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Ειζαγυγή 

1. Η διαδικαζία ηηρ εζυηεπικήρ αξιολόγηζηρ 

1.1.  Πεπιγπαθή και ανάλςζη ηηρ διαδικαζίαρ εζυηεπικήρ 
αξιολόγηζηρ ζηο Τμήμα. 

 Ξνηα ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΝΚΔΑ; 

Ζ ζχλζεζε ηεο ΝΚΔΑ γηα ην Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο ήηαλ: Θαζεγεηήο Κάλνο 
Ονπκειηψηεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Θεφδσξνο Θαζθάιεο. 
 

 Κε πνηνπο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΝΚΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο; 

Ζ ΝΚΔΑ ζπλεξγάζζεθε ζηελφηαηα κε φια ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ε παξνχζα 
Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο απνηειεί πξντφλ ηεο απφ θνηλνχ ζπλεξγαζίαο νιφθιεξνπ 
ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ. Ππγθεθξηκέλα, ε ζχληαμε ηεο έθζεζεο έγηλε 
απφ ηνπο: Θαζεγεηή Κάλν Ονπκειηψηε, Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή Θεφδσξν Θαζθάιε, 
Δπίθνπξν Θαζεγεηή Δπζχκην Ρακπνχξε, Δπίθνπξν Θαζεγεηή Ησάλλε Ληθνιαΐδε, Ιέθηνξα 
Φψηε Θίηζην, Ιέθηνξα Δπζηξάηην Ιηβάλε, Ιέθηνξα Πηέιην Μπλφγαιν, Ιέθηνξα Άγγειν 
Πηθαιέξα θαη Ιέθηνξα Θσλζηαληίλν Τάλλε. Ρα αλαθεξφκελα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο 
πξαγκαηνπνίεζαλ δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηνλ θαηακεξηζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ 
έξγνπ θαη πξνέβεζαλ ζε επηκέξνπο ζπλεξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη επηθάιπςε 
ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ. Ζ ΝΚΔΑ αθνινχζσο ζπλέζεζε ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο 
έθζεζεο θαη ζπλεξγάζζεθε κε ην πξνζσπηθφ ηεο γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 
δηακνξθψζεη ηνπο αλαιπηηθνχο ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο. Δπηπξνζζέησο, ππήξμε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο, πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο, θαζψο θαη κε ην 
πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ εξγαζηεξίσλ, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί ε παξνχζα 
θαηάζηαζε, ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 
Ρέινο, ε ΝΚΔΑ βξηζθφηαλ ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε ηε γξακκαηεία ηεο ΚΝΓΗΞ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα ησλ 
επηκέξνπο ζπληαρζέλησλ θεηκέλσλ. 
 

 Ξνηεο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ; 

Πε φ,ηη αθνξά ηηο πεγέο, αμηνπνηήζεθαλ: ν Νδεγφο Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο 
Ρερλνινγίαο, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη ζπζηεκαηηθά ε γξακκαηεία ζε εμακεληαία 
βάζε, ηα απνγξαθηθά δειηία καζεκάησλ ησλ δηδαζθφλησλ θαζψο θαη ηα αηνκηθά 
απνγξαθηθά ηνπο δειηία, ηα δειηία αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηα 
ζηνηρεία ππάξρνπζαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ Ρκήκαηνο. 
Πε φ,ηη αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο, ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ έγηλε κε: αλαδήηεζε ζε ππάξρνπζεο 
βάζεηο δεδνκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, επηθνηλσλία κε θνξείο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ (Ρκήκα 
Ξξνκεζεηψλ, Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, Γξαθείν Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, Γηεχζπλζε Βηβιηνζήθεο), 
ζπδήηεζε κε δηδάζθνληεο, δηδαζθφκελνπο θαη εξγαδφκελνπο ζην Ρκήκα, αληαιιαγή 
απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ΓΔΞ θαη ππνβνιή εξσηήζεσλ πξνο ηε γξακκαηεία ηεο ΚΝΓΗΞ 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 
  

 Ξψο θαη ζε πνηά έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ρκήκαηνο; 

Πηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη ηζφηηκα φια ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο. 
Αληάιιαμαλ απφςεηο, αλέγλσζαλ ηα θείκελα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη δηαηχπσζαλ θξίζεηο 
θαη πξνηάζεηο επί ησλ γξαθνκέλσλ. Απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπγγξαθήο έσο ηε 
ιήμε ηεο, ηα κέιε ΓΔΞ είραλ πιήξε πξφζβαζε ζε νιφθιεξν ην θείκελν ηεο έθζεζεο, ην νπνίν 
απνηέιεζε αληηθείκελν ηαθηηθψλ ζπδεηήζεσλ. Δθηφο απηνχ, φκσο, ε έθζεζε απνηέιεζε 
αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη κε ηα εθιεγκέλα αιιά κε δηνξηζκέλα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, 
φπσο θαη κε ηνπο ζπκβαζηνχρνπο δηδάζθνληεο. 
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1.2. Ανάλςζη ηυν θεηικών ζηοισείυν και ηυν δςζκολιών πος 
παποςζιάζθηκαν καηά ηη διαδικαζία ηηρ εζυηεπικήρ 
αξιολόγηζηρ. 

Υο ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θξίλεηαη ε ζεκαληηθή βειηίσζε 
ηνπ επηπέδνπ ηεο αληίιεςεο πνπ απέθηεζαλ νη δηδάζθνληεο, νη δηδαζθφκελνη θαη νη 
εξγαδφκελνη ζην Ρκήκα ζρεηηθά κε ηελ ππνδνκή, ηηο δπλαηφηεηεο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ ελ 
γέλεη δπλακηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο φπνπ απαζρνινχληαη. Δπίζεο, νη ζπλεξγαζίεο 
πνπ εμ αλάγθεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε έθζεζε θαη λα αληιεζνχλ 
ηα δεδνκέλα, επέηξεςαλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηνλ 
ηξφπν εξγαζίαο, ην θφξην, ηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηελ εξγαζηαθή θαζεκεξηλφηεηα 
ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. 
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αληηθεηκεληθφηεξε θαη πην ζεκαληηθή δπζθνιία ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ 
απηφο θαζ΄ απηφο ν φγθνο ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο πνπ έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 
ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα. Πην Ρκήκα καο απαζρνινχληαη 9 δηνξηζκέλα κέιε ΓΔΞ θαη φινη νη 
ππφινηπνη ζπλεξγάηεο, δηδάζθνληεο θαη εξγαδφκελνη, είλαη αθελφο ζπκβαζηνχρνη αθεηέξνπ 
εμαηξεηηθά νιηγάξηζκνη. Δληνχηνηο, ε δεκηνπξγία κηαο πιήξνπο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο 
Αμηνιφγεζεο είλαη νπζηαζηηθά ίδηