού με το καθεστώς του ΠΔ 407/80,  3 μέλη ΕΤΕΠ. Τέλος 

στην Γραμματεία του Τμήματος εργάζονται 3 διοικητικοί υπάλληλοι και ένα μέλος 

ΕΕΔΙΠ. Έχει επίσης εγκριθεί η πλήρωση μιας κενής θέσης ΔΕΠ στην βαθμίδα του 

Καθηγητή λόγω αποχώρησης μέλους ΔΕΠ.  

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 

η αποστολή του είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης µε τη διδασκαλία και 

την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Πληροφορικής, µε 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, 

Διοικητικές και Κοινωνικές επιστήμες, με σκοπό την πλήρη επιστημονική κατάρτιση 

στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το 

Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην Επιστήμη της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Για 

την επίτευξη των στόχων του, το ΤΕΠ διοργανώνει τακτικές διαλέξεις και συνέδρια, 

προσκαλεί Καθηγητές από άλλα Ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια, συμμετέχει σε 

ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως είναι το ΕΠΕΑΕΚ, ΠΕΝΕΔ, TSER, 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, INTEREG, LEONARDO DA VINCI, ADAPT, ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ, 

κ.ά., προωθεί την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε μέλη ΔΕΠ ως επισκεπτών 

Καθηγητών, Μελετητών και υποτρόφων σε Πανεπιστήμια διεθνούς κύρους, όπως 

είναι το Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ και Cambridge University του ΗΒ.  

Για περαιτέρω προώθηση των σκοπών του, το ΤΕΠ στοχεύει στη 

διαμόρφωση ενός πλαισίου σπουδών, το οποίο ως στόχο έχει αφενός να 

εναρμονίζεται με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της Επιστήμης της Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής, και αφετέρου να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς και ευρύτερα της 
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ελληνικής κοινωνίας. Το γεγονός αυτό απαιτεί την ύπαρξη Προγράμματος Σπουδών, 

Διδακτικού Προσωπικού, Γραμματειακής υποστήριξης και Υποδομών, κατάλληλων 

για ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα σε συνεχή αρμονία με τα διεθνή δεδομένα. 

Το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 το Τμήμα είχε 1.056 εγγεγραμμένους φοιτητές 

στα οκτώ εξάμηνα της κανονικής διάρκειας των σπουδών (716 προπτυχιακοί, 188 

μεταπτυχιακοί και 152 υποψήφιοι διδάκτορες). Ας σημειωθεί πως το 2007-08, 128 

φοιτητές πήραν πτυχίο, 73 πήραν μεταπτυχιακό τίτλο και 7 απέκτησαν διδακτορικό 

δίπλωμα.  

Στα πλαίσια προώθησης των σκοπών του, το ΤΕΠ οργάνωσε Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (ΠΜΣΕ) που έχει ως αντικείμενο την παροχή 

εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική έτσι ώστε οι πτυχιούχοι 

του ΠΜΣΕ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και 

τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, 

διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα. Το ΠΜΣΕ, που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 

έτος 2003-04, ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του 

Ν.2083/92. Εξειδικεύσεις του ΠΜΣΕ πραγματοποιούνται και στις εγκαταστάσεις 

του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με σύμπραξη των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την παράγραφο 3α 

του άρθρου 28 του Ν.1404/1983 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 

του άρθρου 5 του Ν.2916/2001 και την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας 31364-

Β7/5-4-2002. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης 

ίδρυσης.  

Το ΠΜΣΕ χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες 

Εξειδικεύσεις: (α) Συστημάτων Υπολογιστών, και (β) Επιχειρηματικής 

Πληροφορικής. Το ΠΜΣΕ ξεκίνησε το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ίδρυσής του με 86 

φοιτητές, 60 στην Θεσσαλονίκη και 26 στην Κοζάνη. Το δεύτερο έτος επιλέχτηκαν 

60 φοιτητές, 40 στην Θεσσαλονίκη και 20 στην Κοζάνη. Το 2007-08 επιλέχτηκαν 50 

φοιτητές στην Θεσσαλονίκη και 25 στην Κοζάνη. Σημειώνεται ότι στην Κοζάνη οι 

διδάσκοντες στο ΠΜΣΕ είναι 10 και στην Θεσσαλονίκη είναι 35, μέλη ΔΕΠ και 

άλλοι επιστήμονες. Κάθε έτος ανακηρύσσονται πτυχιούχοι του ΠΜΣΕ περίπου το 

96% των εγγραφέντων φοιτητών.   

Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣΕ είναι οι εξής: 
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• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών. Παροχή γνώσης  στις 

σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής.   

• Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την 

παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.   

• Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης 

ψηφιακής οικονομίας.   

• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή 

σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.   

• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.  

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει επίσης Πρόγραμμα χορήγησης 

Διδακτορικών Διπλωμάτων (ΔΔ) από την αρχή της ίδρυσής του. Το ΔΔ καλύπτει τα 

γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα πλαίσια του Τμήματος. 

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία 

αποτελείται από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), τους 

εκπροσώπους των φοιτητών και των μελών του ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και τον Πρόεδρο 

του Τμήματος. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης του 

Τμήματος και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που το αφορούν στα πλαίσια των 

αποφάσεων της Συγκλήτου και της ισχύουσας Νομοθεσίας. Ο Πρόεδρος του 

Τμήματος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει των εργασιών της, μεριμνά 

για την εκτέλεση των αποφάσεών της και προΐσταται των Υπηρεσιών του TΕΠ. 

Σημαντικό ρόλο στη διοίκηση και την ομαλή λειτουργία του Τμήματος έχει η 

Γραμματεία του. Η Γραμματεία αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους και έχει 

ως αρμοδιότητες την εγγραφή των νέων φοιτητών, τη χορήγηση πιστοποιητικών 

φοίτησης, αναλυτικής βαθμολογίας, αντιγράφων πτυχίων και λοιπών εγγράφων, την 

ενημέρωση των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ με γενικές και ειδικές ανακοινώσεις, 

την ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων, τη διαχείριση εισερχομένων – εξερχομένων 

εγγράφων και την υποστήριξη του Προέδρου στην προετοιμασία των Γενικών 

Συνελεύσεων του Τμήματος και στην υλοποίηση των αποφάσεών της. 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

5.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) 

 
Στόχος και μέλημα του Τμήματος είναι η εξοικείωση και εκπαίδευση του 

φοιτητή σε ζητήματα της βασικής σύγχρονης οικονομικής και ψηφιακής παιδείας, με 

έμφαση στις μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης, χρήσης της πληροφορικής και βασικού 

προγραμματισμού. H κάλυψη των απαιτήσεων της κοινωνίας για γενική αλλά και 

εξειδικευμένη γνώση τόσο των οικονομικών ζητημάτων που απασχολούν την 

κοινωνία μας, όσο και ζητημάτων οργάνωσης και διαχείρισης οργανισμών και 

πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και εφαρμογών πληροφορικής και 

επικοινωνιών κρίνεται αρκετά καλή, όπως αυτό φαίνεται από την υψηλή ζήτηση για 

φοίτηση στο Τμήμα, αλλά και από τον βαθμό απορρόφησης των αποφοίτων μας από 

την αγορά εργασίας. 

Ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων (δ.μ.) που απαιτείται για τη λήψη 

του πτυχίου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι εκατόν εξήντα επτά 

(167) δ.μ., συμπεριλαμβανομένων και των δεκαέξι (16) δ.μ. του μαθήματος της 

αγγλικής γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει 

επιτυχώς τον ελάχιστο αριθμό των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του 

ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών. Διευκρινίζεται ότι μια ώρα διδασκαλίας την 

εβδομάδα για όλο το εξάμηνο, ισοδυναμεί με μια διδακτική μονάδα, ανεξάρτητα αν 

το μάθημα είναι κορμού ή μάθημα επιλογής. Το σύνολο των μαθημάτων κορμού 

είναι 44. Η δομή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΠ του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας περιγράφεται αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους. 

 

Μαθήματα κορμού και επιλογής 

Τα μαθήματα κορμού όπως και επιλογής επιμερίζονται σε πέντε ομάδες γνωστικών 

περιοχών που περιλαμβάνουν συνολικά 11 γνωστικές περιοχές. Σε κάθε γνωστική 

περιοχή αντιστοιχεί διαφορετικός αριθμός διδακτικών μονάδων. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει την διάρθρωση των δμ στις πέντε ομάδες γνωστικών περιοχών.  
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Πίνακας 5.1: Κατανομή δμ ανά ομάδα γνωστικών περιοχών 

 Μαθήματα 
Κορμού  Μαθήματα 

Επιλογής  

ΟΜΑΔΑ 
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ώρες % Ώρες % 

1.Επιστήμες Η/Υ 76 53,15 48 41,38

2.Επιστήμες Μαθηματικών και 
 Στατιστικής 

21 14,69 18 15,52

3. Οικονομικές, Διοικητικές και   
 Κοινωνικές Επιστήμες 

30 20,98 44 37,93

4. Πτυχιακή Εργασία 0 0,00 6 5,17

5. Αγγλικά 16 11,19 0 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 143 100,00 116 100,00

 

Πτυχιακή εργασία  

Στην αρχή του 7ου εξαμήνου, ανατίθεται προαιρετικά σε κάθε φοιτητή "πτυχιακή 

εργασία" σε μια από τις γνωστικές περιοχές που τον ενδιαφέρει. Η συγγραφή της 

πτυχιακής εργασίας γίνεται σε συνεργασία με ένα μέλος Δ.Ε.Π., που ορίζεται ως 

επιβλέπων. Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 6 δ.μ., σε όποιον φοιτητή 

την επιλέξει ολοκληρώνεται και κατατίθεται στον επιβλέποντα στο τέλος του 8ου 

εξαμήνου για αξιολόγηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή αξιολόγηση της 

εργασίας είναι η εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Εάν ο φοιτητής δεν επιλέξει την πτυχιακή εργασία, τότε αυτή αντιστοιχεί σε δύο (2) 

μαθήματα επιλογής του Ζ΄ εξαμήνου και σε ένα (1) μάθημα επιλογής του Η΄ 

εξαμήνου, δηλαδή σε 6 δ.μ. (2 δ.μ. για κάθε μάθημα επιλογής X 3 μαθήματα που 

αντιστοιχούν για την πτυχιακή εργασία = 6 δ.μ.) 

 

Φροντιστήρια - Εργαστήρια 

Οι ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα, περιλαμβάνουν και τις ώρες 
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εξάσκησης σε φροντιστήρια ή εργαστήρια. Οι ώρες αυτές ορίζονται από τους 

διδάσκοντες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθήματος. 

 

Αγγλική Γλώσσα 

Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα του προγράμματος 

σπουδών και είναι υποχρεωτικό μάθημα, στο οποίο αντιστοιχούν 16 δ.μ. Η επιτυχής 

παρακολούθηση της γλώσσας αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του 

πτυχίου. 

Η αγγλική γλώσσα διδάσκεται σε διαφορετικά επίπεδα εμβάθυνσης και οι φοιτητές 

θα παρακολουθούν εκείνο το επίπεδο που επιτρέπουν οι προηγούμενες γνώσεις τους. 

Για να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση των φοιτητών οι βαθμοί στην αγγλική 

γλώσσα δεν λαμβάνονται μεμονωμένα υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού του 

πτυχίου. Αντίθετα, συνυπολογίζεται ένας μόνο γενικός βαθμός στην αγγλική 

γλώσσα, αυτός που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των βαθμών των αντίστοιχων 

τεσσάρων εξαμήνων. 

 

Εξεταστικό σύστημα 

Οι διαδικασίες του εξεταστικού συστήματος περιλαμβάνουν τις τελικές εξετάσεις 

των εξαμήνων, καθώς και την εκπόνηση ασκήσεων και εργασιών σε μικρές ομάδες 

φοιτητών. Σε πολλά μαθήματα προσφέρεται και η δυνατότητα ενδιάμεσων 

εξετάσεων «πρόδου». Η διαχείριση όμως της εκπόνησης ασκήσεων, εργασιών και 

προόδου παρουσιάζει υπερφόρτωση στο διδακτικό έργο των διδασκόντων λόγω του 

μεγάλου αριθμού φοιτητών, και κατά συνέπεια διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ 

ερευνητικού και διδακτικού έργου. 
 
Βαθμός Πτυχίου 

ό του βαθμού του πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε 

 

ν 

κτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0, μαθήματα 

Πτυχιακή Εργασία έχει συντελεστή βαρύτητας 3.  

Για τον υπολογισμ

μαθήματος επί ένα συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος, και το άθροισμα των

επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλω

των μαθημάτων αυτών. 

Μαθήματα με 1 ή 2 διδα

με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5, και μαθήματα με 

περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 2,0. Η 
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Διεθνής διάσταση του ΠΠΣ 

Η τρέχουσα δομή του ΠΠΣ είναι αρκετά ικανοποιητική και έχει χαρακτήρα 

τα επιλογής είναι περισσότερα από τα μαθήματα 

ry 

στην 

έροντός 

multidisciplinary. Τα μαθήμα

κορμού, 56 και 44 αντίστοιχα. Η αναλογία αυτή, καθώς και η multidisciplina

διάσταση του ΠΠΣ δείχνουν ότι το Τμήμα ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις. 

Σημειώνεται ενδεικτικά ότι στα περισσότερα προγράμματα στη Β. Αμερική και 

Δ. Ευρώπη οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επιλέγουν μαθήματα του ενδιαφ

τους, επιλέγοντας ακόμα και από μαθήματα άλλων Τμημάτων, ανάλογα με τον 

προσανατολισμό του κάθε Τμήματος. Το ΤΕΠ περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα 

μαθημάτων επιλογής στις οικονομικές, διοικητικές, κοινωνικές επιστήμες, στις 

ποσοτικές μεθόδους και στην πληροφορική. Επί πλέον, ο φοιτητής μπορεί να 

επιλέξει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε θέμα του ενδιαφέροντός του.  

 

Πρακτική άσκηση των φοιτητών 

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης και Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών 

τητές μας σε ένα ικανό αριθμό επιχειρήσεων, 

ές μας να 

ποι 

δίκευσης και το 

ρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. 

.2.1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (ΠΜΣΕ)  

συνεργάζεται και προωθεί του φοι

διαφορετικής οικονομικής δραστηριότητας, επιτρέποντας στους φοιτητ

γνωρίσουν τον επιχειρηματικό τομέα και να εφαρμόσουν στην πράξη την 

αποκτηθείσα γνώση. Επίσης, στα πλαίσια του Τμήματος προσκαλούνται εκπρόσω

επιχειρήσεων και Οργανισμών να παρουσιάσουν στους φοιτητές μας την 

επιχειρηματική δραστηριότητα των φορέων τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις. 

Μερικές από τις επιχειρήσεις αυτές έχουν προσλάβει αποφοίτους μας.  

 

5.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) 

 

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ει

Π

 

 

5
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ληροφορικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και οδηγεί στην 

απονομ

• Επιχειρηματική Πληροφορική 

 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4, το ΠΜΣΕ του Τμήματος Εφαρμοσμένης

Π

ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ακόλουθες Εξειδικεύσεις: 

• Συστήματα Υπολογιστών 

Διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣΕ 

 Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) αποφασίζει την ημερομηνία 

καδημαϊκό έτος, σύμφωνα με την υπουργική 

2. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών. 

3. Το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων. 

 στο Πανεπιστήμιο 

. 

αι σε 

 ΠΜΣ. Στη συνέχεια η 

ύνολο 

1. 

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, 

3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, 

έναρξης των μαθημάτων για κάθε α

απόφαση έγκρισης του ΠΜΣΕ. Μετά την απόφαση αυτή, η Συντονιστική Επιτροπή 

του ΠΜΣ δημοσιεύει στον τύπο, τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη των 

μαθημάτων, σχετική ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, που 

προσδιορίζει: 

1. Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣΕ. 

4. Την διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών. 

5. Τις Εξειδικεύσεις του ΠΜΣΕ που λειτουργούν

Μακεδονίας και στο Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας

  Οι αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλοντ

ειδικά έντυπα, που διατίθενται από τη Γραμματεία του

Γραμματεία, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψήφιους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ το σ

των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό. 

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι 

είναι: 

Έντυπη αίτηση, 

2. 
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αθμολογίας, 

ΕΠ (τα έντυπα των 

 να 

α των 

 των εξετάσεων GRE για τους υποψηφίους της Εξειδίκευσης 

ί τίτλοι σπουδών, εκτός από 

αν υπάρχουν). 

  
ατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής β

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ

συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ), 

6. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency -Cambridge ή Michigan που

έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξεως 

υποβολής των δικαιολογητικών- ή TOEFL ή IELTS, τα αποτελέσματ

οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη), ή, εάν υπάρχει, αποδεικτικό 

λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, ή πτυχίο Αγγλικής 

Φιλολογίας, 

7. Αποτελέσματα

Συστημάτων Υπολογιστών και GRE ή GMAT για τους υποψηφίους της 

Εξειδίκευσης Επιχειρηματικής Πληροφορικής 

8.  Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιπο

το πρώτο πτυχίο, αν φυσικά υπάρχουν,  

9. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (

  

Κ  

ι Τμημάτων Σχολών Οικονομικών, 

οινων ς 

 

ηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα 

ουν π

τοί και 

 είναι πτυχιούχοι Τμημάτων με ασθενές 

υπόβαθρο εφαρμοσμένης πληροφορικής είναι δυνατό, με απόφαση της ΓΣΕΣ, μετά 

  
Στο ΠΜΣΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχο

K ικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών και Πληροφορική

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) καθώς και 

Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών

ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το 

ΔΟΑΤΑΠ. 

  Υποψ

έχ ερατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της 

β' φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.3) και θα 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣΕ, στο οποίο γίνονται δεκ

αλλοδαποί υποψήφιοι, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ, εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣΕ. 

  Φοιτητές του ΠΜΣΕ, οι οποίοι
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ό πρ ουν 

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

απ όταση της Συντονιστικής Επιτροπής, να υποχρεωθούν να παρακολουθήσ

μέχρι 3 (τρία) μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και να έχουν 

επιτυχή εξεταστικά αποτελέσματα, γιατί διαφορετικά θα διαγράφονται. 

  
  

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του 

 απαραίτητο), είναι το αρμόδιο 

όργανο

τικών και η 

α 

τηθεί 

ς 

ο-

ολική εκατονταβάθμια κλίμακα, είναι: 

 β) Βαθμολογία σε συναφή με το ΠΜΣΕ προπτυχιακά μαθήματα και σε συναφή 

δο) 

ς 30%). Η 

ν των εξετάσεων GRE και GMAT (μέσος όρος 

  

Τμήματος, τα οποία ορίζει η ΓΣΕΣ (εφόσον το κρίνει

 για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις 

αυτοτελείς φάσεις για κάθε εξειδίκευση και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.  

1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη 

δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογη

πιστοποίηση των γνώσεων αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων. Η πιστοποίηση θ

γίνεται με TOEFL (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος  του 213), ή IELTS (βαθμός 

μεγαλύτερος ή ίσος του 5,5), τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για 

τέσσερα έτη ή δίπλωμα Proficiency (Cambridge ή Michigan που να έχει αποκ

την τελευταία δεκαετία) ή πτυχίο Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή πτυχίο Αγγλική

Φιλολογίας.  

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμ

λογίες, σε συν

 α) Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 35%). 

διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπε

(συντελεστής βαρύτητας 15%). 

 γ) Αποτελέσματα των εξετάσεων GRE ή GMAT (συντελεστής βαρύτητα

αντιστοιχία των αποτελεσμάτω

Quantitative και Analytical) ως προς τη βαθμολογία με άριστα το 10 έχει ως εξής: 
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GRE GENERAL 
SCORE 

ΒΑΘΜΟΣ 

741- 
701-740 
661-700 
621-660 
581-620 
541-580 
501-540 
461-500 
421-460 
381-420 
0 –380

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GMAT SCORE ΒΑΘΜΟΣ GMAT 
SCORE 

ΒΑΘΜΟΣ 

671- 10 581-590 7,4 
661-670 9,8 571-580 7,1 
651-660 9,5 561-570 6,8 
641-650 9,2 551-560 6,5 
631-640 8,9 541-550 6,2 
621-630 8,6 531-540 5,9 
611-620 8,3 521-530 5,6 
601-610 8,0 511-520 5,3 
591-600 7,7 500-510 5,0 

 
δ)Eρευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου η οποία αποδεικνύεται με 

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις (συντελεστής βαρύτητας 5%). 

ε) Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά 

επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα, ή βεβαιώσεις αυτού του φορέα ή/και 

πρόσθετοι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέραν του πρώτου πτυχίου 

(συντελεστής βαρύτητας 5%).   

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη δεύτερη  φάση είναι 90%.   

3. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει σχετική συνέντευξη από δύο τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματος, ή μέλη ΕΠ του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας (οριζόμενα από τη ΓΣΕΣ) 

των πρώτων από το σύνολο των υποψηφίων για κάθε εξειδίκευση, οι οποίοι 
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αντιστοιχούν σε αριθμό ίσο με τις θέσεις που θα καλυφθούν για την αντίστοιχη 

Εξειδίκευση, προσαυξημένο κατά 50% (συντελεστής βαρύτητας 10%).  

     
Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων  
  
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ σε ολομέλεια: 

1. Μετά τη διαπίστωση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις της πρώτης 

φάσης, αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης 

φάσης.  

2. Προωθεί τον κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη φάση στη Γραμματεία του 

Μεταπτυχιακού, που αποστέλλει σε αυτούς πρόσκληση για συμμετοχή στην τρίτη 

φάση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. 

3. Μετά το πέρας και της τρίτης φάσης, καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των 

επιτυχόντων υποψηφίων, χωριστά για κάθε εξειδίκευση και για κάθε Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας). Οι κατάλογοι των 

επιτυχόντων υπόκεινται στην τελική έγκριση της ΓΣΕΣ.   

4. Οι  πρώτοι από τους επιτυχόντες, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθμό των εισακτέων 

σε κάθε ειδίκευση και σε κάθε Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και 

Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας), ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται 

να απαντήσουν επίσης γραπτώς, εντός 5 ημερών, αν δέχονται ή όχι την ένταξή τους 

στο ΠΜΣΕ, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.  

5. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, 

ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις, τότε η 

Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον 

αντίστοιχο κατάλογο επιτυχίας. Επιλαχόντες υποψήφιοι μιας εξειδίκευσης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι δυνατόν, με απόφαση της ΓΣΕΣ, να 

παρακολουθήσουν την ίδια εξειδίκευση στο Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, εφόσον φυσικά 

υπάρχουν κενές θέσεις στη συγκεκριμένη εξειδίκευση και αντίστροφα. Οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν το ΠΜΣ  στο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας) όπου 

έγιναν δεκτοί. 
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Διασφάλιση του αδιαβλήτου κατά τη διαδικασία επιλογής 

 Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας επιλογής είναι αναγκαία: 

• Η εξακρίβωση της ουσιαστικής γνησιότητας και ακρίβειας των βεβαιώσεων 

επαγγελματικής εμπειρίας και των διαφόρων άλλων βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών. 

• Η συμμετοχή στην ίσου χρόνου για όλους συνέντευξη δύο τουλάχιστον 

εξεταστών. 

 

Διάρκεια, Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος 
   

Το ΠΜΣΕ διαρκεί τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας τουλάχιστον 

δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων. Τα μαθήματα του ΠΜΣ 

διακρίνονται σε : 

 α. Υποχρεωτικά μαθήματα 

 β. Μαθήματα επιλογής 

      γ. Μαθήματα επιλογής εξειδίκευσης, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην 

υπουργική απόφαση που ενέκρινε το ΠΜΣ και σύμφωνα με τις εκάστοτε 

αποφάσεις της ΓΣΕΣ. 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 

12 μαθήματα. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα 

Α, Β, και Γ. Κατά τη διάρκεια του Δ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να 

εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία (thesis), εφ' όσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 

όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων.      

  Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με τρεις (3) διδακτικές μονάδες, ενώ η 

διπλωματική εργασία (thesis) ισοδυναμεί με δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες. Το 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 48 διδακτικών 

μονάδων. Η ΓΣΕΣ, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, 

καθορίζει τα μαθήματα επιλογής και επιλογής εξειδίκευσης που θα διδάσκονται, υπό 

τον περιορισμό ότι σε κάθε περίπτωση θα παρέχεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

η δυνατότητα επιλογής από έξι τουλάχιστον μαθήματα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

έχουν το δικαίωμα αλλαγής στα μαθήματα επιλογής και επιλογής εξειδίκευσης έως 



 
 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Εαρινό εξάμηνο 2007-08 και Χειμερινό εξάμηνο 2008-09)                                                                        
Έγκριση από ΓΣ: Απρίλιος 2009   
 

36

το τέλος της β' εβδομάδας του κάθε εξαμήνου. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος 

διδάσκονται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

Η ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζει για κάθε 

μεταπτυχιακό φοιτητή ένα μέλος ΔΕΠ, ή μέλος ΕΠ του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, από 

αυτά που τους έχει ανατεθεί έργο σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για την παρακολούθηση 

και τον έλεγχο της πορείας των σπουδών του. Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο 

άτομο (μέλος ΔΕΠ, ή μέλος ΕΠ του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας), θα πρέπει να 

συνεργάζεται με τη Συντονιστική Επιτροπή, για την άσκηση της δραστηριότητός του 

αυτής. Μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης εντός τετραετίας (4ετίας) από την εγγραφή του στο ΠΜΣ, 

διαγράφεται από το ΠΜΣ, εκτός αν η ΓΣΕΣ αποφασίσει την παράταση παραμονής 

του σε αυτό, για ένα ακόμη έτος. 

 

Λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών 

Παρακολούθηση προγράμματος σπουδών 
  
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις 

παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε 

μάθημα. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι 

μέχρι τρεις (3) συναντήσεις, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή 

αδικαιολόγητες. Για αριθμό απουσιών πέρα από τις τρεις (3) συναντήσεις σε ένα 

μάθημα, η ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, αποφασίζει την 

εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας, την επανάληψη του μαθήματος ή τον 

αποκλεισμό του φοιτητή από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

Υποχρεώσεις διδασκόντων 

Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΠΜΣ είναι υποχρεωμένος: 

1. Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του  

μαθήματος. 

2. Να ελέγχει αν οι φοιτητές που είναι παρόντες και μόνο αυτοί έχουν υπογράψει 

στο παρουσιολόγιο. 
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3.  Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος με τρόπο που αυτό 

να είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις. Να χρησιμοποιούνται 

διεθνώς καθιερωμένα και σύγχρονα συγγράμματα, μεταπτυχιακού και όχι 

προπτυχιακού επιπέδου, καθώς και σχετικά επιστημονικά άρθρα στα πλαίσια της 

ύλης του μαθήματος. Επισημαίνεται, ότι σε καμία περίπτωση τα συγγράμματα 

προπτυχιακού επιπέδου, είναι σε θέση να υποκαταστήσουν αυτά που ενδείκνυνται 

για μεταπτυχιακό επίπεδο. 

4. Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την υ-

ψηλού επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε σύγχρονες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τη υιοθέτηση μελέτης περιπτώσεων, 

με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την εμπειρία και τις 

ειδικές γνώσεις τους, ή με συνδυασμό των δύο. Σε καμιά όμως περίπτωση ο 

διδάσκων δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά την ευθύνη για την προετοιμασία των 

δικών του παραδόσεων, υιοθετώντας τη λύση των προσκεκλημένων ομιλητών, ή 

ακόμη τις εργασίες βιβλιοθήκης. 

5. Να καθιερώσει εβδομαδιαία τουλάχιστον δύο ώρες ακρόασης στο γραφείο του, 

ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του, για θέματα 

που άπτονται των σπουδών τους και μάλιστα του συγκεκριμένου μαθήματος. 

6. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται, κατά την έναρξη του εξαμήνου, να υποβάλλουν 

προς διανομή στη Γραμματεία του ΠΜΣ το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus), που θα 

καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος, μελέτες 

περιπτώσεων, καθώς και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. 

7. Οι επιβλέποντες καθηγητές των διπλωματικών εργασιών, υποχρεούνται να 

υποβάλλουν στη Γραμματεία των ΠΜΣ το ημερολόγιο προόδου και την ειδική 

έκθεση με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας για έγκριση από τη 

ΓΣΕΣ. 

8. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του ΠΜΣ, καθώς και την 

ακαδημαϊκή δεοντολογία (π.χ. να μη χρησιμοποιούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές για 

ιδίους σκοπούς).  
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Εξετάσεις και βαθμολογία φοιτητών 

Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα, με 

συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων προόδου. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας 

των φοιτητών αποφασίζεται από τη ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της Συντονιστικής 

Επιτροπής του ΠΜΣ, και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η 

αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια. Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους 

γίνεται αλφαβητικά σε κλίμακα από Α έως Ε, όπου 

Α = 10 

Α- = 9 

Β+ = 8 

Β = 7 

Γ = 6 

Δ = 5 

E = Επανάληψη 

ΕΛΛ = Ελλιπώς 

  Ο φοιτητής που βαθμολογείται με βαθμό Ε σε περισσότερα από δύο 

μαθήματα ενός εξαμήνου αποβάλλεται από το ΠΜΣ, με απόφαση της ΓΣΕΣ. O 

φοιτητής που βαθμολογείται με βαθμό Ε μέχρι σε δύο μαθήματα ενός εξαμήνου 

επανεξετάζεται μία και μόνο φορά σ' αυτά, σε διάστημα 3 μηνών από της εκδόσεως 

των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας υποχρεώνεται για τελευταία 

φορά να επαναλάβει τα μαθήματα αυτά το εξάμηνο που θα διδαχθούν, σύμφωνα με 

το πρόγραμμα (με καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων, εφόσον προβλέπονται). 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη 

βαθμολόγησή τους σε συγκεκριμένο μάθημα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, 

έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται σε τριμελή Επιτροπή η οποία θα ορίζεται από τη 

ΓΣΕΣ ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η τριμελής Επιτροπή θα εξετάζει το 

θέμα και θα εισηγείται στη ΓΣΕΣ, η οποία θα λαμβάνει και την τελική απόφαση, 

ήτοι την αποβολή τους από το ΠΜΣ, ή την επανεξέτασή τους. Στην παραπάνω 

τριμελή Επιτροπή θα συμμετέχει και ο διδάσκων καθηγητής, ο οποίος βαθμολόγησε 

το μάθημα. 
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Βαθμός ΕΛΛ (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε ειδικές περιπτώσεις, 

όπως αδυναμία του φοιτητή να λάβει μέρος στις εξετάσεις, ή να παραδώσει εργασία 

για λόγους επαγγελματικούς, ή υγείας και αργότερα μέσα σε νέα τακτή προθεσμία 

δύναται να αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό, εφ’ όσον ο φοιτητής εκπληρώσει 

όλες του τις υποχρεώσεις. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημέρα 

εξέτασης.  

   

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων 

Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 

αξιολογούν αυτό, συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο. Το έντυπο αυτό, 

καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό 

συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του ΠΜΣ.  

Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, γίνεται με 

κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους διδασκόμενους, τη 

σωστή προετοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης και διεθνώς 

καθιερωμένης – για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές – βιβλιογραφίας, την 

προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, σε συνδυασμό με την ορθότητα των 

απαντήσεων, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών καθώς και 

γραπτών εξετάσεων, και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος, των 

ωρών γραφείου κλπ . 

  Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται 

με ευθύνη της Γραμματείας του ΠΜΣ την προτελευταία ημέρα των παραδόσεων και 

τα συμπληρωμένα έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Η ανάλυση των εντύπων 

αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι συγκριτικοί 

πίνακες ετοιμάζονται και αυτοί με ευθύνη της Γραμματείας. Οι πίνακες που 

ετοιμάζονται παραδίδονται στην Τριμελή Επιτροπή Μελέτης της Αξιολόγησης (η 

οποία αποτελείται από καθηγητές α' και β' βαθμίδας που έχουν οριστεί από τη 

Σύγκλητο και δεν ανήκουν στους διδάσκοντες του ΠΜΣ), για να μελετήσει τις 

απαντήσεις των εντύπων αξιολόγησης. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρά 

παράπονα από μέρους των φοιτητών, τότε με απόφαση της ΓΣΕΣ, λαμβάνονται τα 

ενδεδειγμένα μέτρα (σύσταση, παρακράτηση μέρους ή όλης της προβλεπόμενης 

αποζημίωσης, αφαίρεση του δικαιώματος διδασκαλίας), ώστε να αντιμετωπίζονται 
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έγκαιρα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί. Μετά την 

υποβολή της κατάστασης βαθμολογίας για το μάθημα, παραδίδεται και στο 

διδάσκοντα ο πίνακας της αξιολόγησης με τις τυχόν παρατηρήσεις, μαζί με το 

συγκριτικό πίνακα. 

Για τις περιπτώσεις εκείνες, όπου συνεχίζεται η διεξαγωγή μαθήματος με 

τρόπο που δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ, τότε με 

σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μελέτης της Αξιολόγησης, η Συντονιστική 

Επιτροπή εισηγείται την αντικατάσταση του διδάσκοντα (ανεξάρτητα αν αυτός είναι 

μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου ή εξωτερικός συνεργάτης) στη ΓΣΕΣ, η οποία και 

λαμβάνει τη σχετική απόφαση.  

Το Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο κάθε έτους και πριν την έναρξη του εκάστοτε 

εξαμήνου, η ανωτέρω Επιτροπή θα καταθέτει στη Συντονιστική Επιτροπή την 

έκθεση αξιολόγησης, η οποία θα προκύπτει από τα φύλλα αξιολόγησης που 

συμπληρώνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.  

  

Διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας  

Κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να 

ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της 

διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη 

γνώμη του, ο οποίος να ανήκει στους διδάσκοντες στο ΠΜΣ και να είναι μέλος ΔΕΠ 

του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή 

μέλος ΕΠ Τ.Ε.Ι.. Στο παραπάνω προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας, θα πρέπει να 

προσδιορίζεται το θέμα που θα αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον 

ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία 

που θα υιοθετηθούν. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα, γίνεται με κριτήρια τη 

συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα 

οφέλη και τα στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. H αποδοχή της πρότασης για 

έρευνα επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ. Η Συντονιστική Επιτροπή και ο επιβλέπων 

έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών 

του μεταπτυχιακού φοιτητή. 

Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί (τηρώντας 
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ημερολόγιο προόδου), αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.Με 

την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, συγκροτείται από τη 

ΓΣΕΣ διμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια 

σημεία της εργασίας του με τα ανάλογα συμπεράσματα. Ένα από τα μέλη της 

εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι ο επιβλέπων καθηγητής. Ο τελευταίος, 

συντάσσει στη συνέχεια ειδική έκθεση, στην οποία αξιολογείται και βαθμολογείται η 

εργασία και την υποβάλλει για έγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή. Σε περίπτωση 

που ο φοιτητής ζητήσει αλλαγή του επιβλέποντα καθηγητή, αποφασίζει σχετικά η 

ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

Χορήγηση Υποτροφιών 

Εφόσον για τη φοίτηση στο ΠΜΣΕ προβλεφθούν δίδακτρα, θα παρέχονται, 

εκτός αν η ΓΣΕΣ αποφασίσει διαφορετικά, δύο υποτροφίες ανά εξειδίκευση για κάθε 

διδακτικό εξάμηνο, τόσο για τις εξειδικεύσεις που θα λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας όσο και για τις Εξειδικεύσεις που θα λειτουργούν στο Τ.Ε.Ι. Δυτ. 

Μακεδονίας. Η μία από τις υποτροφίες αυτές θα καλύπτει το 100% των διδάκτρων 

και θα χορηγείται στο μεταπτυχιακό φοιτητή που πρώτευσε στη βαθμολογική 

αξιολογική κατάταξη του προηγούμενου διδακτικού εξαμήνου. Για τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη η αξιολογική τους 

κατάταξη κατά την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ. Η δεύτερη υποτροφία θα καλύπτει το 

50% των διδάκτρων και θα χορηγείται στο δεύτερο μεταπτυχιακό φοιτητή. 

  Η ΓΣΕΣ μπορεί με απόφασή της να καθορίσει πρόσθετες προϋποθέσεις –

πέρα από την επίδοση- για τη χορήγηση των παραπάνω υποτροφιών, ή να επιφέρει 

οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση που σχετίζεται με τις συγκεκριμένες υποτροφίες. 

Επισημαίνεται πάντως, εκτός αν υπάρξει διαφορετική απόφαση της ΓΣΕΣ, πως 

βασική προϋπόθεση για τη λήψη υποτροφίας είναι ο μεταπτυχιακός φοιτητής να μη 

λαμβάνει παράλληλα υποτροφία από άλλο φορέα. 

 
5.2.2. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) 

 

Η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται μόνο μέσα από το ΠΜΣ, το 

οποίο και είναι αρμόδιο για την απονομή διδακτορικού διπλώματος στα γνωστικά 
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αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Ο 

υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει κατ' αρχήν να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του άρθρου 2 ή μεταπτυ-

χιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α (ΔΟΑΤΑΠ), αντίστοιχου με το 

παραπάνω μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. 

β) Να γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα 

Εφ' όσον πληρούνται οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει 

να υποβάλλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ, από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου ή 

από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου, τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας. 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

3. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. Εφόσον 

πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η 

αναγνώρισή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου 

(ή και αργότερα με απόφαση της ΓΣΕΣ) από την ημερομηνία που η ΓΣΕΣ θα 

κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας. 

5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (Proficiency -Cambridge ή Michigan και να 

έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία - ή TOEFL πάνω από 250 ή IELTS 

πάνω από 6, τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη) 

εκτός αν έχει μεταπτυχιακό (Master) από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή από 

Ελληνικό Πανεπιστήμιο που είχε σαν προϋπόθεση την Αγγλική γλώσσα για 

την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (προσκομίζοντας ένα από τα 

παραπάνω αποδεικτικά). 

6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιπούς τίτλους σπουδών, αν 

φυσικά υπάρχουν. 

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν). 

8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται  ως προς την πληρότητα των τυπικών 

προσόντων από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία και εισηγείται στη ΓΣΕΣ αν ο 
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υποψήφιος πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του Τμήματος Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η ΓΣΕΣ, μετά από πρόταση 

της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ, μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να 

παρακολουθήσει μαθήματα είτε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είτε να μελετήσει 

θεματικές ενότητες σύμφωνα με την κρίση του επιβλέποντα (Independent Study). 

  Εφ' όσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός από την ΓΣΕΣ, η τελευταία ορίζει 

τριμελή συμβουλευτική επιτροπή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι 

αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Ο μέγιστος αριθμός 

διδακτορικών διατριβών, των οποίων την επίβλεψη μπορεί να αναλάβει μέλος ΔΕΠ 

του Τμήματος είναι 4 (πέραν των υπαρχόντων υποψηφίων διδακτόρων με το παλιό 

σύστημα). Στους υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου χορηγείται πάσο και 

βιβλιάριο σπουδών. 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής 

είναι τρία έτη, ενώ η μέγιστη επτά έτη. Μετά την άπρακτη πάροδο της επταετίας για 

συγκεκριμένο υποψήφιο διδάκτορα, η ΓΣΕΣ αποφασίζει για το ενδεχόμενο 

παράταση του χρόνου εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, εφόσον 

συντρέχουν αποχρώντες λόγοι. Για τους ήδη εγγεγραμμένους υποψήφιους 

διδάκτορες, ισχύουν τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ Β΄149/13.2.2003). Σχετικά με την τελική 

αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα, ισχύουν οι νόμιμες 

διατάξεις. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ. 

Το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 οι υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα ήταν 117. 

Το ίδιο έτος ανακηρύχτηκαν διδάκτορες οκτώ άτομα. Το έτος 2008-09 οι υποψήφιοι 

διδάκτορες ήταν 137 και ανακηρύχτηκαν διδάκτορες 9 άτομα.   

  
5.2.3.  Διοίκηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
  
 

Το ΠΜΣ λειτουργεί με τα νόμιμα διοικητικά όργανα, τα οποία είναι: α) η 

Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης, β) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, γ) η Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και δ) η Συντονιστική  Επιτροπή του ΠΜΣ 

Η Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π. που με 

οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη της και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών 
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φοιτητών. Είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα 

σχετικό με τις μεταπτυχιακές σπουδές. 

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί σε επίπεδο Α.Ε.Ι , 

συγκροτείται με πράξη του Πρύτανη και απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ως Πρόεδρο και από ένα μέλος Δ.Ε.Π. 

κάθε Τμήματος όπου λειτουργεί ΠΜΣ και το οποίο μέλος ΔΕΠ ορίζεται από τη 

ΓΣΕΣ με τριετή ανανεώσιμη θητεία. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 

αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία όλων των Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο. 

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) απαρτίζεται από τον 

Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και 

δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Ενδεικτικά, η ΓΣΕΣ είναι αρμόδια για 

την εισήγηση προτάσεων για θέματα του ΠΜΣ προς τη Σύγκλητο, την εκλογή και 

συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, τον ορισμό του μέλους ΔΕΠ 

του Τμήματος που μετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου, τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των μελών 

των εξεταστικών επιτροπών, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη 

συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών 

φοιτητών, όπως επίσης και για κάθε άλλο θέμα προβλεπόμενο από τις σχετικές 

διατάξεις. 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών 

διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη ΓΣΕΣ, με διετή ανανεώσιμη θητεία. 

Δεδομένου ότι εξειδικεύσεις του ΠΜΣ θα λειτουργούν και στις εγκαταστάσεις του 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με σύμπραξη των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Ηλεκτρολογίας του παραπάνω Τ.Ε.Ι., για τον καλύτερο συντονισμό της 

λειτουργίας του ΠΜΣ, το Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας θα ορίζει έναν εκπρόσωπό του, ο 

οποίος θα παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και θα 

εισηγείται σε αυτήν για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία 

των εξειδικεύσεων που θα πραγματοποιούνται στο Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας. Ο 

εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας θα πρέπει να είναι μέλος ΕΠ ενός από τα 

παραπάνω Τμήματα και να έχει όλα τα νόμιμα προσόντα για διδασκαλία σε ΠΜΣ.  
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  Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 

συντονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. Η ΓΣΕΣ ορίζει, με διετή ανανεώσιμη θητεία, το 

Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, που θα πρέπει να είναι Καθηγητής ή 

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος, και ο οποίος είναι και Πρόεδρος της 

Συντονιστικής Επιτροπής. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, που όπως 

γίνεται αντιληπτό είναι ένα από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, εισηγείται 

στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ.  

Στο ΠΜΣ λειτουργεί Γραμματεία που επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων, 

που αναφέρονται στις σχετικές λεπτομέρειες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 

όπως εγγραφές των σπουδαστών, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, αξιολογήσεις 

διδασκόντων, χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ενημέρωση για 

διάφορες υποτροφίες, δάνεια, άλλα προγράμματα σπουδών, υποστήριξη στο 

εργαστήριο Η/Υ και στη βιβλιοθήκη και άλλα συναφή. 

Τα καθήκοντα του/της επικεφαλής της Γραμματείας του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος, αναφέρονται κατά βάση στη διεκπεραίωση θεμάτων τρέχουσας 

μορφής, που έχουν σχέση με το διδακτικό προσωπικό, τους σπουδαστές, το 

πρόγραμμα, τις επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. 

Παράλληλα θα πρέπει να επιλαμβάνεται και να έχει τη φροντίδα των δημοσίων 

σχέσεων που έχουν σχέση με το ΠΜΣ. Στη Γραμματεία αυτή, θα μπορούν να 

προσλαμβάνονται υπάλληλοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ιδιωτικού 

δικαίου), εφόσον υπάρχουν ίδιοι πόροι του προγράμματος απ' όπου θα καταβάλλεται 

η αμοιβή τους, οι ασφαλιστικές εισφορές, κλπ. 

 

5.2.4. Οικονομικοί Πόροι του ΠΜΣΕ 

 

Στους πόρους του ΠΜΣΕ περιλαμβάνονται: 

α) Κονδύλια από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β) Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με βάση τον Κανονισμό 

λειτουργίας του. 

γ) Χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου ή και 

του Ιδιωτικού τομέα. 
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δ) Χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων.  

ε) Έσοδα από την εκπόνηση ερευνητικών Προγραμμάτων στο επιστημονικό πεδίο 

του ΠΜΣ, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών. 

στ) Έσοδα από εκτέλεση έργων με φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. 

ζ) Από δίδακτρα ανταποδοτικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με απόφαση της 

ΓΣΕΣ μπορούν να απαλλάσσονται από αυτά αριστούχοι φοιτητές και έχοντες 

οικονομική δυσχέρεια. 

η) Διάφορες άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές. 

  Σήμερα, τα δίδακτρα που πληρώνουν οι φοιτητές του ΠΜΣΕ στο Τμήμα 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ανέρχονται σε 6000 ευρώ για τα τέσσερα εξάμηνα. 

Τη λογιστική παρακολούθηση όλων των κονδυλίων και εξόδων αναλαμβάνει η 

Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου, η οποία παρακρατεί το 12% επί του συνόλου 

των εσόδων. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ προτείνει στη ΓΣΕΣ και η 

τελευταία αποφασίζει ως προς τη διάθεση οικονομικών πόρων για την αποζημίωση 

των διδασκόντων (όπου προβλέπεται), για αγορά υλικού, εξοπλισμού εργαστηρίων 

και γραφείων, βιβλίων, καθώς και για περιοδικές αμοιβές έκτακτου προσωπικού 

Γραμματείας κ.λ.π. Τα ποσά αυτά εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. 

  Τα έσοδα από χορηγίες, δωρεές, δίδακτρα (όπου προβλέπονται), από 

παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, από βιβλία, μελέτες 

κ.λπ. δύνανται να κατατίθενται σε έντοκους λογαριασμούς σε τράπεζες με 

ανταγωνιστικό επιτόκιο κατά την κρίση της Επιτροπής Ερευνών σε συνδυασμό με 

την παρεχόμενη ασφάλεια. 

  Η Επιτροπή Ερευνών, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή του 

Π.Μ.Σ, παρουσιάζει στη Σύγκλητο την οικονομική έκθεση, που αφορά τις 

δραστηριότητες του ΠΜΣ για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η Συντονιστική Επιτροπή 

προτείνει και η ΓΣΕΣ αποφασίζει για τα δίδακτρα (όπου προβλέπονται), την 

αναπροσαρμογή αυτών, τον καθορισμό των αμοιβών των διδασκόντων και την 

αναπροσαρμογή αυτών τουλάχιστον κατά το επίπεδο του ετήσιου ρυθμού αύξησης 

του πληθωρισμού, ή ακόμη παίρνοντας υπόψη τα ισχύοντα για ανάλογα με-

ταπτυχιακά προγράμματα άλλων φορέων. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις της ΓΣΕΣ 

χρήζουν πάντα της έγκρισης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. Επιστροφή 

διδάκτρων ανά εξάμηνο, είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν εξαιρετικά 
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σοβαροί λόγοι για διακοπή, και μετά από αίτηση του φοιτητή, ο οποίος θα πρέπει να 

αιτιολογήσει πλήρως τους λόγους που επιβάλλουν τη διακοπή της φοίτησής του στη 

Συντονιστική Επιτροπή, μέσα σε τακτή προθεσμία. Για την επιστροφή των 

διδάκτρων αποφασίζει η ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

 

6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

6.1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
6.1.1. Αποτελεσματικότητα Έργου Διδακτικού Προσωπικού 

 

Με βάση τις υπάρχουσες φυσικές υποδομές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

το έργο του διδακτικού προσωπικού κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό. 

Συγκεκριμένα, η διδασκαλία στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

πραγματοποιείται κυρίως με την χρήση των ΤΠΕ, όπως του διαδικτύου και των 

πολυμέσων, αλλά και με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων, όπως παραδόσεις σε 

αμφιθέατρα και φροντιστήρια και πρακτική άσκηση σε εργαστήρια. Επιπρόσθετα, τα 

Εργαστήρια του Τμήματος στις τρεις από τις πέντε ομάδες γνωστικών περιοχών (βλ. 

πίνακα 5.1, ενότητα 5.1), Επιστήμης Η/Υ, Μαθηματικών και Στατιστικής, και 

Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών,  διευκολύνουν τους 

φοιτητές στην πρακτική πρόσβαση στην ηλεκτρονική πληροφόρηση των σχετικών 

γνωστικών περιοχών και την εμπειρική εκμάθηση των κατάλληλων λογισμικών και 

προγραμμάτων επίλυσης κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων. 

Από το 2004, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, το ΤΕΠ έχει εφαρμόσει πιλοτικά 

προγράμματα αυτοδιδασκαλίας των φοιτητών σε μικρές ομάδες με τον συντονισμό 

και την παρακολούθηση των διδασκόντων. Άλλες καινοτομίες του Τμήματος ήδη 

από το 2005 αποτελούν η αυτοαξιολόγηση των φοιτητών, η εισαγωγή σεμιναριακών 

μαθημάτων και η εκπόνηση ομαδικών εργασιών υπό την εποπτεία διδασκόντων. Στα 

πλαίσια αυτά διδασκαλίας απαιτείται η οργάνωση του μαθήματος από τους φοιτητές 

για τους φοιτητές, η συγγραφή και παρουσίαση από τους φοιτητές μιας εργασίας, 

της οποίας το θέμα αντλείται είτε από το περιεχόμενο μαθήματος το οποίο έχει 
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διδαχθεί σε προηγούμενο εξάμηνο, είτε στα πλαίσια του τρέχοντος εξαμήνου, καθώς 

και αξιολόγηση των φοιτητών από τους συναδέλφους τους. Επίσης, μερικά 

μαθήματα έχουν εισαγάγει τα «παίγνια» και την ανάληψη από τους φοιτητές 

εικονικών ρόλων που αντιπροσωπεύουν κοινωνικοοικονομικούς φορείς. Έχουν 

επίσης εισαχθεί νέα μαθήματα που μετρούν και αναλύουν την νέα ψηφιακή εποχή, 

όπως είναι η «Ψηφιακή Οικονομική», η «Διαχείριση της Καινοτομίας», τα 

«Πληροφοριακά Συστήματα», «Κρυπτογραφία», «Ασφάλεια Δικτύων και 

Εφαρμογών», κοκ.  Υπάρχει όμως ένα σημαντικό πρόβλημα που μειώνει την 

αποτελεσματικότητα του έργου του διδακτικού προσωπικού. Αυτό είναι η ύπαρξη 

μεγάλων ακροατηρίων στα μαθήματα κορμού κυρίως. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή 

όταν υπάρχουν μεγάλα ακροατήρια, ο διδάσκων δεν έχει τη δυνατότητα να 

κατανοήσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών του, ενώ οι 

φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση του μαθήματος _ 

παρατηρείται, για παράδειγμα, ότι πολλοί φοιτητές κάθονται στα σκαλιά των 

αμφιθεάτρων ή αναγκάζονται να «μοιράζονται» έναν Η/Υ. 

 

6.1.2. Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα της Διδακτικής Διαδικασίας 
 

Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας είναι 

άμεσα συνδεδεμένες με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού 

έργου.  Tα δύο πρώτα εξάμηνα του προγράμματος διδάσκονται μόνο μαθήματα 

κορμού και γίνεται προσπάθεια εμπέδωσης βασικών εννοιών των τριών ομάδων 

γνωστικών περιοχών, δηλαδή της επιστήμης των Η/Υ, των Μαθηματικών και 

Στατιστικής, και των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Στο τρίτο εξάμηνο 

διδάσκονται πέντε μαθήματα κορμού ή υποχρεωτικά (χωρίς τα Αγγλικά) και πέντε 

μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει το ένα. Τα 

μαθήματα επιλογής καλύπτουν και τις τρεις παραπάνω ομάδες γνωστικών περιοχών, 

όπως άλλωστε γίνεται με όλα τα εξάμηνα. Τα μαθήματα επιλογής αυξάνονται καθώς 

ο φοιτητής προχωρεί στα επόμενα εξάμηνα φθάνοντας τα 12 στο τελευταίο εξάμηνο. 

Το ποιοτικό αυτό χαρακτηριστικό του ΠΠΣ κρίνεται πολύ θετικά από διδάσκοντες 

και φοιτητές, σύμφωνα με τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν 

στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης. 
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Επίσης, από το 5ο εξάμηνο και μετά, οι φοιτητές του Τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μπορούν να συμμετέχουν, αν θέλουν, στο πρόγραμμα 

πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπου τους δίνεται η 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν στην πράξη τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. 

Δυστυχώς, όμως, ένα μεγάλο ποσοστό των οργανισμών που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα δεν αξιοποιούν σωστά τους φοιτητές, όχι μόνον του Τμήματός μας, αλλά 

και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με άλλα λόγια, τους 

αναθέτουν εργασίες τις οποίες μπορούν να διεκπεραιώσουν απόφοιτοι Λυκείων, ή 

ακόμα και Γυμνασίων. Όμως, οι φοιτητές του Τμήματος που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα, γενικά, κρίνουν ότι η εμπειρία τους αυτή τους βοηθά να κατανοήσουν 

τις σχέσεις στο ελληνικό εργασιακό περιβάλλον.  

Η αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας και του διδακτικού έργου 

πρέπει να κρίνεται από τον βαθμό κατανόησης από τους φοιτητές τόσο της θεωρίας, 

όσο και εφαρμογής της στην επίλυση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων της 

χώρας μας καταρχήν, και της ΕΕ, αλλά και παγκόσμιων. Ήδη, από την εμπειρία του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, οι διδάσκοντες του Τμήματος προσπαθούν με την υιοθέτηση 

κατάλληλων μεθόδων (φοιτητική αυτοδιδασκαλία και αυτοαξιολόγηση, εκπόνηση 

ομαδικών εργασιών, πραγματοποίηση ενδιάμεσων εξεταστικών προόδων, κοκ) να 

επιτύχουν τον στόχο αυτό. Πρόσφατα, έχει ξεκινήσει στο Τμήμα και η προώθηση 

της άμιλλας μεταξύ των φοιτητών, με την επιλογή και παρουσίαση των καλλίτερων 

πτυχιακών εργασιών, και γενικώτερων εργασιών που εκπονούνται από φοιτητές των 

τελευταίων κυρίως εξαμήνων.  

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η μεγάλη απορρόφηση των αποφοίτων 

του ΤΕΠ από την αγορά εργασίας, καθώς και η επιτυχία που σημειώνουν στις 

μεταπτυχιακές σπουδές τους στην χώρα μας και στο εξωτερικό, αποτελούν ένδειξη 

της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου και της διδακτικής 

διαδικασίας. Ασφαλώς, υπάρχουν και περιπτώσεις «παπαγαλίας» της ύλης ενός και 

μόνον εγχειριδίου – παρά του ότι οι διδάσκοντες συστήνουν πολλαπλή βιβλιογραφία 

–  και, γενικά, εκδηλώσεις παθητικής μάθησης που αποτελούν παραδοσιακά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων.   
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6.1.3. Οργάνωση και Εφαρμογή του Διδακτικού Έργου 

 

Η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου κρίνεται ως ιδιαίτερα 

ικανοποιητική. Τα εκπαιδευτικά μέσα και οι υποδομές ωστόσο χρήζουν περεταίρω 

βελτίωσης. Το Τμήμα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ενώ η συνεργασία μεταξύ 

διδασκόντων και διδασκομένων είναι άψογη. Το επίπεδο και η επικαιρότητα των 

παρεχόμενων γνώσεων είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης της 

εφαρμοσμένης πληροφορικής, ενώ η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και 

των φοιτητών είναι αρκετά μεγάλη. 

Kαινοτομίες του Τμήματος αποτελούν η αυτοδιδασκαλία και 

αυτοαξιολόγηση, η εκπόνηση ομαδικών εργασιών, η εισαγωγή των σεμιναριακών 

μαθημάτων και η παρουσίαση των σχετικών εργασιών ενώπιον συμφοιτητών και 

διδασκόντων, καθώς και η διδασκαλία με «παίγνια» και εικονικούς ρόλους. Επίσης, 

η πρόσκληση στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και καθηγητών από 

άλλα Πανεπιστήμια με σκοπό συγκεκριμένων διαλέξεων, αποτελούν ιδιαίτερα 

ικανοποιητική οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου.  Τονίζεται ότι στην 

εκπόνηση των εργασιών είναι υποχρεωτική η χρήση της ξένης βιβλιογραφίας.  

 

6.1.4. Εκπαιδευτικά Βοηθήματα, Συνεργασίες και Κινητικότητα   
 

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και συντελούν στην 

ορθή κατανόηση της διδακτέας ύλης. Όπως αναφέρθηκε, ένα από τα σημαντικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα είναι η ύπαρξη μεγάλων ακροατηρίων, 

γεγονός που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η 

εξασφάλιση και άλλων αιθουσών διδασκαλίας. Επειδή όμως υπάρχει μεγάλη 

στενότητα χώρων στο Πανεπιστήμιο, ίσως θα πρέπει να αναζητηθούν και χώροι 

εκτός κεντρικού κτιρίου. 

Η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων δεν είναι ιδιαίτερη ικανοποιητική με 

δεδομένο ότι υπάρχουν 932 φοιτητές ενώ τα μέλη ΔΕΠ είναι 31. Είναι απαραίτητη η 

μείωση του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών κάθε ακαδημαϊκό έτος για να 

βελτιωθεί και η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων. 
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Ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα στο ΤΕΠ κρίνεται 

ικανοποιητικός σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι συνεργασίες με 

εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχει αναπτύξει το 

Τμήμα κρίνονται ως ικανοποιητικές. Στο Τμήμα λειτουργούν workshops σε σχεδόν 

όλες τις γνωστικές περιοχές του και, επίσης, υπάρχει συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικών γνωστικών περιοχών. Αρκετά συχνά, το Τμήμα επισκέπτονται 

καταξιωμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό. Όσον αφορά τις συνεργασίες του 

Τμήματος με το κοινωνικό σύνολο αρκετά συχνά μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν σε 

συναντήσεις με κοινωνικό προσανατολισμό πέρα των στενών ακαδημαϊκών 

ερευνητικών πλαισίων. 

Όσον αφορά την κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, το 

TΕΠ δέχεται αρκετούς φοιτητές ERASMUS από την Ευρώπη και αρκετοί καθηγητές 

επισκέπτονται Ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά υπήρξαν 108 εξερχόμενοι και 30 

εισερχόμενοι φοιτητές, προερχόμενοι από Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Φινλανδία, 

Σουηδία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία και Κύπρο. Επίσης, αρκετά μέλη ΔΕΠ 

διορίζονται ως Επισκέπτες σε Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια με 

εκπαιδευτικές άδειες από το Τμήμα.  

 

6.1.5. Διαθέσιμα Μέσα και Υποδομές  
 

Κτιριακή υποδομή 
 
Το Τμήμα καταλαμβάνει το ήμισυ περίπου των ορόφων 2,3,4 και 5 στο κτίριο Γ, του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αναλυτικότερα στοιχεία φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 
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(7
) Α

μφ
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α 

Αρ. Γραφείων / 
Χώρων 32 4 10 9 4 1 2 

Συνολική 
Επιφάνεια (m2) 712,40 46,38 115,79 206,47 336,41 74,62 215,95 

Συνολική 
Εκπαιδευτικών 

Χώρων 
Χωρητικότητα σε 

Φοιτητές 

   105 100 50 180 

 
Σημειώνεται ότι:  

• Η χωρητικότητα των εννιά (9) ερευνητικών εργαστηρίων (στήλη 4), είναι ως 

ακολούθως: τα 6 από αυτά είναι χωρητικότητας των 15 θέσεων εργασίας και τα 

υπόλοιπα 3 των 5 θέσεων εργασίας το καθένα. Η κατανομή των θέσεων εργασίας 

έγινε ανάλογα με την επιφάνεια που καταλαμβάνουν.  

• Τα τέσσερα (4) εργαστήρια διδασκαλίας, στήλη 5, είναι χωρητικότητας 25 

θέσεων εργασίας το καθένα. 

• Σε πολλές περιπτώσεις, τα ερευνητικά εργαστήρια χρησιμοποιούνται και για την 

κάλυψη αναγκών διδασκαλίας, σε αντίστοιχα μαθήματα επιλογής του 

προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος. 

• Η αίθουσα συνεδριάσεων (αίθουσα 434), που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο, 

χρησιμοποιείται και ως εργαστήριο διδασκαλίας του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος. 

• Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων και η διεξαγωγή εξετάσεων γίνεται 

στα αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 

Τμήμα έχει στη διάθεση του την αίθουσα 10 (μέγιστης χωρητικότητας 50 

φοιτητών, 74,62m2) και τα Αμφιθέατρα 12 και 13 (μέγιστης χωρητικότητας 90 

φοιτητών το κάθε ένα με 128,45 m2και 87,5 m2 αντίστοιχα). Για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος, παραχωρείται από το τμήμα Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) η αίθουσα 9. 
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Εξοπλισμός Τμήματος 
 

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός για την διδασκαλία και την έρευνα που αναφέρεται 

παρακάτω αφορά τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Γραμματείες ΠΠΣ & ΠΜΣ , 

εργαστηρίων (διδασκαλίας & έρευνας) και των αμφιθεάτρων-αιθουσών διδασκαλίας. 

Σημειώνεται ότι το 85% περίπου του εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές & εποπτικά 

μέσα) είναι αγορασμένο πριν το 2004. 
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Πίνακας 6.1:   Υφιστάμενος Εξοπλισμός για Διδασκαλία και Έρευνα του 
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 

 Αριθμός 
Θέσεων Η/Υ 

Εκτυπωτές 
(laser / 
inkjet / 

πολυμηχ.) 

Εποπτικά Μέσα 
(βιντεοπροβολείς / 
φορητοί Η/Υ , 
σαρωτές, κλπ). 

ΔΕΠ (31)  35 35 - Φορητοί Η/Υ (3) 
- Σαρωτές (1) 

Εργαστήρια Διδασκαλίας (4)     

Πληροφορικής 25 28 3 
-1 Βιντεοπροβολέα 
-1 projector 
διαφανειών 

Ποσοτικών Μεθόδων 25 20 1 -1 Βιντεοπροβολέα 
ΠΜΣ 25 25 1 -1 Βιντεοπροβολέα 
Παράλληλης και 
Κατανεμημένης 
Επεξεργασίας 

25 4   

Ερευνητικά εργαστήρια (9)     
Πληροφοριακών Συστημάτων 15 15 1  

Τεχνολογίας Πολυμέσων και 
Γραφικών Η/Υ 15 15+3 1 

-1 Βιντεοπροβολέα 
-1 σύστημα 
τηλεδιάσκεψης 

-1 τηλεόραση 
-1 οπτικοποιητή 

Υπολογιστικών Συστημάτων 
και Τεχνολογίας Λογισμικού 15 10   

Ψηφιακής Οικονομικής 5 4 1  
Υπολογιστικών Μεθόδων και 
Ανάπτυξης Διαδικτυακών 
Εφαρμογών 

15 11+2 1 
- 1 βιντεοπροβολέα 
- 1 βιντεοκάμερα 
- 1 κονσόλα ήχου 

Παράλληλης και 
Κατανεμημένης 
Επεξεργασίας 

15 4 1  

Διαχείρισης Πληροφοριών 15 7+2 1  

Διδακτικής  5 4 2 
-1 Τηλεόραση 
-1 Βιντεοκάμερα 
-1 Video player 

Ανάλυσης Δεδομένων 5 5 1  
ΕΤΕΠ (3)  3 1  
ΕΕΔΙΠ (0)  0 0  
Γραμματείες (2)     

ΠΠΣ (4)  4 1  
ΠΜΣ (2)  0 0  

Αμφιθέατρα Διδασκαλίας (2)  2  -Βιντεοπροβολείς (2) 
Αίθουσες Διδασκαλίας (1+1)  2  -Βιντεοπροβολείς (2) 
* Στη στήλη Η/Υ, όπου εμφανίζεται καταχώρηση υπό την μορφή αθροίσματος 
εννοείται Η/Υ + Servers.  
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6.1.6. Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου 

 

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου του προπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής βασίσθηκε στα κριτήρια 

αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» 

Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr). 

Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές εφαρμόζεται 

από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 με τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων της ΑΔΙΠ στα πλαίσια της αξιολόγησης των μαθημάτων/ 

διδασκόντων από τους φοιτητές. Το εαρινό εξάμηνο του 2007-2008 απογράφησαν 

20 μαθήματα επί συνόλου 46 μαθημάτων που διδάχτηκαν στο συγκεκριμένο 

εξάμηνο. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν για το σύνολο των 

μαθημάτων ανέρχεται στα 1130. Συμμετείχαν 18 μέλη ΔΕΠ. Στον Πίνακα 6.2 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των μαθημάτων, η ελάχιστη και μέγιστη τιμή, 

μέσος όρος και η τυπική απόκλιση του Τμήματος (χωρίς τις ξένες γλώσσες) με βάση 

το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/διδάσκοντα της ΑΔΙΠ. 

 

Πίνακας 6.2:  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (χωρίς ξένες γλώσσες) 
Εαρινό εξάμηνο 2007-08  

 

  
Αριθμός 
μαθημάτων 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή  

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;  20 3,41 4,73 4,06 ,29 
2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους 
στόχους του μαθήματος;  20 3,60 4,68 4,15 ,26 
3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 20 3,38 4,59 4,10 ,26 

4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε 
βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος;  20 3,03 4,50 3,88 ,32 
5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα ("σύγγραμμα", 
σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν 
εγκαίρως; 20 2,16 4,68 3,81 ,57 
6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) 
ή τις σημειώσεις;  20 3,07 4,45 3,70 ,36 
7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία 
στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη;  20 3,13 3,91 3,45 ,23 
8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του 
μαθήματος;  20 2,43 4,50 3,49 ,50 
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9. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα 
μαθήματα. 20 2,14 4,35 3,36 ,55 
10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του 
μαθήματος για το έτος του; 20 2,33 4,51 3,57 ,46 
11. Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. 20 1,48 3,74 2,79 ,66 
12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων. 20 1,60 3,59 2,76 ,41 
13. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων 
σε σχέση με το φόρτο εργασίας; 16 2,33 3,80 3,37 ,34 
14. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης.  20 3,32 4,88 4,07 ,36 
15. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως;  19 3,50 4,81 4,27 ,39 
16. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή 
παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; 19 3,40 5,00 4,31 ,51 
17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη 
βιβλιοθήκη;  19 3,00 4,22 3,47 ,34 
18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 19 3,33 4,86 4,04 ,43 
19. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν 
εποικοδομητικά και αναλυτικά; 19 3,33 4,73 4,05 ,39 

20. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;  19 2,59 4,50 3,49 ,59 
21. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να 
κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα;  19 3,11 4,70 3,94 ,46 
22. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα 
μαθήματα; 20 3,41 4,86 4,18 ,32 
23. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το 
αντικείμενο του μαθήματος; 20 3,28 4,64 3,91 ,38 
24. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο 
απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας 
παραδείγματα;  20 3,52 4,82 4,13 ,35 
25. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν 
απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση 
τους; 20 3,38 4,75 4,17 ,43 

26. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της 
(παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση 
εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 20 3,91 5,00 4,52 ,27 
27.Είναι γενικά προσιτούς στους φοιτητές; 20 3,97 5,00 4,49 ,32 
28. Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη 
κατανόηση της ύλης; 5 3,40 4,58 3,73 ,48 
29. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του 
εργαστηρίου για το έτος του; 19 3,00 4,16 3,50 ,28 
30. Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις 
εργαστηριακές ασκήσεις; 19 3,00 4,50 3,70 ,40 
31. Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των 
πειραμάτων/ ασκήσεων; 19 3,00 4,30 3,74 ,37 

32. Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 19 2,71 4,38 3,54 ,47 
33. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις. 20 3,33 4,73 4,19 ,35 
34. Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια. 20 2,33 5,00 4,03 ,65 
35. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές 
εργασίες/ ασκήσεις. 20 2,63 4,80 3,64 ,69 
36. Μελετώ συστηματικά την ύλη. 20 2,29 3,60 2,93 ,39 
37. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του 
συγκεκριμένου μαθήματος: 20 1,25 2,33 1,71 ,36 
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Βαθμολογική Κλίμακα για τις ερωτήσεις 1-36 
1= απαράδεκτη, 2=μη ικανοποιητική, 3=μέτρια, 4=ικανοποιητική, 5=πάρα πολύ 
Βαθμολογική Κλίμακα για την ερώτηση 37 
1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες 
 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται και αναλύεται η αξιολόγηση για το χειμερινό εξάμηνο 

2008-09. Ο πίνακας 6.3 παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά στοιχεία από τα 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 

 

 
Πίνακας 6.3: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΠ 2008  

(Χειμερινό εξάμηνο) 
 

Α/
Α 
ερ
ώτ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

 

Εγκυρ
α 

Ερωτ/
για 1 2 3 4 5 6 

M
O 

Τ
Α 

Μι
ν 

M
αξ 

1 

Η συνολική 
απόδοση του 
διδάσκοντα 
ήταν καλή; 

1424 13 61 31
7

58
3

45
0 0 3.9

8 
0.8

9 1 5

2 
Η ποιότητα του 
μαθήματος 
ήταν υψηλή; 

1418 8 79 38
5

61
6

33
0 0 3.8

3 
0.8

7 1 5

3 

Η οργάνωση 
και παρουσίαση 
του μαθήματος 
ήταν άρτια; 

1425 14 80 33
4

63
7

36
0 0 3.8

8 
0.8

9 1 5

4 

Το αντικείμενο 
του μαθήματος 
ήταν 
ενδιαφέρον και 
χρήσιμο για τις 
σπουδές σας; 

1426 38 10
8

28
9

47
6

51
5 0 3.9

3 
1.0

5 1 5

5 

Το διδακτικό 
υλικό  (βιβλία, 
σημειώσεις, 
ασκήσεις, 
άρθρα κλπ) 
ήταν επαρκές 
για τις ανάγκες 
του μαθήματος; 

1413 10
4

17
7

41
5

44
9

26
8 0 3.4

2 
1.1

5 1 5

6 Ο καθηγητής 
ερχόταν στο 1428 4 16 11

8
50
0

79
0 0 4.4

4 
0.7

2 1 5
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μάθημα 
προετοιμασμέν
ος; 

7 

Η 
μεταδοτικότητα 
του διδάσκοντα 
ήταν καλή; 

1428 46 88 34
8

52
8

41
8 0 3.8

3 
1.0

2 1 5

8 

Ενθάρρυνε τις 
ερωτήσεις και 
ευρύτερα τη 
συμμετοχή στο 
μάθημα; 

1428 34 99 25
7

53
6

50
2 0 3.9

6 
1.0

1 1 5

9 

Όποτε 
χρειάστηκα να 
λύσω απορίες/ 
προβλήματα 
βρήκα τον 
καθηγητή στις 
ώρες γραφείου 
του; 

1399 58 73 28
7

52
5

45
6 0 3.8

9 
1.0

5 1 5

10 

Ο διδάσκων 
ήταν συνεπής 
στις παρουσίες 
του στα 
μαθήματα; 

1430 7 11 90 36
3

95
9 0 4.5

8 
0.6

9 1 5

11 

Η ποιότητα του 
φροντιστηριακο
ύ μαθήματος 
ήταν υψηλή; 

457 17 23 11
2

16
8

13
7 0 3.8

4 
1.0

3 1 5

12 

Η συνολική 
απόδοση του 
επικουρικού 
διδακτικού 
προσωπικού 
ήταν καλή; 

451 19 24 93 15
4

16
1 0 3.9

2 
1.0

7 1 5

13 

Παρακολουθείτ
ε τακτικά τις 
διαλέξεις; 
(1=καθόλου, 
2=ελάχιστα, 
3=τακτικά, 
4=πολύ 
τακτικά, 
5=ανελλιπώς) 

1428 6 65 19
0

45
1

71
6 0 4.2

6 
0.8

9 1 5

14 

Σε σχέση με την 
εμπειρία σας 
από άλλα 
μαθήματα το 
μάθημα 
θεωρείτε ότι 
είναι: (1=πολύ 

1425 28 15
3

64
2

46
3

13
9 0 3.3

7 
0.8

7 1 5
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εύκολο, 
2=εύκολο, 
3=μέτριας 
δυσκολίας, 
4=δύσκολο, 
5=πολύ 
δύσκολο) 

15 

Εκτός από τις 
διαλέξεις, πόσες 
ώρες την 
εβδομάδα 
αφιερώνετε σε 
αυτό το 
μάθημα; 
1= <2 ώρες,    
2= 2-4 ώρες,    
3= 4-6 ώρες,    
4= 6-8 ώρες,    
5= >8 ώρες 

1426 73
1

47
5

15
3 44 23 0 1.7 0.9 1 5

16 

Τι βαθμό 
πιστεύετε ότι 
μπορείτε να 
διεκδικήσετε σε 
αυτό το 
μάθημα; 
1= <5,    2= 5,    
3= 6,    4= 7,    
5= 8,    6= 9-10 

1412 28 11
1

17
2

36
8

38
7

34
6

4.4
3 1.3 1 6

17 

Ποιος ήταν ο 
στρογγυλοιποιη
μένος μέσος 
όρος σας στο 
τέλος του 
προηγούμενου 
εξαμήνου; 
1= <5,    2= 5,    
3= 6,    4= 7,    
5= 8,    6= 9-10 

1027 29 28 14
6

46
2

30
6 56 4.1

3 1 1 6

18 

Σε ποιο στάδιο 
των σπουδών 
σας βρίσκεστε; 
1= 1ο Έτος,    
2= 2ο Έτος,    
3= 3ο Έτος,    
4= 4ο Έτος,    
5= >4ο Έτος 

1427 41
6

23
3

32
0

30
7

15
1 0 2.6

8 
1.3

7 1 5

19 

Τι ώρες 
διδάσκεται το 
μάθημα; 
1= 9-11,    2= 
11-1,    3= 1-3,    

1391 31
1

36
3

14
8

32
2

20
6 41 2.9

1 1.5 1 6
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4= 3-5,    5= 5-
7,    6= 7-9 

 

Υπόμνημα: Οι απαντήσεις αντιστοιχούν στις ερωτήσεις ως ακολούθως: 

Ερωτήσεις 1-12: 1=καθόλου, 2=ελάχιστα, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ 

Ερωτήσεις 13-19: όπως περιγράφεται στο κείμενο της ερώτησης 

Συμβολισμός: ΜΟ: μέσος όρος, ΤΑ: τυπική απόκλιση 

 

Οι επόμενοι πίνακες 6.4 και 6.5 παρουσιάζουν τα μαθήματα των μονών εξαμήνων 

(χειμερινό εξάμηνο) για τα οποία συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια, τους 

διδάσκοντες και το πλήθος των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν, ανά επίπεδο 

εξαμήνου, ή μονό εξάμηνο.  

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 6.4:  

Υποχρεωτικά μαθήματα, διδάσκοντες και πλήθος ερωτηματολογίων που 
συμπληρώθηκαν, ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 
 

Y1(όλα) 
 

 
Y3(όλα) 

 
Y5(όλα) 

 
Y7 (2/4) 

ΚΜ  ΚΔ    ΕΡ ΚΜ ΚΔ   ΕΡ ΚΜ ΚΔ   ΕΡ ΚΜ ΚΔ   ΕΡ
11 21       27 

6       27 
8 5     45 1 1     46 2 1    70

4    70
10   70

14 7       16 20 11     42 3 15     35 
2     35 

33 20   38

17 8       87 
9     121 

24 12     29 7 4     11 
10     11 

 

22 12       25 
13       58 

26 13     43 29 16     38  

23 12       48 32 19     56 37 25     12  
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31 18       26 40 28       7 38 26     52  
39 27       12       
ΣΥΝ 447  222  240  248
EΓΓΕΓΡ 125 163 176  176
Συμβολισμοί:  
Υ1: Υποχρεωτικά μαθήματα πρώτου εξαμήνου  
Υ3: Υποχρεωτικά μαθήματα τρίτου εξαμήνου 
Υ5: Υποχρεωτικά μαθήματα πέμπτου εξαμήνου 
Υ7: Υποχρεωτικά μαθήματα έβδομου εξαμήνου 
ΚΜ: Κωδικός μαθήματος, ΚΔ: Κωδικός διδάσκοντα,  
ΕΡ: πλήθος ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν,  
ΕΓΓΕΓΡ: εγγεγραμμένοι κανονικοί 

 

Η κωδικοποίηση των μαθημάτων έχει γίνει για όλα τα μαθήματα 

(υποχρεωτικά και επιλογής) μαζί, δηλαδή για 40 μαθήματα (21 υποχρεωτικά και 19 

επιλογής).  Έτσι, τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν αφορούν 21 μαθήματα 

υποχρεωτικά, δηλαδή όλα τα υποχρεωτικά, εκτός από το επίπεδο Υ7 στο οποίο 

συμμετείχαν μόνο 2 από 4 μαθήματα.   

Συμμετείχαν 20 καθηγητές συνολικά για τα 40 μαθήματα.  Σε έξι 

υποχρεωτικά μαθήματα υπήρχε συνδιδασκαλία. Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής: 

11, 17, 22, 3, 7, και 2. Στην περίπτωση του μαθήματος 2 υπήρχαν τρεις 

συνδιδάσκοντες. 

Ο πίνακας 6.5 παρουσιάζει την ίδια πληροφόρηση για τα μαθήματα επιλογής. 

 

Πίνακας 6.5:  
Μαθήματα επιλογής, διδάσκοντες και πλήθος ερωτηματολογίων που 

συμπληρώθηκαν, ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
 

 
Ε3(3/5) 

 

 
Ε5(6/8) 

 
Ε7(10/16) 

ΚΜ    ΚΔ    ΕΡ ΚΜ ΚΔ   ΕΡ ΚΜ ΚΔ   ΕΡ
15 7        3

8        3
7 4     11

10     11
4 2     15

21 11      22 12 6     25 5 3       8
27 14        4 19 9     11 6 3       6
 25 12     19 10 5     10
 30 17     22 13 6     26
 35 23     13 16 7     12
   18 8     16
    28 14     12
    34 22     17
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    36 24     14
ΣΥΝ 32 112  136
 

Ο συμβολισμός είναι ανάλογος του πίνακα 6.4. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις 

δίπλα στα επίπεδα των μαθημάτων επιλογής αναφέρονται στον αριθμό των 

μαθημάτων επιλογής στο σύνολό τους για το αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης. 

Δηλαδή, το Ε3(3/5) σημαίνει ότι τα μαθήματα επιλογής του τρίτου εξαμήνου ήταν 5 

και τα μαθήματα που συμμετείχαν στην αξιολόγηση ήταν 3.  

Όπως φαίνεται στους πίνακες 2 και 3, μόνο ένας μικρός αριθμός φοιτητών 

απάντησε το ερωτηματολόγιο. Για παράδειγμα, στο εξάμηνο 1 στο υποχρεωτικό 

μάθημα 11 (βλ. πίνακας 2, πρώτη στήλη) υπήρχαν δύο συνδιδάσκοντες και 

συμπληρώθηκαν 27 ερωτηματολόγια για τον κάθε διδάσκοντα. Αν πάρουμε υπόψιν 

ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ήταν 125 στα υποχρεωτικά μαθήματα 

του εξαμήνου 1 (βλ. τελευταία γραμμή του πίνακα 2), βλέπουμε ότι στο εξάμηνο 1 

τα απαντημένα ερωτηματολόγια αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των φοιτητών.  Το 

ίδιο συμβαίνει με όλα τα εξάμηνα. Σημειώνεται ότι αρκετοί φοιτητές αν και ήταν 

παρόντες, δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Το ίδιο παρατηρείται σε όλα τα 

μαθήματα.  

 Στην συνέχεια, με βάση την ανάλυση των ερωτηματολογίων και την 

πληροφορία από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους φοιτητές, καταρτίστηκαν οι 

παρακάτω πίνακες 6.6 και 6.7. Ο πίνακας 6.6 παρουσιάζει την μέση βαθμολογία των 

διδασκόντων στην βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.  

 

 
Πίνακας 6.6: Βαθμολόγηση Διδασκόντων 

 
ΑΑ Κριτήρια  βαθμολόγησης Πολύ καλά 

και άριστα 
(%) 

Μέτρια 
(%) 

1 Συνολική απόδοση διδασκόντων 73 22 
2 Συνολική ποιότητα μαθημάτων 66 27 
3 Οργάνωση και παρουσίαση μαθημάτων 70 23 
4 Χρησιμότητα μαθημάτων 69 20 
5 Μαθησιακό υλικό 51 29 
6 Προετοιμασία διδασκόντων 91 8 
7 Μεταδοτικότητα διδασκόντων 67 24 
8 Ζωντανή και ενδιαφέρουσα διδασκαλία  73 18 
9 Παρουσία διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο 70 21 
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10 Ανελλιπής παρουσία διδασκόντων στα 
μαθήματα 

93 6 

11 Ποιότητα εργαστηρίων και φροντιστηρίων 66 25 
12 Ποιότητα βοηθητικού προσωπικού 70 21 

 

Ο πίνακας 6.7 παρουσιάζει τις απόψεις των φοιτητών για την δυσκολία των 

μαθημάτων, τις ώρες που έχουν διαθέσιμες για διάβασμα, αυτοαξιολόγησή τους, και 

άλλα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 
Πίνακας 6.7: Άλλα στοιχεία αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 
ΑΑ Κριτήρια   Βαθμ/γία 
1 Πολύ τακτική και ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων 

από τους φοιτητές 
82% 

2 Δυσκολία μαθημάτων μέτρια μέχρι έντονη 77% 
3 Ώρες διαβάσματος την εβδομάδα λιγώτερες από 2 51% 
4 Ώρες διαβάσματος την εβδομάδα 2-4 33% 
5 Βαθμολογία που περιμένουν οι φοιτητές: πάνω από 7 78% 
6 Βαθμολογία που παίρνουν οι φοιτητές: 7-8 75% 
7 Στάδιο σπουδών φοιτητών που ερωτήθηκαν: 3ο και 4ο έτος 44% 
8 Στάδιο σπουδών φοιτητών που ερωτήθηκαν: 1ο έτος 29% 
9 Στάδιο σπουδών φοιτητών που ερωτήθηκαν: 2ο έτος 16% 
10 Ώρες της ημέρας που διδάσκονται τα μαθήματα: 9πμ-2μμ 48% 
11 Ώρες της ημέρας που διδάσκονται τα μαθήματα: 3-5μμ 23% 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία σύνθεση των απαντήσεων για την κάθε 

ερώτηση χωριστά. 

 

Αναλυτική παρουσίαση  των ερωτήσεων  

Ερώτηση 1:  

Η συνολική απόδοση του διδάσκοντα ήταν καλή; 
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Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 

έχουν ένα ποσοστό 41% και 32% αντίστοιχα και 73% συνολικά. 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 2:  

Η ποιότητα του μαθήματος ήταν υψηλή; 
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Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 
έχουν ένα ποσοστό 43% και 23% αντίστοιχα και 66% συνολικά. 

 

Ερώτηση 3:  
Η οργάνωση και παρουσίαση του μαθήματος ήταν άρτια; 

 

Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 
έχουν ένα ποσοστό 45% και 25% αντίστοιχα και 70% συνολικά. 

 

 

Ερώτηση 4:  
Το αντικείμενο του μαθήματος ήταν ενδιαφέρον και χρήσιμο για τις σπουδές σας; 
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Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 
έχουν ένα ποσοστό 33% και 36% αντίστοιχα και 69% συνολικά. 

 

Ερώτηση 5: 
Το διδακτικό υλικό  (βιβλία, σημειώσεις, ασκήσεις, άρθρα κλπ) ήταν επαρκές για τις 
ανάγκες του μαθήματος; 

 

Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 
έχουν ένα ποσοστό 32% και 19% αντίστοιχα και 51% συνολικά, ενώ η απάντηση 3 
«μέτρια» συγκεντρώνει ένα 29%. 

 

 

Ερώτηση 6: 
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Ο καθηγητής ερχόταν στο μάθημα προετοιμασμένος; 

 

Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 
έχουν ένα ποσοστό 35% και 56% αντίστοιχα και 91% συνολικά. 

 

Ερώτηση 7: 
Η μεταδοτικότητα του διδάσκοντα ήταν καλή; 

 

Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 
έχουν ένα ποσοστό 38% και 29% αντίστοιχα και 67% συνολικά. 

 

 

Ερώτηση 8: 
Ενθάρρυνε τις ερωτήσεις και ευρύτερα τη συμμετοχή στο μάθημα; 
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Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 
έχουν ένα ποσοστό 38% και 35% αντίστοιχα και 73% συνολικά. 

 

Ερώτηση 9: 
Όποτε χρειάστηκα να λύσω απορίες/ προβλήματα βρήκα τον καθηγητή 

 

Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 
έχουν ένα ποσοστό 37% και 33% αντίστοιχα και 70% συνολικά. 

 

 

 

Ερώτηση 10: 
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Ο διδάσκων ήταν συνεπής στις παρουσίες του στα μαθήματα; 

 

Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 
έχουν ένα ποσοστό 25% και 68% αντίστοιχα και 93% συνολικά. 

 

Ερώτηση 11: 
Η ποιότητα του φροντιστηριακού μαθήματος ήταν υψηλή; 

 

Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 

έχουν ένα ποσοστό 36% και 30% αντίστοιχα και 66% συνολικά. 

 

Ερώτηση 12: 
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Η συνολική απόδοση του επικουρικού διδακτικού προσωπικού ήταν καλή; 

 

Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ» και «πάρα πολύ» 
έχουν ένα ποσοστό 34% και 36% αντίστοιχα και 70% συνολικά. 

 

Ερώτηση 13: 
Παρακολουθείτε τακτικά τις διαλέξεις; 

(1=καθόλου, 2=ελάχιστα, 3=τακτικά, 4=πολύ τακτικά, 5=ανελλιπώς) 

 

Οι απαντήσεις 4 και 5 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «πολύ τακτικά» και 
«ανελλιπώς» έχουν ένα ποσοστό 32% και 50% αντίστοιχα και 82% συνολικά. 

 

Ερώτηση 14: 
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Σε σχέση με την εμπειρία σας από άλλα μαθήματα το μάθημα θεωρείτε ότι είναι: 
(1=πολύ εύκολο, 2=εύκολο, 3=μέτριας δυσκολίας, 4=δύσκολο, 5=πολύ δύσκολο) 

 

Οι απαντήσεις 3 και 4 που αντιστοιχούν σε αξιολόγηση «μέτριας δυσκολίας» και 
«δύσκολο» έχουν ένα ποσοστό 45% και 32% αντίστοιχα και 77% συνολικά. 

 

Ερώτηση 15: 
Εκτός από τις διαλέξεις, πόσες ώρες την εβδομάδα αφιερώνετε σε αυτό το μάθημα; 
1= <2 ώρες,    2= 2-4 ώρες,    3= 4-6 ώρες,    4= 6-8 ώρες,    5= >8 ώρες 

 

Η απάντηση 1 «2 ώρες ή λιγώτερο από δύο ώρες» συγκεντρώνει το 51% και η 
απάντηση 2 «2-4 ώρες» συγκεντρώνει το 33%. 
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Ερώτηση 16: 
Τι βαθμό πιστεύετε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε σε αυτό το μάθημα; 
1= <5,    2= 5,    3= 6,    4= 7,    5= 8,    6= 9-10 

 

Οι απαντήσεις 4, 5, και 6 που αντιστοιχούν σε βαθμολογία 7, 8 9-10 αντίστοιχα, 
συγκεντρώνουν 26%, 27% και 25% αντίστοιχα και 78% συνολικά. 

 

Ερώτηση 17: 
Ποιός ήταν ο στρογγυλοποιημένος μέσος όρος σας στο τέλος του προηγούμενου 
εξαμήνου;  (1= <5,    2= 5,    3= 6,    4= 7,    5= 8,    6= 9-10) 

 

Οι απαντήσεις 4, και 5  που αντιστοιχούν σε βαθμολογία 7 και 8 αντίστοιχα, 
συγκεντρώνουν 45% και 30%  αντίστοιχα και 75% συνολικά. 

Ερώτηση 18: 



 
 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Εαρινό εξάμηνο 2007-08 και Χειμερινό εξάμηνο 2008-09)                                                                        
Έγκριση από ΓΣ: Απρίλιος 2009   
 

73

Σε ποιο στάδιο των σπουδών σας βρίσκεστε; 
1= 1ο Έτος,    2= 2ο Έτος,    3= 3ο Έτος,    4= 4ο Έτος,    5= >4ο Έτος 

 

Το 44% των φοιτητών που απάντησαν βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος, ενώ το 29% 
βρίσκεται στο 1ο έτος και το 16% βρίσκεται στο 2ο έτος. 

 

Ερώτηση 19: 
Τι ώρες διδάσκεται το μάθημα; 

1= 9-11,    2= 11-1,    3= 1-3,    4= 3-5,    5= 5-7,    6= 7-9 

 

Τα περισσότερα μαθήματα (48%) διδάσκονται 9-2μμ, ενώ ένα 23% των μαθημάτων 
διδάσκεται 3-5μμ. 
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Σχόλια από τις συνεντεύξεις  

Χρειάζεται ενημέρωση των φοιτητών για το ερωτηματολόγιο. Με άλλα 

λόγια, απαιτείται να εξηγηθεί το νόημα του ερωτηματολογίου όσον αφορά όλες τις 

ερωτήσεις. Για παράδειγμα, τι σημαίνει απόδοση του καθηγητή, τι σημαίνει 

ποιότητα, χρησιμότητα των μαθημάτων, κοκ. Επίσης, χρειάζονται συζήτηση για την 

χρησιμότητα της διαδικασίας αξιολόγησης αυτής καθαυτής. 

Σχολιάστηκε αρνητικά η υλική υποδομή, όπως η διαθεσιμότητα αιθουσών 

διδασκαλίας και μελέτης, η ανεπαρκής διαθεσιμότητα βιβλίων σε αρκετά αντίτυπα 

στην βιβλιοθήκη, η ανάγκη για περισσότερο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, κοκ.  

Στη συνέχεια με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης του 

διδακτικού έργου,  γίνεται μια προσπάθεια άντλησης συμπερασμάτων και 

διαμόρφωση προτάσεων με σκοπό την ποιοτική βελτίωση του διδακτικού έργου που 

προσφέρει το Τμήμα.  

 

Συμπεράσματα και Προτάσεις. 

 Με βάση τους παραπάνω πίνακες καθώς και με την συλλεγείσα πληροφορία 

από τις συνεντεύξεις, μπορούμε να προβούμε στα ακόλουθα συμπεράσματα και 

προτάσεις λαμβάνοντας υπόψιν ότι λόγω σοβαρών ελλείψεων σε αίθουσες και 

εργαστήρια, καθώς και λόγω άλλων προβλημάτων, ο αριθμός των φοιτητών που 

συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια δεν κρίνεται ικανοποιητικός: 

 

1. Η διδακτική διαδικασία που ακολουθούν οι διδάσκοντες στο ΤΕΠ είναι υψηλής 

ποιότητας.  

 

2. Τα μαθήματα γίνονται με ζωντανό και ενδιαφέροντα τρόπο. 

  

3. Η ποιότητα των μαθημάτων αφορά αφενός την διασύνδεση των μαθημάτων 

μεταξύ τους, και αφετέρου την σύνδεση θεωρίας και πράξης.  Απαιτείται 

βελτίωση των χαρακτηριστικών αυτών:  
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α.   με την αναβάθμιση των εργαστηριακών και φροντιστηριακών χώρων 

και της υποδομής τους, καθώς και με μεγαλύτερη διασύνδεση του 

Τμήματος γενικά με την τοπική κοινωνία και οικονομία.   

β.   Επίσης, απαιτείται η πρόσληψη περισσότερων διδασκόντων και 

τεχνικού προσωπικού για την δημιουργία καλλίτερα εξοπλισμένων 

εργαστηρίων με σύγχρονο λογισμικό και περισσότερες θέσεις εργασίας 

για την εξάσκηση των φοιτητών. 

 

4. Το μαθησιακό υλικό απαιτεί βελτίωση:  

α. Διαπιστώνονται προβλήματα στην διανομή των συγγραμμάτων.  

β. Η βιβλιοθήκη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με περισσότερα 

αντίτυπα των βιβλίων και αναφορών που προτείνονται και 

χρησιμοποιούνται από τους διδάσκοντες.  

γ. Οι χώροι της Βιβλιοθήκης είναι πλέον ανεπαρκείς με την αύξηση των 

φοιτητών τα τελευταία χρόνια.  

 

5. Οι ώρες που έχουν διαθέσιμες οι φοιτητές για  διάβασμα είναι πολύ λίγες. Αυτό 

θα βελτιωθεί με την ορθολογική αναδιάρθρωση των ωρολογίων προγραμμάτων.  

 

6. Παρατηρείται διόγκωση ή πληθωρισμός βαθμών (grade inflation). To πρόβλημα 

αυτό υπάρχει και σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά και των ΗΠΑ. Απαιτείται 

μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων και ανταλλαγή απόψεων. 

 

6.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Χειμερινό Εξάμηνο 2008-09) 

 
6.2.1. Αποτελεσματικότητα Έργου Διδακτικού Προσωπικού 

 

Τα κύρια κριτήρια σύμφωνα με τα οποία γίνεται ανάθεση έργου σε ένα 

διδάσκοντα είναι η στενή σχέση του με το γνωστικό αντικείμενο και η ερευνητική  
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του δραστηριότητα. Άλλα κριτήρια είναι οι προηγούμενες αξιολογήσεις του 

διδάσκοντα από τους φοιτητές και το ενδιαφέρον του διδάσκοντα για διδασκαλία σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών από τους διδάσκοντες, όπως 

αποτυπώνεται στην αξιολόγηση των μαθημάτων, είναι υψηλός και πρέπει να 

θεωρηθεί ικανοποιητικός. Ο συνολικός μέσος όρος αποτελεσματικότητας του 

διδακτικού προσωπικού είναι 3,86 με άριστα το 5.  

 
 
6.2.2. Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα της Διδακτικής Διαδικασίας. 
 
 

Παρατηρείται ότι η διδακτική διαδικασία ποικίλει σημαντικά από μάθημα σε 

μάθημα, προσαρμοζόμενη στις ειδικές ανάγκες της κάθε ύλης, πράγμα το οποίο 

θεωρείται θετικό. Όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών, φαίνεται 

επίσης να ποικίλει σημαντικά και να προσαρμόζεται στον προσανατολισμό του κάθε 

μαθήματος.  

Επιλέγουμε τις παρακάτω τέσσερεις ερωτήσεις: 

Ερώτηση 3: Όποτε χρειάστηκα να λύσω απορίες/προβλήματα βρήκα τον καθηγητή 

εύκολα 

Ερώτηση 5: Ο καθηγητής δημιούργησε μαθησιακές εμπειρίες πέραν της διδασκαλίας 

Ερώτηση 7: Ο καθηγητής ερχόταν στο μάθημα άριστα προετοιμασμένος 

Ερώτηση 11: Πώς αξιολογείτε την ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου στα πλαίσια 

του μαθήματος; 

 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την βαθμολογία που έδωσαν οι φοιτητές. 

Πίνακας 6.8: Βαθμολογία Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας Διδασκόντων 

 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 7 Ερώτηση 11 

Βαθμολογία με 
άριστα το 5 

4.09 3.94 4,1 4,06 
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Με βάση την αξιολόγηση των φοιτητών, η διδακτική διαδικασία θεωρείται πολύ 

καλής ποιότητας και πολύ αποτελεσματική. 

 
 
6.2.3. Οργάνωση και Εφαρμογή του Διδακτικού Έργου. 
 
 

Ως προς την οργάνωση των μαθημάτων ας αναφερθεί ότι σε όλα τα 

μαθήματα:  

 Μοιράζεται περίγραμμα με εμπεριστατωμένη βιβλιογραφία. 

 Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών καθορίζεται εξ αρχής στο περίγραμμα 

του μαθήματος. 

 Τηρείται αυστηρά ο αριθμός των 12 διαλέξεων ανά μάθημα. 

 Τηρείται παρουσιολόγιο με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό απουσιών τις τρεις 

(3) ανά μάθημα. 

 Οι ημερομηνίες παρουσιάσεων και προόδων καθορίζονται το αργότερο κατά 

την πρώτη διάλεξη. 

Όσον αφορά την εφαρμογή του διδακτικού έργου, οι μόνες πληροφορίες 

προέρχονται από τις αξιολογήσεις των φοιτητών και είναι πολύ θετικές. Στην 

ερώτηση «Πώς αξιολογείτε την οργάνωση και παρουσίαση του μαθήματος» οι 

φοιτητές έδωσαν την βαθμολογία 4 κατά μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 

οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου κρίνονται ως επιτυχείς. 

 
 
6.2.4. Εκπαιδευτικά Βοηθήματα, Συνεργασίες και Κινητικότητα. 
 
 

Ως προς τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, διαπιστώνεται ότι:  

 Τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται είναι διεθνώς γνωστά και χρησιμοποιούνται 

σε πανεπιστήμια μεγάλου κύρους. 

 Τα άρθρα που προτείνονται καλύπτουν τόσο τη βασική όσο και την πολύ 

σύγχρονη βιβλιογραφία κάθε γνωστικού αντικειμένου. 
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Η χρήση λογισμικού για τις ανάγκες των μαθημάτων είναι ευρεία. Στη 

σχετική ερώτηση των αξιολογήσεων «Αξιολογείστε τα βιβλία και τις σημειώσεις του 

μαθήματος», ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών είναι 3,72. Κατά συνέπεια, 

τα εκπαιδευτικά βοηθήματα θεωρούνται ικανοποιητικά.  

Οι συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

καθώς  και με το κοινωνικό σύνολο είναι πολύ περιορισμένες. Το σημείο αυτό πρέπει 

να προσεχθεί σοβαρά στο μέλλον. Σε προσωπικό επίπεδο οι περισσότεροι 

διδάσκοντες έχουν πολλές συνεργασίες με συναδέλφους άλλων ιδρυμάτων, τόσο του 

εξωτερικού όσο και του εσωτερικού.  

Η κινητικότητα των φοιτητών είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Πρέπει βέβαια να 

παραδεχθεί κανείς ότι στο επίπεδο του μεταπτυχιακού οι δυνατότητες μετακίνησης 

φοιτητών είναι περιορισμένες, λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας των σπουδών. 

Αντίθετα, το διδακτικό προσωπικό μετακινείται αρκετά, τόσο για συνέδρια και 

διαλέξεις, όσο και για συνεργασίες με συναδέλφους. 

 

6.2.5.  Διαθέσιμα Μέσα και Υποδομές – Αναλογία Διδασκόντων/Διδασκομένων 

– Συνεργασία Διδασκόντων/Διδασκομένων – Σύνδεση Διδασκαλίας με 

Έρευνα 

 

Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού γίνονται συνήθως στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Τμήματος, η οποία είναι τεχνικώς πολύ καλά εφοδιασμένη. Για 

την εξυπηρέτηση των Μεταπτυχιακών υπάρχουν διαθέσιμα και τα Εργαστήρια του 

Τμήματος. Τα διαθέσιμα μέσα και οι υποδομές θεωρούνται επομένως ικανοποιητικά. 

Όσον αφορά την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 

σύγχρονα μέσα χρησιμοποιούνται κατά την διδασκαλία και έρευνα. Η αξιοποίηση 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών κρίνεται ως ικανοποιητική. 

Ο μέσος αριθμός φοιτητών στην Κοζάνη είναι περίπου 10 άτομα ανά μάθημα 

όσον αφορά τις κατευθύνσεις, και 20-25 άτομα ανά μάθημα στα υποχρεωτικά 

μαθήματα. Στην Θεσσαλονίκη η αναλογία είναι διπλάσια. Οι αναλογίες αυτές 
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κρίνονται μέτριες για μεταπτυχιακό επίπεδο, αν συγκριθεί με αντίστοιχες αναλογίες 

αντιστοίχων προγραμμάτων του εξωτερικού.  

Όσον αφορά την συνεργασία διδασκόντων/διδασκομένων, αυτή κρίνεται ότι 

κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα 6.8 από την 

βαθμολογία των φοιτητών στις ερωτήσεις 3 και 11. Ο βαθμός σύνδεσης της 

διδασκαλίας με την έρευνα είναι υψηλός. Η κρίση αυτή βασίζεται α) στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία των μαθημάτων, β) στο ερευνητικό προφίλ των διδασκόντων, γ) στον 

ικανό αριθμό εργασιών που απαιτούνται στα μαθήματα, και δ) στον ερευνητικό 

χαρακτήρα της Διπλωματικής εργασίας. 

 

7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

7.1. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΠ 

 

7.1.1. Ερευνητική Πολιτική 

 

Η ερευνητική πολιτική του ΤΕΠ συνίσταται στην έμφαση που δίνεται τα 

τελευταία χρόνια στην πραγματοποίηση δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές υψηλού επιπέδου για την πρόσληψη και την εξέλιξη ενός μέλους 

ΔΕΠ. Συνεπώς, η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής εκδηλώνεται στις νέες 

προσλήψεις και κατά την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Η ερευνητική 

πολιτική του Τμήματος δεν δημοσιοποιείται, τηρούνται όμως λεπτομερή Πρακτικά 

στην Γραμματεία του ΤΕΠ.  

Είναι γεγονός ότι τα κίνητρα που παρέχονται για τη διεξαγωγή έρευνας στα 

μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι πολύ περιορισμένα. Το σημαντικώτερο 

κίνητρο είναι η εξέλιξη αυτή καθαυτή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ορισμένες 

μερικές χρηματοδοτήσεις υπάγονται στα κίνητρα για έρευνα. Αυτές είναι: (1) η 

μερική χρηματοδότηση από το πανεπιστήμιο της συμμετοχής με παρουσίαση 

εισήγησης σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά συνέδρια και (2) οι μερικές χαμηλής 
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κλίμακας επιχορηγήσεις βασικής έρευνας σε επίπεδο ιδρύματος που καλύπτουν μόνο 

ένα μέρος των συνολικών δαπανών, όπως αγορά λογισμικού, βιβλίων και μέρος των 

εξόδων για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Η ενημέρωση του ακαδημαϊκού 

προσωπικού έστω και για τις δυνατότητες αυτές, γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών 

του Πανεπιστημίου.  

Η ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με την 

παροχή μικρής κλίμακας χρηματοδότησης σε επίπεδο ιδρύματος. Οι επιχορηγήσεις 

βασικής έρευνας δίνονται σε ετήσια βάση σε επίπεδο ιδρύματος. Επιπλέον, η έρευνα 

υποστηρίζεται με την ύπαρξη ικανοποιητικών ερευνητικών υποδομών (βιβλιοθήκη, 

Η/Υ, απόλυτα απαραίτητο software – το οποίο, σημειωτέον, δεν ανανεώνεται). Οι 

ερευνητικές υποδομές θα πρέπει να βελτιωθούν με την παροχή υψηλότερης 

χρηματοδότησης. Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας, 

αλλά κάθε 6 (3) έτη μπορεί ένα μέλος ΔΕΠ να ζητήσει εκπαιδευτική άδεια ενός έτους 

(ενός εξαμήνου) με αποδοχές, αν η άδεια είναι εσωτερικού και με διπλές αποδοχές 

για 4 μήνες αν η άδεια είναι εξωτερικού. Σημειώνεται ότι η εκπαιδευτική άδεια 

εξωτερικού είναι τόσο ανεπαρκής χρηματοδοτικά που λίγα μέλη ΔΕΠ – κυρίως οι 

νέοι – την αιτούνται. 

Ένα από τα αδύναμα σημεία του ΤΕΠ είναι ότι δεν υπάρχει τακτική σειρά 

σεμιναρίων – workshops του Τμήματος για την ενδοτμηματική διάχυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται. Ασφαλώς, πραγματοποιείται διάχυση 

αφενός με την δημοσίευση ερευνητικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

και συλλογικούς τόμους, και αφετέρου με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε διεθνή και 

ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Όσον αφορά την διάχυση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον, αυτό εξαρτάται από τις 

προσωπικές διασυνδέσεις των μελών ΔΕΠ με παράγοντες του Τύπου. 

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως η ερευνητική διαδικασία 

προάγεται μέσω της χρηματοδότησης της συμμετοχής σε συνέδρια του εσωτερικού 

και εξωτερικού από το πανεπιστήμιο, μικρής κλίμακας ετήσιων ερευνητικών 

επιχορηγήσεων βασικής έρευνας από την Επιτροπή Ερευνών, και τις χορηγήσεις 

εκπαιδευτικών αδειών. Επίσης, σημαντικό όφελος για την προαγωγή της έρευνας 

αποτελεί η πρόσκληση καθηγητών Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων για 
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διαλέξεις. Σημαντικές προσπάθειες έγιναν τα τελευταία χρόνια για την αύξηση της 

χρηματοδότησης της ερευνητικής διαδικασίας από το Πανεπιστήμιο. Παρά τις 

προσπάθειες αυτές, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την αύξηση των κονδυλίων που 

διαθέτει το πανεπιστήμιο για την προαγωγή της έρευνας. Οι επιχορηγήσεις της 

έρευνας χρειάζεται να επεκταθούν με αύξηση του προϋπολογισμού ώστε να 

πραγματοποιούνται και επιχορηγήσεις μεγάλης κλίμακας ώστε να καλυφθούν και 

μεγάλες δαπάνες όπως η πρόσληψη υποψηφίων διδακτόρων ή ερευνητών. Επιπλέον, 

χρειάζονται περισσότερα κίνητρα από την πλευρά του Τμήματος για την προαγωγή 

της έρευνας (π.χ. η κάλυψη δαπανών υποβολής άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά). 

Χρειάζεται επίσης η παροχή σημαντικών κονδυλίων για την οργάνωση διεθνών 

επιστημονικών συνεδρίων. 

 
 
7.1.2.  Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα την Τελευταία Πενταετία (2003-σήμερα)  

  

Στο ΤΕΠ εκτελούνται πολλά ερευνητικά προγράμματα και έργα. Μερικά από 

αυτά χρηματοδοτούνται μερικώς από το Πανεπιστήμιο, την ΓΓΕΤ, ή διάφορα 

Υπουργεία. Άλλα έργα αυτοχρηματοδοτούνται από τα μέλη ΔΕΠ. Επίσης, πολλά 

μέλη ΔΕΠ έχουν χρησιμοποιηθεί από τα διάφορα Υπουργεία για την αξιολόγηση 

προτάσεων χρηματοδότησης από την ΕΕ που έχουν υποβληθεί από ιδιωτικούς 

φορείς.  

Παρακάτω αναφέρουμε μερικά από τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που 

εκτελούνται στο ΤΕΠ: μόνον 16 από τα 31 μέλη ΔΕΠ έχουν υποβάλει απογραφικά 

ερευνητικά δελτία. Από διερεύνηση της ΟΜΕΑ προκύπτει ότι το γεγονός αυτό 

οφείλεται στο ότι τα μέλη ΔΕΠ δεν έχουν πειστεί για την χρησιμότητα υποβολής των 

απογραφικών δελτίων και κατά συνέπεια δεν μπήκαν στον κόπο να τα συντάξουν και 

να τα υποβάλουν.   

Κατ’αρχήν σημειώνεται ότι το Τμήμα  συμμετείχε ενεργά και με μεγάλη 

επιτυχία στο έργο «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών». Τονίζεται ότι όλα τα μέλη ΔΕΠ συνεργάστηκαν αρμονικά και 

εποικοδομητικά και σε συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
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για την ολοκλήρωση του έργου. Το συγκεκριμένο έργο ανήκει στο μέτρο 2.2 

«Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

της ενέργειας 2.2.2 «Ολοκλήρωση της Διεύρυνσης και Αναμόρφωση των 

Προγραμμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» της κατηγορίας πράξεων 2.2.2.γ 

«Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» που εντάσσεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2003 – 2005 με επέκταση 2006-2008) και 

χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. (Επιστημονικός υπεύθυνος: 

Παπαρρίζος) 

Επίσης, το Τμήμα συμμετείχε και συμμετέχει ενεργά στα έργα:  

• Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (Βλαχοπούλου, Γεωργαντά, Σαμαράς) 

• ERASMUS (Γεωργαντά, Τσόπογλου) 

• ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρηματικότητα - Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, 
Καινοτομικών Εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. 
Τίτλος Πράξης: Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης 
Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). (συμμετοχή 
Βλαχοπούλου, Γεωργαντά, Μάνθου, Παπαρρίζος, σε συνεργασία και με άλλους 
συναδέλφους) 

Μερικά άλλα έργα τα τελευταία πέντε χρόνια είναι τα εξής:  

• “A curriculum in Networked Control Systems”. Χρηματοδότηση National Science 
Foundation (NSF) Μάιος 2001 – Απρ. 2005 (Χρήστου- Βαρσακέλης συντονιστής)  

• “Communicating Networked Control Systems”. Χρηματοδότηση Army Research 
Office Multi-University Research Initiative (ARO MURI). Μάιος 2001 – Απρ. 
2006 (Χρήστου-Βαρσακέλης συμμετέχων) 

• 5/2008 – 12/2009: πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο " Αυτόματος εντοπισμός και 
επίλυση προβλημάτων σχεδίασης σε Αντικειμενοστρεφή Συστήματα" (υπεύθυνος 
Χατζηγεωργίου) 

• 10/2005 – 10/2006: Πρόγραμμα πιλοτικών ερευνητικών επιχορηγήσεων της 
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο "Εντοπισμός 
Προτύπων Σχεδίασης σε Αντικειμενοστρεφή Συστήματα με αλγορίθμους" 
(συμμετοχή Χατζηγεωργίου) 

• 4/2006 – 03/2008: Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας της ΓΓΕΤ με τίτλο 
“Instruction Parameter Analysis for Power Modeling of Embedded 
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Microprocessor”. Υπεύθυνος καθηγητής: Θ. Λαόπουλος, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. 
(Χατζηγεωργίου συμμετοχή) 

• 11/2005 – 11/2008:   Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003 (κωδικός 03ΕΔ730) με τίτλο 
"Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασμού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού 
Σκοπού"." (Χατζηγεωργίου συμμετοχή) 

• 04/2005 – 12/2007:  Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ – ΕΕΟΤ –  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) με τίτλο "Μεθοδολογία ποιότητας 
για σύγχρονες προγραμματιστικές τεχνικές"." (Χατζηγεωργίου συμμετοχή) 

• 1/2006 – 6/2009: Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003 (κωδικός 03ΕΔ885) με τίτλο 
«Μέτρηση και Ανάλυση της Διαδικτυακής Οικονομίας στην Ελλάδα και 
Στρατηγικές των η-επιχειρήσεων» (περιέλαβε την ολοκλήρωση δύο 
Διδακτορικών Διατριβών) (Επιστημ υπεύθυνη Γεωργαντά) 

• Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πρόγραμμα Βασικής Έρευνας Παν/μίου 
Μακεδονίας. Μείωση Συμφόρησης για Ρεύματα Πολυμέσων σε Δίκτυα 
Διαφοροποιημένων Υπηρεσιών (Φουληράς) Σε εξέλιξη. 

• «Συμπληρωματικός εξοπλισμός Τμημάτων του ΠΑΜΑ-ΕΤΠΑ», 2004-2005. 
(υπεύθυνη Σατραζέμη) 

• (2004-2007) Έρευνα και Οικονομετρική Ποιοτική Ανάλυση για τις Δεξιότητες 
Μάθησης των Φοιτητών του ΠΑΜΑ και του ΟΠΑ, (υπεύθυνη Γεωργαντά) 

• «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΜΑ- τμήμα Διοίκηση 
Τεχνολογίας με έδρα τη Νάουσα», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.2, 2004-2008, και μέλος 
της προσωρινής Γ.Σ. του εν λόγω τμήματος. (επιστημ υπεύθυνη Σατραζέμη) 

• ΔΙΠΛΗ (Διδασκαλία και Διδακτική της Πληροφορικής), στα πλαίσια του έργου 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ- Ενίσχυση των Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια, 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2005-2007. (συμμετοχή Σατραζέμη) 

• Μάϊος 2008 – Δεκέμβριος 2009: πρόγραμμα πιλοτικών ερευνητικών 
επιχορηγήσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (3ος 
κύκλος) με τίτλο "A new parallel exterior point simplex type algorithm for the 
linear programming problem".(επιστ υπεύθυνος Σαμαράς) 

• Οκτώβριος 2007 – Δεκέμβριος 2007:  Έργο "EUMEDGRID: Empowering 
eScience across the Mediterranean" του Προγράμματος "SIXTH FRAMEWORK 
PROGRAMME RESEARCH INFRASTRUCTURES COMMUNICATION 
NETWORK DEVELOPMENT".(συμμετοχή Σαμαράς) 

• Νοέμβριος 2006 – Δεκέμβριος 2008:  Έργο "Διαχείριση επιχειρηματικής 
πληροφορίας που προέρχεται από ετερόκλητες πηγές πληροφόρησης" του 
Προγράμματος "Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας". 
(συμμετοχή Σαμαράς) 
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• Νοέμβριος 2006 – Δεκέμβριος 2008:  Έργο "Σύστημα Τηλεματικής για την 
Αυτοματοποιημένη Διαχείριση κλήσεων με εφαρμογή σε στόλους οχημάτων" του 
Προγράμματος "Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας" με 
αντικείμενο τις εξής εργασίες (συμμετοχή Σαμαράς): 

• Σεπτέμβριος 2006 – Ιούλιος 2008: ερευνητικό πρόγραμμα της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο "Ανάλυση των Άμεσων και 
Έμμεσων Βιβλιογραφικών Αναφορών". Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχιση 
της ερευνητικής προσπάθειας που ξεκίνησε με το βραβειο ASIS&T/ISIS-Thomson 
Citation Analysis Research Grant για το 2005 (http://www.asis.org/Bulletin/Dec-
05/inside.html (επιστ υπεύθυνος Σαμαράς) 

• Οκτώβριος 2005 – Οκτώβριος 2007: πρόγραμμα πιλοτικών ερευνητικών 
επιχορηγήσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος 
κύκλος) με τίτλο "Οn the cycling problem for simplex exterior type algorithms for 
the minimum cost network flow problem". (επιστ υπεύθυνος Σαμαράς) 

• Ιούλιος 2004 – Απρίλιος 2006: Δράση "Εργαλεία Γνώσης των e-clusters: Virtual 
Technopolis" του έργου "Knowledge clusters in West Macedonia (Καινοτόμες 
Δράσεις ΕΤΠΑ 2000-2006)". (συμμετοχή Παπαρρίζος, Βλαχοπούλου και 
Σαμαράς) 

• Μάρτιος 2003 – Δεκέμβριος 2005: "Βασικές Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ" της 
Εταιρίας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Διάρκεια προγράμματος: 110 ώρες. Περίοδοι υλοποίησης: Μάρτιος 
2003, Δεκέμβριος 2003, Φεβρουάριος 2004, Μάρτιος 2004, Απρίλιος 2004, 
Οκτώβριος 2004, Νοέμβριος 2004, Φεβρουάριος 2005 και Δεκέμβριος 2005. 
(επιστ υπεύθυνος Σαμαράς) 

• Νοέμβριος 2002 – Δεκέμβριος 2006: υποέργο του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: 
Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα. Το συγκεκριμένο 
ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ.  Το πρόγραμμα έχει 
κωδικό MIS 88724 και ανήκει στο ΜΕΤΡΟ 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων 
Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» της Ενέργειας 2.2.3 
«Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - ,Έρευνα - Υποτροφίες» της 
Κατηγορίας Πράξεων 2.2.3.β. «Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη 
Βασική Έρευνα». (Επιστ. Υπεύθυνος Παπαρρίζος, συμμετοχή Βλαχοπούλου) 

• Μάρτιος 2004 – Δεκέμβριος 2006: υποέργο του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι: 
Υπολογιστικές βελτιώσεις αλγορίθμων συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Το 
συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα διεξάχθηκε σε συνεργασία με την 
ερευνητική ομάδα InCoSys (In-telligent Co-operative Sys-tems) του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα 
χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ (επιστ υπεύθυνος Παπαρρίζος, συμμετοχή 
Σαμαρά) 

• Οκτώβριος 2006 – Οκτώβριος 2008: ερευνητικό πρόγραμμα FP6 Marie Curie 
Chairs (EXC) με τίτλο "Optimization Models and Algorithms for Informatics 

http://www.samos.aegean.gr/samos_icsd/Research/InCoSys#_blank
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Problems in Biology, Chemistry and Medicine".(Συμμετοχή Παπαρρίζος και 
Σαμαράς) 

• Οκτώβριος 2005 – σήμερα: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ’03 με τίτλο 
"Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών, βελτίωση λειτουργικών 
χαρακτηριστικών και βαθμού απόδοσης ΑΗΣ με την ανάπτυξη και εφαρμογή 
σύγχρονων τεχνολογιών ανάλυσης, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης". Το 
πρόγραμμα αυτό είναι σε συνεργασία με το Τμ. Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 
του Παν. Δυτ. Μακεδονίας. (Συμμετοχή Παπαρρίζος και Σαμαράς) 

• Ερευνητικό Πρόγραμμα Virtual Pre-Incubator Accelerator (ViPia) στα πλαίσια 
του LEONARDO DA VINCI / Community Vocational Training Action 
Programme (Συντονίστρια Μάνθου, συμμετοχή Βλαχοπούλου) 

• FP6 European Project «e-Trust: Building trust for quality assurance in 
emerging(2006-2009) (επιστ υπεύθυνη Βλαχοπούλου) 

• Ερευνητικό Πρόγραμμα  “Vocational Education and Training for Quality of Life 
through eHealthcare & Well-Being” under the Leonardo da Vinci programme, 
European Commission Agreement n° 2006 – SK/06/B/F/PP-177443 (2006-2008) 
(συμμετοχή Βλαχοπούλου) 

• EUROPEAN UNION EQUAL COMMUNITY INITIATIVE “Supporting 
Teaching and Learning for the e-Learner” Equal –Cod. 200859 (2004) 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ», «Δίκτυο Προώθησης της δια βίου 
Κατάρτισης & εξ αποστάσεως Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις ΜΜΕ» (συμμετοχή 
Βλαχοπούλου) 

• Ερευνητικό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Project, Improhealth, No 
Sk/03/b/f/pp-177014, Improvement of the Quality, Effectiveness and Efficiency of 
Health care services through vocational education and training, 2003-2004 
(συντονίστρια  και επιστημονικά υπεύθυνη Βλαχοπούλου) 

• INTERREG III A/PHARE CBC GREECE-BULGARIA , 2000-2006 (συμμετοχή 
Βλαχοπούλου) 

•  «Ηλεκτρονική Υγεία – Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων» στα πλαίσια : 
«Προγράμματα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στα πλαίσια Ενίσχυσης της 
Βασικής Έρευνας, Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2006-2007 (υπεύθυνη βασικής έρευνας 
Βλαχοπούλου) 

• ΕΠΕΑΕΚ πρόγραμμα, «Διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στα πλαίσια 
του μέτρου 2.2 «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών-διεύρυνση». Ενέργεια 
2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του Ιδρύματος: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα: 
«Εμπορίας και Διαφήμισης» (2004-06) (συμμετοχή Βλαχοπούλου) 

• Προγράμματα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΜΟΒΙ-DEV, OPUS, ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (συμμετοχή Γεωργιάδης) 
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• Προγράμματα EGEE, EuroMedGrid, SEEGrid, HellasGrid, κ.ά. (συμμετοχή 
Μαργαρίτης) 

 

7.2.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

Οι διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές (βιβλιοθήκη, Η/Υ, software) κρίνονται 

σε γενικές γραμμές σχεδόν επαρκείς. Υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε μεγάλο 

αριθμό επιστημονικών περιοδικών, καθώς και σε βάσεις στατιστικών δεδομένων. 

Επίσης, υπάρχει πρόσβαση σε στατιστικά, οικονομετρικά λογισμικά, και άλλα 

λογισμικά τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την πραγματοποίηση έρευνας 

εμπειρικού περιεχομένου. Ο εξοπλισμός σε υλικό (Η/Υ, εκτυπωτές) ανανεώνεται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

7.3.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  
 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ (2003-σήμερα) 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μόνο 16 από τα 31 μέλη ΔΕΠ του ΤΕΠ έχουν 

υποβάλει τις επιστημονικές τους δραστηριότητες και δημοσιεύσεις.  Εντούτοις, η 

ΟΜΕΑ από την εμπειρία της κατά τις εξελίξεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, 

μπορεί να υποστηρίξει ότι η επιστημονική έρευνα του Τμήματος τυγχάνει ευρείας 

αναγνώρισης από την επιστημονική κοινότητα. Αυτό προκύπτει από: (1) τον 

σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις, (2) από τον 

αριθμό συμμετοχών μελών ΔΕΠ σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, (3) από την 

πολύ αξιόλογη συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών 

περιοδικών, και (4) από την ευρεία συμμετοχή μελών ΔΕΠ στη διαδικασία 

αξιολόγησης άρθρων υποβληθέντων σε επιστημονικά περιοδικά. Η αναγνώριση αυτή 

αναφέρεται σε ένα μεγάλο αριθμό μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Στο Παράρτημα Β 

περιλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όσων 

συναδέλφων τις υπέβαλαν στα απογραφικά δελτία. 
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7.4.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ   
 ΒΡΑΒΕΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ 

 
Ένας σημαντικός αριθμός συνεργασιών υπάρχει μεταξύ μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος και συναδέλφων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι 

συνεργασίες αυτές είναι κυρίως σε ατομικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο Τμήματος. 

Ένας πολύ μικρός αριθμός βραβείων έχει απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος. Ο 

βαθμός συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα είναι σημαντικός, όπως 

φαίνεται και από τις συνδημοσιεύσεις τους με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Επίσης, 

πολλοί προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες των 

μελών ΔΕΠ.  Σημειώνεται ότι αν και ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών 

(προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου) συμμετέχει στις 

ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, για την ενίσχυση του αριθμού αυτού 

χρειάζεται προσπάθεια περισσότερης χρηματοδότησης της έρευνας που 

αναλαμβάνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και η 

καθιέρωση του θεσμού της βράβευσης των καλυτέρων εργασιών των φοιτητών. 

Επίσης, είναι απαραίτητο να διοχετευθούν περισσότερα κονδύλια στην κάλυψη των 

δαπανών για τη συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων σε διεθνή επιστημονικά 

συνέδρια, καθώς και σε summer schools και workshops. 

 
 
8.   ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ, 
  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ (ΚΠΠ) ΦΟΡΕΙΣ 
 
 

Με δεδομένο το ‘σφιχτό’ θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού πανεπιστημίου, 

οι συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς είναι μάλλον περιορισμένη, και σίγουρα ό,τι γίνεται 

είναι σε ατομικό επίπεδο μελών ΔΕΠ, κι όχι σε επίπεδο Τμήματος. 

 
 
9.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
Οι συνθήκες λειτουργίας του Τμήματος χαρακτηρίζονται σύγχρονες και καλύπτουν 

σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του. Ωστόσο, η ανάπτυξή του, τόσο σε προπτυχιακό 
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όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, απαιτούν επιπρόσθετο γραμματειακό, τεχνικό και 

διδακτικό - επιστημονικό προσωπικό, όπως και βελτιωμένη υλική υποδομή. Η 

στρατηγική του ΤΕΠ περιλαμβάνει τέσσερεις άξονες:  

(1) Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων 

(2) Μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό 

(3) Συνεισφορά στην κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

(4) Διεθνοποίηση εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας 

Οι τέσσερεις αυτοί άξονες αναλύονται παρακάτω. 

 

9.1.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

9.1.1. Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης 

 
 Εκπαίδευση: Στόχος του τμήματος είναι να συνεχίσει να προσφέρει υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις της διεθνούς 

επιστημονικής κοινότητας. 

 Έρευνα: Ενίσχυση της ερευνητικής παρουσίας του Τμήματος σε Εθνικό και 

κυρίως Διεθνές Επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα άριστη σύνδεση μεταξύ έρευνας 

και διδασκαλίας. 

 

9.1.2. Συγκεκριμένοι Στόχοι, Μέτρα Υλοποίησης και Χρονοδιαγράμματα 

 
 Συνεχής επικαιροποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και 

διερεύνηση δυνατοτήτων αναμόρφωσής του, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ACM 

Curriculum, άλλα Προγράμματα Σπουδών Ελληνικών και Ξένων πανεπιστημίων).  

o Εκπόνηση μελέτης αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών και 

μεταβατικών διατάξεων (Απρίλιος 2009). 
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o Πιλοτική Εφαρμογή νέου Προγράμματος Σπουδών. Η πιλοτική 

εφαρμογή θα έχει τετραετή ορίζοντα (ακαδημαϊκά έτη 2009-2013) 

o Σύνταξη ετησίων μελετών αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής 

νέου Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών (Κάθε Ιούνιο, ακαδημαϊκά 

έτη 2010-2013 ) 

o Τελική Αναπροσαρμογή Προγράμματος βάσει των παραπάνω μελετών 

θα λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση (ακαδημαϊκά έτη 2010-2014). 

Μέτρα υλοποίησης: 

o Συγκρότηση Επιτροπής Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών 

(Ιανουάριος 2009), με σχετική απόφαση Γενικής Συνέλευσης 

Τμήματος.  

o Έγκριση Νέου Προγράμματος Σπουδών –Πιλοτική Φάση (Μάιος 

2009) 

o Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Εφαρμογής Νέου 

Προγράμματος Σπουδών (Σεπτέμβριος 2009) 

o Έγκριση Νέου Προγράμματος Σπουδών –Τελική Φάση (Μάιος 2010) 

 

 Ανανέωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος, το 

οποίο με το παρόν ΦΕΚ ίδρυσης θα δεχθεί φοιτητές για τελευταία φορά το 

ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. 

o Σύνταξη Πρότασης Αξιολόγησης και Αναμόρφωσης ΠΜΣ (Οκτώβριος 

2009).  

Μέτρα υλοποίησης: 

o Συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Πρότασης Αναμόρφωσης ΠΜΣ 

(Ιανουάριος 2009). 

o Έγκριση Πρότασης ΠΜΣ (Οκτώβριος 2009) 

o Κατάθεση Πρότασης ΠΜΣ (Νοέμβριος 2009) 
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 Διοργάνωση τακτικών διαλέξεων και συνεδρίων σχετικών με το ερευνητικό και 

εκπαιδευτικό αντικείμενο του Τμήματος. Στόχος του Τμήματος είναι να συμμετάσχει 

στην διοργάνωση τουλάχιστον 5 συνεδρίων τα επόμενα τέσσερα χρόνια.  

Μέτρα υλοποίησης: 

o Πρόσκληση διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητών με σκοπό την 

παρουσίαση της ερευνητικής τους δραστηριότητας. 

 Αξιοποίηση και ενίσχυση της τρέχουσας ερευνητικής παρουσίας των μελών του 

τμήματος για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες ερευνητικές προτάσεις.  

 Σύσταση/θεσμοθέτηση και λειτουργία εργαστηρίων του Τμήματος. 

Μέτρα υλοποίησης: 

o Διερεύνηση δυνατότητας σύστασης Τομέων και θεσμοθέτησης 

Εργαστηρίων στα πλαίσια της ακαδημαϊκής ανασυγκρότησης και 

ολοκλήρωσης, σε βάθος τετραετίας, του Προπτυχιακού-

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. 

o Διερεύνηση θεσμοθέτησης ενός Εργαστηρίου του Τμήματος.  

 

 Ενίσχυση δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων (ερευνητικών, εκπαιδευτικών, 

κοινωνικών) του Τμήματος, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές Επίπεδο. 

Μέτρα υλοποίησης: 

o Διοργάνωση ετήσιας ημερίδας παρουσίασης ερευνητικών και 

πτυχιακών εργασιών του Τμήματος. Πρώτη ημερίδα προγραμματίζεται 

να λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2009.  

o Οργάνωση ετήσιας παρουσίασης της ερευνητικής πορείας των 

υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. 

o Έκδοση ανά διετία περιλήψεων πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών 

εργασιών ΠΜΣ και Διδακτορικών. Η έκδοση θα γίνεται τόσο σε 

έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (Ιούνιος 2010). 
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9.1.3. Συμμετοχή στις Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας 

 
 Σύνταξη έκθεσης αναφορικά με το διδακτικό και ερευνητικό έργο των μελών 

ΔΕΠ σε συνεργασία με την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης. Καταγραφή των 

προβλημάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και διερεύνηση αποδοτικότερων τρόπων 

διεξαγωγής της (ηλεκτρονικές φόρμες φοιτητών / αυτοματοποιημένη στατιστική 

επεξεργασία κλπ). 

 

9.1.4. Προαγωγή Καινοτομίας, Αριστείας και Χρήσης ΤΠΕ 

 
o Καθιέρωση ετήσιου βραβείου καλύτερης επίδοσης προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος. 

o Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης σε νέα προϊόντα λογισμικού που 

προμηθεύεται το Τμήμα και μελέτη χρηματοδότησης/συντήρησης των 

προϊόντων.  

o Προβολή και υποστήριξη συμμετοχής φοιτητών σε Εθνικούς και 

Διεθνείς διαγωνισμούς καινοτομίας. Ήδη ομάδες φοιτητών έχουν 

πετύχει διακρίσεις σε αντίστοιχους διαγωνισμούς.  

 

9.2. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

9.2.1. Συνθήκες Διδασκαλίας, Έρευνας και Εργασίας 

 
 Μείωση αριθμού φοιτητών ανά αίθουσα διδασκαλίας μέσω δημιουργίας 

περισσότερων τμημάτων φοιτητών ανά μάθημα, με στόχο την βελτίωση των 

συνθηκών διδασκαλίας. Ο χωρισμός σε τμήματα φοιτητών αντικατοπτρίζει 

την τρέχουσα χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας που είναι διαθέσιμες 

στο τμήμα Πληροφορικής. Στόχοι του τμήματος είναι: 

o Τα θεωρητικά μαθήματα να χωρίζονται σε τμήματα με ανώτερο όριο 

τους 80 φοιτητές/τμήμα, εφόσον η διδασκαλία πραγματοποιείται σε 
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αμφιθέατρο, και 50 φοιτητές/τμήμα εφόσον η διδασκαλία γίνεται σε 

αίθουσα. 

o Τα εργαστηριακά μαθήματα να χωρίζονται σε τμήματα των 15 και 30 

φοιτητών/τμήμα ανάλογα με την χωρητικότητα του εργαστηρίου που 

φιλοξενεί το μάθημα.  

 Διδασκαλία επιλεγμένων μαθημάτων σε ξένες γλώσσες (πχ. την αγγλική ή τη 

γαλλική) στα πλαίσια τόσο της υποστήριξης των προγραμμάτων ανταλλαγής 

φοιτητών ERASMUS, αλλά και της δυνατότητας των Ελλήνων φοιτητών να 

αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες. 

 Οικονομική κάλυψη της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ σε τρία διεθνή και δύο 

εθνικά συνέδρια ετησίως, έτσι ώστε να ενισχυθεί η παρουσία του Τμήματος στα 

διεθνή ερευνητικά fora. Σήμερα, χρηματοδοτούνται μόνο δύο διεθνή και δύο εθνικά 

συνέδρια.  

 Οικονομική κάλυψη της συμμετοχής των υποψηφίων διδακτόρων σε δύο διεθνή 

και δύο εθνικά συνέδρια ετησίως. Η χρηματοδότηση δεν αποτελεί μόνο σημαντική 

βοήθεια, αλλά και κίνητρο που θα προσελκύσει νέους ερευνητές που επιθυμούν να 

συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στην Ελλάδα.  

 Συνεχής ενίσχυση και ανανέωση εξοπλισμού γραφείων μελών ΔΕΠ. 

 

9.2.2. Φοιτητική Μέριμνα 

 
 Διερεύνηση τρόπου εφαρμογής του θεσμού της ακαδημαϊκής συμβουλευτικής 

(tutoring) των φοιτητών από μέλη ΔΕΠ, επιφορτισμένα να καθοδηγούν τους φοιτητές 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Υποβολή έκθεσης εφαρμογής θεσμού τον Ιούνιο 

2010.  

 Ενημέρωση φοιτητών για τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του 

Τμήματος. Προτείνεται η διοργάνωση ετήσιας ημερίδας ενημέρωσης. Η πρώτη τέτοια 

ημερίδα προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2009.  

 Ενημέρωση φοιτητών για τις δυνατότητες που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης 

και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου, σχετικά με επαγγελματικές 
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προοπτικές και δυνατότητες για βοηθήματα και κληροδοτήματα, υποτροφίες 

ιδρυμάτων αναφορικά με ερευνητικές δραστηριότητες, με αντίστοιχες ετήσιες 

ημερίδες. 

  

9.2.3. Διασφάλιση Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών Προοπτικών Διδασκόντων 
και Αποφοίτων 

 
 
 Ενεργή συμμετοχή του Τμήματος στην κατοχύρωση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των αποφοίτων. Ήδη το Τμήμα έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες 

προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών μέσω ERASMUS. Σήμερα, οι 

προορισμοί στους οποίους οι φοιτητές του Τμήματος μετακινούνται μέσω του 

προγράμματος είναι το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βερολίνου, το Πανεπιστήμιο 

Βαρκελώνης, και το Πανεπιστήμιο Vincenne, Paris VIII. Ο αριθμός των υπότροφων 

φοιτητών ERASMUS είναι 6 ετησίως. Στόχοι του τμήματος είναι: 

o Η διερεύνηση εναλλακτικών προορισμών για τους φοιτητές του 

Τμήματος-και ειδικότερα πανεπιστημίων στις χώρες Αγγλία, Τουρκία 

και Ιταλία. 

o Να αυξηθεί ο αριθμός των υπότροφων φοιτητών του τμήματος σε 

τουλάχιστον 15 ετησίως.  

o Λόγω της μη-διδασκαλίας μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα δεν 

έχουν φιλοξενηθεί υπότροφοι από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέχρι 

σήμερα. Με την εισαγωγή της διδασκαλίας στις αντίστοιχες γλώσσες 

που αναφέρθηκε στην παράγραφο 0 η φιλοξενία υπότροφων φοιτητών 

είναι πλέον δυνατή και στόχος του Τμήματος είναι να δέχεται το 

τμήμα τουλάχιστον 15 φοιτητές ERASMUS ετησίως.  

 Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων με προσκεκλημένους διακεκριμένους 

επιστήμονες κλάδων σχετικών με το αντικείμενο του Τμήματος. Το τμήμα στοχεύει 

να διοργανώνει τουλάχιστον 2 ομιλίες προσκεκλημένων ερευνητών ετησίως. 
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 Εντονότερη διάχυση πληροφοριών σχετικά με προκηρύξεις ερευνητικών 

προγραμμάτων. Εκμετάλλευση σχετικής πληροφορίας που υπάρχει ήδη στην 

επιτροπή ερευνών αλλά και στο CORDIS και την ΓΓΕΤ.  

 Ενθάρρυνση της λήψης εκπαιδευτικών αδειών από μέλη ΔΕΠ, σε υψηλότερο 

βαθμό σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Στόχος του Τμήματος είναι να δίνονται 4 

άδειες ετησίως.  

 Διερεύνηση των δυνατοτήτων πρόσκλησης επιστημόνων σε εκπαιδευτική άδεια. 

Στόχος είναι μακροπρόθεσμα να προσκαλούνται τουλάχιστον 2 επιστήμονες το 

χρόνο, οι οποίοι θα συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες του τμήματος. Η φιλοξενία προϋποθέτει την εύρεση κατάλληλων 

χώρων γραφείων και εξοπλισμού τους όπου οι προσκεκλημένοι ερευνητές θα 

φιλοξενηθούν.  

 

9.2.4. Ισότιμη Μεταχείριση Ατόμων Διαφορετικού Φύλου, Εθνικότητας και 
Γλώσσας, ΑΜΕΑ 

 
 
 Ενημέρωση των διδασκόντων για τις δυνατότητες προσαρμογής της διδασκαλίας 

μαθημάτων σε ΑΜΕΑ. 

 Κατά περίπτωση προσαρμογή του υποστηρικτικού υλικού διδασκαλίας, ώστε να 

καθίσταται προσιτό σε ΑΜΕΑ. 

 Ενίσχυση υλικοτεχνικών υποδομών Τμήματος με στόχο την εξυπηρέτηση 

ΑΜΕΑ. 

 Καταγραφή προβλημάτων προσβασιμότητας στους χώρους του Τμήματος. 

 Θέσπιση συστήματος διδασκαλίας και εξέτασης των ΑΜΕΑ. Ήδη το Τμήμα 

αποφάσισε ειδικές συνθήκες εξέτασης σε άτομα με δυσλεξία.  

 Διδασκαλία επιλεγμένων μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα. Διερεύνηση 

δυνατοτήτων προσφοράς μαθημάτων σε άλλες γλώσσες. 
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9.2.5. Κοινωνική Δικαιοσύνη, Στήριξη Φοιτητών με Χαμηλό Εισόδημα και Μελών 
της Ακαδημαϊκής Κοινότητας που Αντιμετωπίζουν Έκτακτα Προσωπικά 
Προβλήματα 

 
 
 Διερεύνηση δυνατότητας επικουρικής απασχόλησης των φοιτητών σε 

δραστηριότητες του Τμήματος έναντι αμοιβής (π.χ. τεχνική υποστήριξη σε μαθήματα, 

φύλαξη εργαστηρίων). Ο αριθμός των φοιτητών που απασχολήθηκαν τα τελευταία 

έτη στο Τμήμα φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Ακαδημαϊκά Έτη 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

Χειμερινό Εξάμηνο 11 11 9 7 

Θερινό Εξάμηνο 9 6 9 7* 

 

*Ο αριθμός αποτελεί προσέγγιση καθώς δεν υπάρχουν ακόμη τα τελικά στοιχεία.  

Στόχος είναι να υπάρχουν ετησίως 10 τουλάχιστον φοιτητές, στους οποίους να 

δίνεται μια ικανοποιητική και όχι συμβολική αμοιβή για τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες.  

 Θέσπιση οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές. 

 

9.3.  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
 
9.3.1. Συνεργασία με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς Φορείς σε 

Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό Επίπεδο 

 
 
 Διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας με σκοπό την υποβολή ερευνητικών 

προτάσεων με τοπικούς ή εθνικούς φορείς. 
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9.3.2. Δραστηριότητες που Απευθύνονται στο Ευρύτερο Κοινό και Ερευνητικές 
Πρωτοβουλίες Σχετικά με Ζητήματα Τοπικού και Περιφερειακού 
Ενδιαφέροντος 

 
 
 Δημοσιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων του Τμήματος. 

Δημιουργία αντίστοιχου ιστότοπου για την προβολή των αποτελεσμάτων που 

αφορούν ερευνητικές εργασίες και έργα.  

 Διεξαγωγή ερευνών επί συγκεκριμένων Εφαρμογών της Πληροφορικής σε 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν φορείς της ευρύτερης περιφέρειας. 

 

9.4. ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

9.4.1. Συνεργασία με Ιδρύματα της Αλλοδαπής 

 

 Ενίσχυση της συνεργασίας με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του 

εξωτερικού. 

 Διερεύνηση και υποβολή μελέτης για δημιουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών 

σπουδών σε συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού.  

 

9.4.2. Συμμετοχή σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα 

 
 

 Ορισμός μέλους ΔΕΠ ως συνδέσμου για την αναζήτηση και προώθηση 

πληροφοριών σχετικά με διεθνή ερευνητικά προγράμματα. 

 Ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις δυνατότητες συνεργασίας στα πλαίσια 

προγραμμάτων που εντάσσονται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. 
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9.4.3. Κινητικότητα Φοιτητών και Ερευνητών 

 
 Αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών μέσω του προγράμματος ERASMUS, 

όπως περιγράφηκε στην αντίστοιχη παράγραφο.  

 Οικονομική στήριξη φοιτητών για την παρακολούθηση συνεδριών διεθνών 

ενώσεων και οργανισμών.  

 Πρόσκληση διακεκριμένων ερευνητών του εξωτερικού για την πραγματοποίηση 

διαλέξεων. 

 Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων σχετικών με το αντικείμενο του Τμήματος. Οι 

στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους.  

 

10.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 

 

Οι διοικητικές υπηρεσίες και γενικές υποδομές του Πανεπιστημίου περιγράφονται 

συνοπτικά στις Εκθέσεις των άλλων Τμημάτων. Η διοίκηση του Τμήματος 

περιγράφεται στην ενότητα 4 –  όπου δίνονται και ορισμένα στοιχεία υποδομών του 

Τμήματος – και η διοίκηση του ΠΜΣ περιγράφεται στην ενότητα 5.2.  Στην παρούσα 

ενότητα θα περιγράψουμε την υλική και ανθρώπινη υποδομή, καθώς και τον 

εξοπλισμό του Τμήματος. Θα παρουσιαστεί, επίσης, και ο σχετικός προγραμματισμός 

που έχει γίνει από το Τμήμα.  
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10.1. ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

10.1.1.  Κτιριακή Υποδομή για την Διδασκαλία και Έρευνα 
 
 
Καταγραφή Κτιριακής Υποδομής 
 

Το Τμήμα καταλαμβάνει το ήμισυ περίπου των ορόφων 2,3,4 και 5 στο κτήριο Γ, του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αναλυτικότερα στοιχεία φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 
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Αρ. Γραφείων 
/ Χώρων 

32 4 10 9 4 1 2 

Συνολική 
Επιφάνεια 

(m2) 
712,40 46,38 115,79 206,47 336,41 74,62 215,95 

Συνολική 
Εκπαιδευτικών 

Χώρων 
Χωρητικότητα 
σε Φοιτητές 

   105 100 50 180 

 
 
 
Σημειώνεται ότι:  

• Η χωρητικότητα των εννιά (9) ερευνητικών εργαστηρίων (στήλη 4), είναι ως 

ακολούθως: τα 6 από αυτά είναι χωρητικότητας των 15 θέσεων εργασίας και τα 

υπόλοιπα 3 των 5 θέσεων εργασίας το καθένα. Η κατανομή των θέσεων εργασίας 

έγινε ανάλογα με την επιφάνεια που καταλαμβάνουν.  

• Τα τέσσερα (4) εργαστήρια διδασκαλίας, στήλη 5, είναι χωρητικότητας 25 

θέσεων εργασίας το καθένα. 
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• Σε πολλές περιπτώσεις, τα ερευνητικά εργαστήρια χρησιμοποιούνται και για την 

κάλυψη αναγκών διδασκαλίας, σε αντίστοιχα μαθήματα επιλογής του 

προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος. 

• Η αίθουσα συνεδριάσεων (αίθουσα 434), που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο, 

χρησιμοποιείται και ως εργαστήριο διδασκαλίας του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος. 

• Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων και η διεξαγωγή εξετάσεων γίνεται 

στα αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 

Τμήμα έχει στη διάθεση του την αίθουσα 10 (μέγιστης χωρητικότητας 50 

φοιτητών, 74,62m2) και τα Αμφιθέατρα 12 και 13 (μέγιστης χωρητικότητας 90 

φοιτητών το κάθε ένα με 128,45 m2και 87,5 m2 αντίστοιχα). Για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος, παραχωρείται από το τμήμα Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) η αίθουσα 9. 

 
 
Προγραμματισμός Κτιριακής Υποδομής 
 
• Βάσει του προγραμματισμού ενίσχυσης Προσωπικού που αναφέρεται στην 

παράγραφο 0, απαιτούνται επιπλέον χώροι, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: 

o 20 γραφεία μελών ΔΕΠ,  

o 7 γραφεία μελών ΕΤΕΠ και  

o 6 γραφεία μελών ΕΕΔΙΠ. 

• Επίσης, για τη φιλοξενία ξένων ερευνητών σε εκπαιδευτική άδεια απαιτούνται 2 

νέα γραφεία με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

• Επέκταση του χώρου της γραμματείας του Τμήματος, έτσι ώστε να φιλοξενήσει 

τα 8 νέα μέλη διοικητικού προσωπικού. 

• Αίθουσες Διδασκαλίας. Για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος απαιτούνται 

τουλάχιστον 2 ακόμη αίθουσες διδασκαλίας 50 θέσεων και ένα αμφιθέατρο 90 

θέσεων.  
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10.1.2.  Εξοπλισμός του Τμήματος για την Διδασκαλία και Έρευνα 
 

 

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός για την διδασκαλία και την έρευνα που 

αναφέρεται παρακάτω αφορά τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Γραμματείες ΠΠΣ & 

ΠΜΣ , εργαστηρίων (διδασκαλίας & έρευνας) και των αμφιθεάτρων-αιθουσών 

διδασκαλίας.   Σημειώνεται ότι το 85% περίπου του εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές & 

εποπτικά μέσα) είναι αγορασμένο πριν το 2004. Ο πίνακας 10.1 παρουσιάζει τον 

εξοπλισμό του Τμήματος.   
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Πίνακας 10.1: Υφιστάμενος Εξοπλισμός για Διδασκαλία και Έρευνα του 
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

 Αριθμός 
Θέσεων Η/Υ 

Εκτυπωτές 
(laser / 
inkjet / 

πολυμηχ.) 

Εποπτικά Μέσα 
(βιντεοπροβολείς / 
φορητοί Η/Υ , 
σαρωτές, κλπ). 

ΔΕΠ (31)  35 35 - Φορητοί Η/Υ (3) 
- Σαρωτές (1) 

Εργαστήρια Διδασκαλίας (4)     

Πληροφορικής 25 28 3 
-1 Βιντεοπροβολέα 
-1 projector 
διαφανειών 

Ποσοτικών Μεθόδων 25 20 1 -1 Βιντεοπροβολέα 
ΠΜΣ 25 25 1 -1 Βιντεοπροβολέα 
Παράλληλης και 
Κατανεμημένης 
Επεξεργασίας 

25 4   

Ερευνητικά εργαστήρια (9)     
Πληροφοριακών Συστημάτων 15 15 1  

Τεχνολογίας Πολυμέσων και 
Γραφικών Η/Υ 15 15+3 1 

-1 Βιντεοπροβολέα 
-1 σύστημα 
τηλεδιάσκεψης 

-1 τηλεόραση 
-1 οπτικοποιητή 

Υπολογιστικών Συστημάτων 
και Τεχνολογίας Λογισμικού 15 10   

Ψηφιακής Οικονομικής 5 4 1  
Υπολογιστικών Μεθόδων και 
Ανάπτυξης Διαδικτυακών 
Εφαρμογών 

15 11+2 1 
- 1 βιντεοπροβολέα 
- 1 βιντεοκάμερα 
- 1 κονσόλα ήχου 

Παράλληλης και 
Κατανεμημένης 
Επεξεργασίας 

15 4 1  

Διαχείρισης Πληροφοριών 15 7+2 1  

Διδακτικής  5 4 2 
-1 Τηλεόραση 
-1 Βιντεοκάμερα 
-1 Video player 

Ανάλυσης Δεδομένων 5 5 1  
ΕΤΕΠ (3)  3 1  
ΕΕΔΙΠ (0)  0 0  
Γραμματείες (2)     

ΠΠΣ (4)  4 1  
ΠΜΣ (2)  0 0  

Αμφιθέατρα Διδασκαλίας (2)  2  -Βιντεοπροβολείς (2) 
Αίθουσες Διδασκαλίας (1+1)  2  -Βιντεοπροβολείς (2) 
* Στη στήλη Η/Υ, όπου εμφανίζεται καταχώρηση υπό την μορφή αθροίσματος 
εννοείται Η/Υ + Servers.  
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Προγραμματισμός Ενίσχυσης Εξοπλισμού Τμήματος 
 

Στόχος είναι να αντικαθίσταται ο εξοπλισμός των εργαστηρίων και των μελών 

του Τμήματος ανά τριετία, καθώς μετά το πέρας της τριετίας η συντήρηση των 

μηχανημάτων καθίσταται ασύμφορη λόγω της λήξης της εγγύησης και του κόστους 

των ανταλλακτικών. Η αντικατάσταση του εξοπλισμού που περιγράφεται παρακάτω 

θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλο ετήσιο ρυθμό, ώστε να προκύψει η βέλτιστη 

κατανομή στη χρονική περίοδο του αναπτυξιακού προγραμματισμό. Στα πλαίσια της 

ενίσχυσης του εξοπλισμού, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

• Διαμόρφωση χώρων διδακτικών και ερευνητικών εργαστηριακών με σκοπό την 

κάλυψη μελλοντικών αναγκών για διδασκαλία και έρευνα με αυξημένο αριθμό 

συμμετεχόντων. 

• Για τα εργαστήρια διδασκαλίας, αντικατάσταση μέρους του υπάρχοντος 

εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτών, κλπ, καθώς και εποπτικών μέσων) με αγορά 

αντίστοιχου νέας τεχνολογίας, με σκοπό την παροχή όσο το δυνατό καλύτερων 

υπηρεσιών εκπαίδευσης.  

• Για τα μέλη ΔΕΠ, αντικατάσταση μέρους του υπάρχοντος εξοπλισμού (Η/Υ, 

εκτυπωτών, κλπ, καθώς και εποπτικών μέσων) με αγορά αντίστοιχου νέας 

τεχνολογίας, με σκοπό την στήριξη της εκπαιδευτικής και κυρίως της ερευνητικής 

διαδικασίας.  

• Για τα ερευνητικά εργαστήρια, αντικατάσταση μέρους του υπάρχοντος 

εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτών, κλπ, καθώς και εποπτικών μέσων) με αγορά 

αντίστοιχου νέας τεχνολογίας, με σκοπό να αναπτύξουν έρευνα σε τομείς του 

αντικειμένου τους που έχουν υψηλές απαιτήσεις σε τεχνολογίες αιχμής.  

• Για τα μέλη ETΕΠ και EEΔΙΠ, αντικατάσταση μέρους του υπάρχοντος 

εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτών, κλπ) με αγορά αντίστοιχου νέας τεχνολογίας, με 

σκοπό την στήριξη της εκπαιδευτικής και κυρίως της ερευνητικής διαδικασίας.  

• Για τις Γραμματείες ΠΠΣ και ΠΜΣ, αντικατάσταση μέρους του υπάρχοντος 

εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτών, κλπ) με αγορά αντίστοιχου νέας τεχνολογίας, με 

σκοπό την διοικητική στήριξη του Τμήματος.  

Αναλυτικότερα τα παραπάνω περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 10.2.:  Προγραμματισμός Προμήθειας Νέου Εξοπλισμού για 
Διδασκαλία και Έρευνα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

 Αριθμός 
Θέσεων Η/Υ 

Εκτυπωτές 
(laser / 
inkjet / 

πολυμηχ.) 

Εποπτικά Μέσα 
(βιντεοπροβολείς / 
φορητοί Η/Υ , 
σαρωτές, κλπ). 

ΔΕΠ (51)  45 15  
Εργαστήρια Διδασκαλίας (4)     

Πληροφορικής 25 30+2 1 

-1 βιντεοπροβολέα 
-1 smart board & 
λογισμικό 
διαχείρισης 

-1 οπτικοποιητή 

Ποσοτικών Μεθόδων 25 25 1 

-1 βιντεοπροβολέα 
-1 smart board & 
λογισμικό 
διαχείρισης 

-1 οπτικοποιητή 

ΠΜΣ 25 25 1 

-1 βιντεοπροβολέα 
-1 smart board & 
λογισμικό 
διαχείρισης 

-1 οπτικοποιητή 
Παράλληλης και 
Κατανεμημένης 
Επεξεργασίας 

25 18 1 -1 βιντεοπροβολέα 

Ερευνητικά εργαστήρια (9)     

Πληροφοριακών Συστημάτων 15 15 2 - 1 βιντεοπροβολέα 
- 2 φορητούς Η/Υ 

Τεχνολογίας Πολυμέσων και 
Γραφικών Η/Υ 15 15+3 2 laser 

color 

1 φορητό 
βιντεοπροβολέα 
2 φορητούς Η/Υ 
1 scanner 
-1 smart board & 
λογισμικό διαχείρισης 

Υπολογιστικών Συστημάτων 
και Τεχνολογίας Λογισμικού 15 10 2 - 1 βιντεοπροβολέα 

- 2 φορητούς Η/Υ 

Ψηφιακής Οικονομικής 5 5 2 - 1 βιντεοπροβολέα 
- 2 φορητούς Η/Υ 

Υπολογιστικών Μεθόδων και 
Ανάπτυξης Διαδικτυακών 
Εφαρμογών 

15 10 2 laser 
color - 2 φορητοί Η/Υ 

Παράλληλης και 
Κατανεμημένης 
Επεξεργασίας 

15 7 1  

Διαχείρισης Πληροφοριών 15 7 1 - 1 βιντεοπροβολέα 
- 1 φορητό Η/Υ 

Διδακτικής  5 5 1 - 1 Οθόνη  
- 1 Laser presenter 

Ανάλυσης Δεδομένων 5 5 1 1 βιντεοπροβολέα 
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1 φορητό Η/Υ 
1 scanner 

ΕΤΕΠ (7)  7 2  
ΕΕΔΙΠ (6)  6 1  
Γραμματείες (2)     

ΠΠΣ (6)  6 2 
ΠΜΣ (2)  2 1  

Αμφιθέατρα Διδασκαλίας (2)    2 βιντεοπροβολείς 
Αίθουσες Διδασκαλίας (1+1)    2 βιντεοπροβολείς 
 
* Στη στήλη Η/Υ, όπου εμφανίζεται καταχώρηση υπό την μορφή αθροίσματος 
εννοείται Η/Υ + Servers.  
** Οι Η/Υ που αναφέρονται παραπάνω αφορούν πλήρη συστήματα νέας τεχνολογίας.  
 
 
 
10.2.  ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Καταγραφή Αριθμού Ενεργών Φοιτητών 
 
 

Πίνακας ενεργών φοιτητών και αποφοίτων Τμήματος 
 
 εγγεγραμμένοι απόφοιτοι 

Έτος προπτυχιακοί* μεταπτυχιακοί υπ.διδάκτορες προπτυχιακοί* μεταπτυχιακοί υπ.διδάκτορες 

2007-08 716 188 152 128 73 7 
2006-07 694 188 157 133 59 25 
2005-06 754 170 190 110 45 21 
2004-05 692 137 192 132 - 9 
* ενεργοί φοιτητές, εγγεγραμμένοι στα τέσσερα έτη σπουδών.  
Πληρέστερος πίνακας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.  
 
 

Πίνακας μονάδων φοιτητών ανά δείκτη κόστους σπουδών για το 2007-08 
 

Δείκτης 
κόστους 
σπουδών 

Α=4.0 Β=1.7 Γ=1.3 Δ=1.0 

Φοιτητές  1056   
Μονάδες 
φοιτητών 
(Α+Β+Γ+Δ) 

1795,2 

Α: επιστήμες υγείας 
Β: επιστήμες με υψηλές απαιτήσεις σε εργαστήρια 
Γ: επιστήμες με απαιτήσεις σε εργαστήρια και έρευνα πεδίο 
Δ: υπόλοιπες επιστήμες 



 
 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Εαρινό εξάμηνο 2007-08 και Χειμερινό εξάμηνο 2008-09)                                                                        
Έγκριση από ΓΣ: Απρίλιος 2009  
  
  
  
 

105

 

Προγραμματισμός Αριθμού Εισακτέων 
 

Εισήγηση για αριθμό εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών 
 

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Α     
Β 110 ** 100 90 80 
Γ     
Δ     
Σύνολο     
** Η Γενική Συνέλευση Τμήματος πρότεινε 50 εισακτέους φοιτητές για το 
ακαδημαϊκό έτος 2008-09, το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε 110 εισακτέους φοιτητές. 
 
 
 

Εισήγηση για αριθμό εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 
 

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Α     
Β 75 75 75 * 75 * 
Γ     
Δ     
Σύνολο     
 
* Ο αριθμός εισακτέων για τα έτη 2010-11 και 2011-12 είναι εκτίμηση και θα 
αποφασιστεί με την ανανέωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  
 
 
 
10.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
 

Καταγραφή Προσωπικού 
 
Το σύνολο μελών ΔΕΠ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι τη στιγμή 

αυτή 31. Το Τμήμα απασχολεί για το τρέχον έτος 8 Διδάσκοντες ΠΔ 407 και 3 

ΕΤΕΠ. Η ανάλυση σε βαθμίδες φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.  
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Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού 
Βαθμίδα 2007-08 
Καθηγητές 15 
Αναπληρωτές καθηγητές 6 
Επίκουροι καθηγητές 6 
Λέκτορες 4 
Διδάσκοντες ΠΔ 407/80 8 
Ειδικοί επιστήμονες 0 
ΕΕΔΙΠ 0 
ΕΤΕΠ 3 
 
Σημείωση: Το Τμήμα έχει 1 θέση μέλους ΔΕΠ, μετά την παραίτηση του κ. Εμμ. 
Ρουμελιώτη η οποία πρόκειται να προκηρυχθεί.  
 
 

 Στοιχεία για το Διοικητικό Προσωπικό 
 Μόνιμο ΙΔΑΧ 
Καταγραφή 3 1** 
Εισήγηση Νέων Θέσεων 2  
 
** Η κα. Ψαθά Αλκμήνη είναι μέλος ΕΤΕΠ αλλά απασχολείται ως Διοικητικό 
Προσωπικό στην Γραμματεία του Τμήματος.  

 

Υπολογισμός Δεικτών Προσωπικού 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι δείκτες φοιτητών / μέλος προσωπικού  
 

Δείκτες Φοιτητών ανά μέλος προσωπικού 
Αριθμός Φοιτητών 

Ενεργοί 
Συνολικός Αριθμός 
Εγγεγραμμένων 

Αριθμός Μελών 

1056 1360 
ΔΕΠ 31 34,06 43,87 
ΕΤΕΠ 3 352 453,33 
ΕΕΔΙΠ 0 - - 

Διοικητικού 
Προσωπικού 

4 264 340 

 
 

Προγραμματισμός Ενίσχυσης Προσωπικού 
 
 

Σύμφωνα με την καταγραφή, την στιγμή αυτή ο δείκτης φοιτητών ανά μέλος 

ΔΕΠ είναι 34.06 στην περίπτωση που ληφθούν υπόψη μόνο οι ενεργοί φοιτητές, ενώ 
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43.87 αν ληφθεί υπόψη το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών. Ο μέσος όρος των 

πανεπιστήμιων είναι 20,7 φοιτητές/μέλος ΔΕΠ ενώ άλλα πανεπιστήμια σε παρόμοια 

αντικείμενα όπως το ΑΠΘ (16,1), ΕΜΠ(14,5), Πολυτεχνείο Κρήτης (19), 

Πανεπιστήμιο Πατρών (18,1) έχουν δείκτες ακόμη χαμηλότερους. Δεδομένου ότι το 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει μεγάλο αριθμό μαθημάτων που 

περιλαμβάνουν εργαστηριακή διδασκαλία και λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες των 

άλλων πανεπιστημίων που προαναφέρθηκαν, στόχος του Τμήματος είναι ο δείκτης να 

αγγίξει το 20.3, δηλαδή να υπάρχουν 52 μέλη ΔΕΠ. Συνεπώς, στα επόμενα τέσσερα 

χρόνια θα πρέπει να προκηρυχθούν 20+1 θέσεις μελών ΔΕΠ. (Η μία θέση ΔΕΠ 

αφορά την προκήρυξη της θέσης του κ. Εμμ. Ρουμελιώτη.). Ο αριθμός των μελών 

ΔΕΠ απαιτείται για να υποστηρίξει την βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας μέσω 

του διαμοιρασμού των φοιτητών του έτους σε τμήματα και την αναμόρφωση του 

προγράμματος σπουδών όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 10.2.1. 

Όσο αφορά τα μέλη ΕΤΕΠ, ο τρέχων δείκτης είναι 352 ενεργοί φοιτητές ανά 

μέλος ΕΤΕΠ ή 453.33 εγγεγραμμένοι φοιτητές ανά μέλος ΕΤΕΠ, με μέσο όρο των 

πανεπιστημίων 110,3 και άλλων τμημάτων ακόμη χαμηλότερο (ΑΠΘ 83,9, ΕΜΠ 

59,6, ΠΟΛΚΡΗ 72, Πάτρα 76,3). Δεδομένων των λόγων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω στόχος του Τμήματος για την κάλυψη των αναγκών είναι ο δείκτης των 

ενεργών φοιτητών να φτάσει στο 105,6 ενεργοί φοιτητές / ΕΤΕΠ, δηλαδή 10 

συνολικά μέλη ΕΤΕΠ. Σύμφωνα με το προηγούμενο στα επόμενα τέσσερα χρόνια θα 

πρέπει να προκηρυχθούν 7 θέσεις μελών ΕΤΕΠ.  

Την στιγμή αυτή δεν υπάρχουν μέλη ΕΕΔΙΠ στο Τμήμα και προτείνεται η 

προκήρυξη 6 θέσεων μελών ΕΕΔΙΠ για την υποστήριξη των εργαστηριακών 

μαθημάτων του Τμήματος, έτσι ώστε ο δείκτης ενεργών φοιτητών / μέλος ΕΕΔΙΠ να 

είναι 176.0 με μέσο όρο στα πανεπιστήμια το 207,7. Ο χαμηλότερος μέσος όρος 

αιτιολογείται από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού εργαστηριακών μαθημάτων και 

ασκήσεων. 

Τέλος, ο δείκτης ενεργών φοιτητών ανά μέλος Διοικητικού Προσωπικού είναι 

264 ή 340 εγγεγραμμένοι φοιτητές ανά μέλος Διοικητικού προσωπικού. Στόχος είναι 

ο δείκτης των ενεργών φοιτητών να φτάσει στο 88,0 που σημαίνει 12 συνολικά μέλη 

διοικητικού προσωπικού, με μέσο όρο άλλων πανεπιστημίων το 27,9. Σύμφωνα με το 



 
 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Εαρινό εξάμηνο 2007-08 και Χειμερινό εξάμηνο 2008-09)                                                                        
Έγκριση από ΓΣ: Απρίλιος 2009  
  
  
  
 

108

προηγούμενο στα επόμενα τέσσερα χρόνια θα πρέπει να προκηρυχθούν 8 θέσεις 

μελών Διοικητικού προσωπικού.  

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται συνοπτικά η τρέχουσα κατάσταση 

και οι επιθυμητοί στόχοι για τους δείκτες φοιτητών/μέλος προσωπικού του τμήματος.  

 

Δείκτες Φοιτητών / Μέλη προσωπικού – Επιθυμητοί Στόχοι 

Τρέχουσα Κατάσταση Επιθυμητοί Στόχοι 

 

Εν
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Π
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 1056 1360  1056 1360  

Αρ. Μελών Δείκτες Προσδοκώμενος 
Αρ. Μελών Δείκτες  

ΔΕΠ 31 34,06 43,87 52 20,31 26,15 20+1 *

ΕΤΕΠ 3 352,00 453,33 10 105,60 136,00 7 

ΕΕΔΙΠ 0 - - 6 176,00 226,67 6 

Διοικητικού 
Προσωπικού 4 264,00 340,00 12 88,00 113,33 8 

* Η μία θέση ΔΕΠ αφορά την προκήρυξη της θέσης του κ. Εμμ. Ρουμελιώτη. 
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10.4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

προσφέρει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών τετραετούς φοίτησης και ένα 

πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με δύο ειδικεύσεις, διετούς φοίτησης.  

Προπτυχιακό Επίπεδο 
 
 

Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στη λήψη ενιαίου πτυχίου μετά από επιτυχή 

παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων, που αποτελούν τον «κορμό», καθώς 

και σημαντικού αριθμού μαθημάτων επιλογής. Μία ώρα διδασκαλίας την εβδομάδα, 

για όλο το εξάμηνο, ισοδυναμεί µε µία διδακτική μονάδα (δ.µ.), ανεξάρτητα αν το 

μάθημα είναι κορμού ή επιλογής. Ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων (δ.µ.) 

που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

είναι εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) δ.µ., συμπεριλαμβανομένων και των δεκαέξι 

(16) δ.µ. του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής 

έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τον ελάχιστο αριθμό των μαθημάτων κορμού 

(υποχρεωτικών) και επιλογής του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών. Ο πίνακας που 

ακολουθεί περιγράφει συνοπτικά των αριθμό των μαθημάτων στις διάφορες 

κατηγορίες.  

 
 

Πίνακας στοιχείων προγραμμάτων σπουδών 2004-08 
 Προπτυχιακές σπουδές 
 Ειδικεύσεις Υποχρεωτικά Επιλογής* Σύνολο 
2007-08 1 44 56 100 
2006-07 1 44 56 100 
2005-06 1 44 56 100 
2004-05 1 44 56 100 

 
*Στον παραπάνω πίνακα δεν έχει συμπεριληφθεί στον αριθμό μαθημάτων που προσφέρονται η 
Διπλωματική Εργασία.  

Μεταπτυχιακό Επίπεδο 
 
Το ΠΜΣΕ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οδηγεί στην απονομή 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ακόλουθες εξειδικεύσεις: 
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• Συστημάτων Υπολογιστών 

• Επιχειρηματικής Πληροφορικής 

 

Το ΠΜΣΕ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής διαρκεί τέσσερα 

διδακτικά εξάμηνα. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα και το 

κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με τρεις διδακτικές μονάδες, ενώ η Διπλωματική 

Εργασία ισοδυναμεί με 12 διδακτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 48 διδακτικών μονάδων.  

Τα μαθήματα χωρίζονται σε Υποχρεωτικά, Επιλογής και Επιλογής 

Εξειδίκευσης. Κάθε σπουδαστής επιλέγει 4 (τέσσερα) μαθήματα επιλογής και 4 

(τέσσερα) μαθήματα από μία μόνο Εξειδίκευση. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο 

εξάμηνο περιλαμβάνουν από τέσσερα μαθήματα το καθένα. Το τέταρτο εξάμηνο 

περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας στο χώρο των μαθημάτων 

Ειδίκευσης και την εξέταση του φοιτητή σ’ αυτήν. 

 
 Μεταπτυχιακές σπουδές 

 
αριθμός 
ΠΜΣ 

Κατευθύνσεις Υποχρεωτικά Επιλογής* Σύνολο 

2007-08 1 2 4 28 32 
2006-07 1 2 4 28 32 
2005-06 1 2 4 28 32 
2004-05 1 2 4 28 32 
* 8 Μαθήματα Επιλογής κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις και 20 Μαθήματα Επιλογής Εξειδίκευσης 
(10 ανά κάθε κατεύθυνση). 
 
 
 
11.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
 

Αναφορικά με το προπτυχιακό έργο του Τμήματος, σημειώνεται ότι η ποιότητα των 

εισαγόμενων φοιτητών μας είναι εξαιρετικά υψηλή, όπως άλλωστε αυτό φαίνεται και 

από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρόλα τα προβλήματα γύρω από τις υποδομές  

(σύμφωνα με τα προαναφερθέντα), η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου είναι σε 
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υψηλό επίπεδο και υπάρχει μια συνεχής βελτίωση. Καλύτερη ίσως απόδειξη αυτού, 

είναι οι θέσεις που προσφέρονται στους πτυχιούχους μας σε ανταγωνιστικά 

μεταπτυχιακά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού. 

Όσον αφορά τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, το πρόγραμμά μας, σχεδιασμένο 

πάνω στα αντίστοιχα αγγλοσαξονικά, είναι εφάμιλλο πολλών αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών και αμερικανικών Πανεπιστημίων και αποτελεί μία από τις βασικές μας 

προτεραιότητες και σε επίπεδο τμήματος και πανεπιστημίου. Τέλος, το διδακτορικό 

μας πρόγραμμα αναπτύσσεται συνεχώς και αποτελεί βασικό συστατικό του 

ερευνητικού περιβάλλοντος που καλλιεργείται στο τμήμα μας. Απόφοιτοι του 

διδακτορικού μας προγράμματος βρίσκουν εύκολα θέσεις σε Ελληνικά 

Πανεπιστήμια. 

Σχετικά με το ερευνητικό έργο που παράγεται στο τμήμα, η προσπάθεια που 

γίνεται τα τελευταία χρόνια, είναι η μετατόπιση της έμφασης από την ποσότητα στην 

ποιότητα. Υπάρχει σήμερα μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στη θεωρητική και 

στην εμπειρική έρευνα.  

Οι προτάσεις μας συνοψίζονται στα πλαίσια των ενοτήτων 9 και 10. Οι 

προτάσεις μας προς την διοίκηση του Πανεπιστημίου είναι να μας στηρίξει στους 

στόχους μας στα πλαίσια που θέτουν οι παραπάνω δύο ενότητες. Όσον αφορά τις 

προτάσεις μας προς το Υπουργείο, αυτές συνοψίζονται στην αύξηση της 

χρηματοδότησης προς την εκπαίδευση και στην προώθηση ουσιαστικού διαλόγου για 

τα ζωτικά θέματα της παιδείας, όπως είναι η αξιολόγηση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Στο Παράρτημα αυτό παρουσιάζονται τα Προγράμματα 

Σπουδών αντί για τους ολοκληρωμένους Οδηγούς Σπουδών. 

Εντούτοις, όλες οι πληροφορίες που υπάγονται στους 

Οδηγούς Σπουδών (εκτός από το περιεχόμενο των 

μαθημάτων που αυτή τη στιγμή δεν έχει καταχωρηθεί στους 

νέους Οδηγούς Σπουδών) παρέχονται στις ενότητες 4 και 5. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 - 2010 

 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ            ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ.          ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
                                                                        ΕΒΔΟΜΑΔ.             
                                                                       
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 

 
3 

 
Σαμαράς Ν., Επ. Καθηγητής 
Μαυρίδης Ι., Επ. Καθηγητής 
Ρεφανίδης Ι., Επ. Καθηγητής 
Χαλκίδης Σ., Β/θμια 
 

 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ C  
 

 
3 

 
Παπαρρίζος Κ., Καθηγητής 
Σαμαράς Ν.,  Επ. Καθηγητής 
Μπαλούκας Α., Β/θμια 
Ρώσσιου Ε., Β/θμια 
 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   
 
 

 
4 

 
Σατρατζέμη Μ., Καθηγήτρια 
Χατζηγεωργίου Α., Επ. Καθηγητής 
Σακελλαρίου Η., Λέκτορας 
 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Ι 
 
 

 
4 

 
Πέκος Γ., Καθηγητής 
 

 
ΑΡΧΕΣ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 

 
4 

 
Βλαχοπούλου Μ., Καθηγήτρια 
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
 
 

 
3 

 
Μακρίδου-Μπούσιου Δ., Καθηγήτρια 
Κατσούλη Ε, Καθηγήτρια 
Κατράνα Μ., Β/θμια 
 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ I 
 

 
4 

 
Κανταρίδου Ζ., ΕΕΔΙΠ 
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ               ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ.          ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
                                                                           ΕΒΔΟΜΑΔ.             
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 

 
3 

 
Σατρατζέμη Μ., Καθηγήτρια 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 
 

 
3 

 
Παπαρρίζος Κ., Καθηγητής 
Μπαλούκας Α., Β/θμια 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 
 
 

 
4 

 
Πέκος Γ., Καθηγητής 
 

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

 
3 

 
Στεφανίδης Γ., Αν. Καθηγητής 
Χαλκίδης Σ., Β/θμια 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 

 
3 

 
Παπαδημητρίου Ι., Καθηγητής 
Μάρκος Άγγελος, ΠΔ 407/80 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

 
4 

 
Βαζακίδης Α., Αν. Καθηγητής 
Σταυρόπουλος Α., Επ. Καθηγητής 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ II 
 

 
4 

 
Κανταρίδου Ζ., ΕΕΔΙΠ 

 
 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ            ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ.          ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
                                                                        ΕΒΔΟΜΑΔ.             
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

 
3 

 
Στεφανίδης Γ., Αν. Καθηγητής 
Χρήστου-Βαρσακέλης Δ., Λέκτορας 
 

 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ   
 

 
3 

 
Κάτος Α., Καθηγητής 
Στειακάκης Ε., Λέκτορας 
 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  Η/Υ 

 
3 

 
Mαργαρίτης Κ., Καθηγητής 
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 Σακελλαρίου Η., Λέκτορας 
 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 
 

 
4 

 
Παπαδημητρίου Ι., Καθηγητής 
Μάρκος Άγγελος, ΠΔ 407/80 
 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

 
3 

 
Στεφανίδης Γ., Αν. Καθηγητής 
Χατζηγεωργίου Α., Επ. Καθηγητής 
Χαλκίδης Σ., Β/θμια 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ  III 
 

 
4 

 
Κανταρίδου Ζ., ΕΕΔΙΠ  

 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Επιλέγεται 1 μάθημα 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
 

 
2 

 
Ρεφανίδης Ι., Επ. Καθηγητής 

 
ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

 
2 

 
Κατσούλη Ε., Καθηγήτρια 
Κατράνα Μ., Β/θμια             

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι 
 

 
2 

 
Μαργαρίτης Κ, Καθηγητής 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

 
2 

 
Στειακάκης Ε., Λέκτορας 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 

 
2 

 
Χρήστου-Βαρσακέλης Δ., Λέκτορας 

 
 
 
 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ          ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ.          ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
                                                                     ΕΒΔΟΜΑΔ.             
 
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

 
3 

 
Παπαρρίζος Κ., Καθηγητής 
Σαμαράς Ν., Επ. Καθηγητής 
Μπαλούκας Α., Β/θμια 
Γεράνης Γ. , Β/θμια 

 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

 
3 

 
Βαζακίδης Α., Αν. Καθηγητής 
Σταυρόπουλος Α., Επ. Καθηγητής 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
 

 
3 

 
Παπαναστασίου Δ.., Καθηγητής 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

 
4 

 
Μαργαρίτης Κ., Καθηγητής 
 

 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

 
3 

 
Γεωργαντά Ζ., Καθηγήτρια 
Φάσσας Α., Προκήρ. ΠΔ 407/80 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ IV 
 

 
4 

 
Κανταρίδου Ζ., ΕΕΔΙΠ  

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Επιλέγεται 1 μάθημα 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 
 

 
2 

 
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 

 
2 

 
Αλεξανδροπούλου Ε., Αν. Καθηγήτρια 

 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

 
2 

 
Στειακάκης Ε., Λέκτορας 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 
 

 
2 

 
Βογιατζής Α., Αν. Καθηγητής 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ 
 

 
2 

 
Μαργαρίτης Κ., Καθηγητής 

 
ΨΗΦΙΑΚΗ  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

 
2 

 
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

 

 
 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ            ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ.          ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
                                                                        ΕΒΔΟΜΑΔ.             
 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι 
 

 
3 

 
Ευαγγελίδης Γ., Αν. Καθηγητής 

 
ΔΙΚΤΥΑ 

 
3 

 
Φουληράς Π., Λέκτορας 

 
ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ 
 

 
3 

 
Μανιτσάρης Α., Καθηγητής 
Μαυρίδης Ι., Επ. Καθηγητής 
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Δημητρόπουλος Κοσμάς, ΠΔ 407/80 
Πετρίδης Ν., Β/θμια 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ 
 

 
3 

 
Χαρίτου Α., Αν. Καθηγητής 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 

 
3 

 
Τσόπογλου Σ., Καθηγητής 

 
         
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ                                           
Επιλέγονται 2 μαθήματα 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 
 

 
2 

 
Βογιατζής Α., Αν. Καθηγητής 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 

 
2 

 
Βαζακίδης Α., Αν. Καθηγητής 
Σταυρόπουλος Α., Επ. Καθηγητής 
 

 
ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

 
2 

 
Αλεξανδροπούλου Ε, Αν.Καθηγήτρια 

 
ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 
 

 
2 

 
Σατρατζέμη Μ., Καθηγήτρια 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
 

 
2 

 
Στεφανίδης Γ., Αν. Καθηγητής 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 
 

 
2 

 
Μαργαρίτης Κ., Καθηγητής 
Σαμαράς Ν., Επ.Καθηγητής 
Γεράνης Γ., Β/θμια 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 
2 

 
Παπαναστασίου Δ., Καθηγητής 
Σαμαράς Ν., Επ. Καθηγητής 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι 
 

 
2 

 
Μακρίδου-Μπούσιου Δ., Καθηγήτρια 

Μερλιαούντας Σ., Β/θμια 
 

Στ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ.          ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
                                                                            ΕΒΔΟΜΑΔ.             
 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ 
 

 
3 

 
Ευαγγελίδης Γ., Αν. Καθηγητής 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ 
 

 
3 

 
Μαυρίδης Ι., Επ. Καθηγητής 
Γεωργιάδης Χ., Επ. Καθηγητής 
 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΑΙ  ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

 
3 

 
Μάνθου Β., Καθηγήτρια, 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 

 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 
3 

 
Βλαχοπούλου Μ., Καθηγήτρια 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι 
 

 
3 

 
Γεωργαντά Ζ., Καθηγήτρια 
Κάτος Α., Καθηγητής 
Αδαμόπουλος Α., ΠροκΠΔ 407/80 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ        
Επιλέγονται 2 μαθήματα 
 
3D ΓΡΑΦΙΚΑ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 Μανιτσάρης Α., Καθηγητής 

Πετρίδης Ν., Β/μια 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 
2 

 
Φουληράς Π., Λέκτορας 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
 

 
2 

 
Κατσούλη Ε., Καθηγήτρια 
Κατράνα Μ., Β/θμια 

 
ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ 
 

 
2 

 
Τσόπογλου Σ., Καθηγητής 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ  ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
2 

 
Χαρίτου Α., Αν. Καθηγητής 

 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
2 

 
Ευαγγελίδης Γ., Αν. Καθηγητής 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
2 

 
Παπαδημητρίου Ι., Καθηγητής 
Μάρκος Άγγελος, ΠΔ 407/80 

 
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
2 

 
Πέκος Γ., Καθηγητής 
Στεφανίδης Γ., Αν. Καθηγητής 
Χαλκίδης Σ., Β/θμια 

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
2 

 
Βαζακίδης Α., Αν. Καθηγητής 
Σταυρόπουλος Α., Επ. Καθηγητής 

 
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ.          ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
                                                                            ΕΒΔΟΜΑΔ.             
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
3 

 
Μάνθου Β., Καθηγήτρια 
 
 

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

 
3 

 
Μανιτσάρης Α., Καθηγητής, 
Γεωργιάδης Χ., Επ. Καθηγητής 

Δημητρόπουλος Κοσμ.,ΠΔ 407/80 
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Πετρίδης Ν., Β/θμια 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ 
 

 
3 
 

 
Κάτος Α., Καθηγητής 
Γεωργαντά Ζ., Καθηγήτρια 
Αδαμόπουλος Α. Προκ ΠΔ 407/80 

 
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
3 
 

 
Βαζακίδης Α., Αν. Καθηγητής 
Σταυρόπουλος Α., Επ. Καθηγητής 
 

             
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ                            
Επιλέγονται 3 μαθήματα και η πτυχιακή εργασία. 
Εάν δεν γίνει επιλογή της πτυχιακής εργασίας επιλέγονται 5 μαθήματα 
 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντιστοιχεί με τρία (3) μαθήματα επιλογής το έτος 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

2 Γεωργαντά Ζ., Καθηγήτρια 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

2 Βλαχοπούλου Μ., Καθηγήτρια 
Στειακάκης Ε., Λέκτορας 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

2 Μαυρίδης Ι., Επ. Καθηγητής 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ 2 Μακρίδου-Μπούσιου Δ., Καθηγήτρια 
Μερλιαούντας Σ., Β/θμια 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι 2 ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ  
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 2 Μαργαρίτης Κ., Καθηγητής 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΦΑΝΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

2 ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ  

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ 

2 Παπαρρίζος Κ., Καθηγητής 
Ρώσσιου Ε., Β/θμια 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2 Παπαναστασίου Δ., Καθηγητής 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

2 Παπαναστασίου Δ., Καθηγητής 
 

ΓΛΩΣΣΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-
ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ 

2 Σακελλαρίου Η., Λέκτορας 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 2 Ρεφανίδης Ι., Επ. Καθηγητής 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

2 ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2 Χρήστου-Βαρσακέλης Δ., Λέκτορας 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

2 Γεωργιάδης Χ., Λέκτορας  

 
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ.          ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
                                                                              ΕΒΔΟΜΑΔ.             
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 
3 

 
Σατρατζέμη Μ., Καθηγήτρια 
Ευαγγελίδης Γ., Αν. Καθηγητής 
 

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
3 

 
Χατζηγεωργίου Α., Επ. Καθηγητής 
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ 
 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

4 Σαμαράς Ν., Επ. Καθηγητής 
Γεράνης Γ., Β/θμια 

 
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΕΜΠΕΙΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
3 

 
Ρεφανίδης Ι., Επ. Καθηγητής 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ                              
Επιλέγονται 3 μαθήματα και η πτυχιακή εργασία.  
Εάν δεν γίνει επιλογή της πτυχιακής εργασίας επιλέγονται 4 μαθήματα. 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντιστοιχεί με τρία (3) μαθήματα επιλογής το έτος 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
2 

 
Βλαχοπούλου Μ., Καθηγήτρια 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ 

 
2 

 
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
2 
 

 
Χρήστου-Βαρσακέλης Δ., Λέκτορας 
Σακελλαρίου Η., Λέκτορας 
 

ΝΕΥΡΟΜΟΡΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 

2 Ρεφανίδης Ι., Επ. Καθηγητής 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
LOGISTICS 

2 Μάνθου Β., Καθηγήτρια 

 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
 

 
2 
 

Βαζακίδης Α., Αν. Καθηγητής 
Σταυρόπουλος Α., Επ. Καθηγητής 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ 
 

 
2 

 
Χρήστου-Βαρσακέλης Δ., Λέκτορας 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

2 
 

Μαργαρίτης Κ., Καθηγητής 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ VIDEO 
 

2 ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 
 

2 Δριτσάκης Ν., Καθηγητής 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

2 Μαυρίδης Ι., Επ. Καθηγητής 
 

 
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
2 

 
Μανιτσάρης Α., Καθηγητής 
Γεωργιάδης Χ., Λέκτορας 
Πετρίδης Ν., Β/θμια 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 - 2010 

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2009-2010 
 
Α΄Εξάμηνο 

 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

Υπολογιστές και Δίκτυα Η/Υ Π. Φουληράς  
Ι. Μαυρίδης 
 

Προγραμματισμός Η/Υ Α. Χατζηγεωργίου 
Κ. Παπαρρίζος 

Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων Δ. Δέρβος 
Γ. Ευαγγελίδης 

Ψηφιακή Οικονομική Α. Κάτος 
Ε. Στειακάκης 
Ζ. Γεωργαντά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β’ Εξάμηνο 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Ανάλυση και Σχεδίαση 
Αλγορίθμων Η/Υ 

Κ. Παπαρρίζος 
Γ. Στεφανίδης 

Κατανεμημένα 
Συστήματα 

Κ. Μαργαρίτης 
 

Προγραμματισμός 
Διαδικτύου 

Μ. Σατρατζέμη  

Δημιουργία Υποδειγμάτων- 
Εφαρμογές 

Α. Κάτος  
Γ. Πέκος  
Α. Χαρίτου 

Επιστημονικοί Υπολογισμοί Ν. Σαμαράς  
Α. Τομπουλίδης 
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Τεχνολογίες Πολυμέσων και 
Διαδικτύου 

Α. Μανιτσάρης  
Ι.  Μαυρίδης  
Χ. Γεωργιάδης  

Ηλεκτρονικό Εμπόριο- 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

Μ. Βλαχοπούλου  
Β. Μάνθου  

Τεχνητή Νοημοσύνη και  
Ευφυή Συστήματα 

Ι. Ρεφανίδης  

 
 

Γ’ εξάμηνο 

Προηγμένη Τεχνολογία Λογισμικού Α. Χατζηγεωργίου 

Κρυπτογραφία και Ασφάλεια 
Δεδομένων 

Γ. Στεφανίδης 
Γ. Πέκος 

Γραφικά – Εικονική Πραγματικότητα Ι. Μαυρίδης 
Χ. Γεωργιάδης 

Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Ν. Σαμαράς 
Γ. Στεφανίδης 
Μ. Σατρατζέμη 

Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας Δ. Χρήστου-Βαρσακέλης 
Χ. Γεωργιάδης 

Ανάκτηση Πληροφοριών – Εξόρυξη 
Δεδομένων 

Γ. Ευαγγελίδης 
Ν. Σαμαράς 
Δ. Δέρβος 

Νευρωνικά Δίκτυα – Εξελικτικοί 
Αλγόριθμοι 

Ι. Ρεφανίδης 

Συστήματα Κινητής Υπολογιστικής Ι. Μαυρίδης 
Χ. Γεωργιάδης 
Π. Φουληράς 

Στατιστικές Μέθοδοι με Εντατική 
Χρήση Η/Υ 

Δ. Παπαναστασίου 
Α. Νικολάου 

Μεθοδολογία Έρευνας Δ. Μακρίδου- Μπούσιου 
Δ. Παπαναστασίου 

Α.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ- 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

 
 
 

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Β.  Μάνθου 
Μ. Βλαχοπούλου 

Υπολογιστικές Τεχνικές Εκτιμητικής Ν. Δριτσάκης 
Συστήματα Λογιστικής Κόστους Α. Βαζακίδης 
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Συστήματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 
και Διοίκησης 

Σ. Τσόπογλου 

Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Δ. Χρήστου-Βαρσακέλης  
Συστήματα Επιχειρηματικών Καινοτομιών  
Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση Ι. Παπαδημητρίου 

(έχει ανατεθεί για φέτος 
στον κ. Μοσχίδη) 

Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης  
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μ. Βλαχοπούλου 

Β.  Μάνθου 
Μεθοδολογία Έρευνας Δ.  Μακρίδου- Μπούσιου 

Δ.  Παπαναστασίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  

ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 

ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΔΙΠ 

(Επιστημονικά Συνέδρια και άλλες επιστημονικές 
δημοσιεύσεις δεν περιλαμβάνονται) 
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1. Στοιχεία για Φοιτητές σε επίπεδο Τμήματος 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Ακαδημαϊκά 

Έτη Προπτυχιακοί 
ν* 

Προπτυχιακοί 
ν+* Μεταπτυχιακοί Υπ. 

Διδάκτορες Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Υπ. 
Διδάκτορες

2007-2008 716 304 188 152 128 73 7 
2006-2007 694 209 188 157 133 59 25 
2005-2006 754 174 170 190 110 45 21 
2004-2005 692 221 137 192 132 - 9 
2003-2004 590 124 78 200 99 - 8 

1. Τα στοιχεία του έτους 2007-2008 αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του τμήματος (Μάιος 2008) 
2. Τα στοιχεία όλων των προηγούμενων ετών προέρχονται από τα τελικά στατιστικά στοιχεία τα οποία έχει αποστείλει το τμήμα στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου.  

 
2. Πρόταση Αριθμού Εισακτέων 

Ακαδημαϊκά Έτη Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί 
 

2009-2010 50 (110) 3 75 
2010-2011 100 75 
2011-2012 90 75 4 
2012-2013 80 75 4 

3. Η Γενική συνέλευση πρότεινε 50 εισακτέους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2008-09, το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε 110 εισακτέους φοιτητές. 
4. Ο αριθμός εισακτέων για τα έτη 2010-11 και 2011-12 είναι εκτίμηση και θα αποφασιστεί με την ανανέωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 

3. Στοιχεία για το Διδακτικό προσωπικό σε επίπεδο Τμήματος 
Τμήμα: Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 

Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι Λέκτορες Διδάσκοντες ΠΔ 407 ΕΕΔΙΠ ΕΤΕΠ 

Καταγραφή 15 6 5 5 5 8 0 3 
Εισήγηση Νέων Θέσεων   1 20 7 6 7 

5. Σημείωση: Το Τμήμα έχει 1 θέση μέλους ΔΕΠ, μετά την παραίτηση του κ. Εμμ. Ρουμελιώτη η οποία πρόκειται να προκηρυχθεί. 
 

4. Στοιχεία για το Διοικητικό Προσωπικό 
 Μόνιμο ΙΔΑΧ 
Καταγραφή 3 1 6 
Εισήγηση Νέων Θέσεων 8  

6. Αποσπασμένο Προσωπικό ΕΤΕΠ από Πρυτανεία Πανεπιστημίου Μακεδονία 
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Πίνακας 11-1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 

  
2008-2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

2003-
2004 

2002-
2003 

Καθηγητές Σύνολο  14 14 8 7 7 6 

 Από εξέλιξη*  1 6 1 - 1 - 

 Νέες προσλήψεις*  - - - - - - 

 Συνταξιοδοτήσεις*  - - - - - - 

 Παραιτήσεις*  1 - - - - - 

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο  7 7 10 11 10 10 

 Από εξέλιξη*  1 3 - - 1 - 

 Νέες προσλήψεις*  - - - - - - 

 Συνταξιοδοτήσεις*  - - - - - - 

 Παραιτήσεις*  - - - - - - 

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο  5 5 5 5 5 5 

 Από εξέλιξη*  1 3 - - 1 - 

 Νέες προσλήψεις*  - - - - - - 

 Συνταξιοδοτήσεις*  - - - - - - 

 Παραιτήσεις*  1 - - - - - 

Λέκτορες/Καθηγητές Εφαρμογών Σύνολο  5 5 7 7 7 8 

 Νέες προσλήψεις*  1 1 1 1 - - 

 Συνταξιοδοτήσεις*  - - - - - - 

 Παραιτήσεις*  - - - - - - 

Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Σύνολο  3 2 2 2 2 2 

Διδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο  - - - - - - 

Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Σύνολο   - - - - - - 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο  3 3 3 3 3 3 



 
 

137

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Εαρινό εξάμηνο 2007-08 και Χειμερινό εξάμηνο 2008-09)                                                                        Έγκριση από ΓΣ: Απρίλιος 2009      
  
 

Πίνακας 11-2.2. Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος  

 
 2008-

2009 
2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

2003-
2004 

2002-
2003 

Εισαγωγικές εξετάσεις 110 128 131 137 134 135 121 

Μετεγγραφές1 39 25 24 10 24 19 13 

Κατατακτήριες εξετάσεις 2 2 3 13 13 9 7 

Άλλες κατηγορίες 17 19 22 20 18 2 3 

Σύνολο 168 174 180 180 189 165 144 
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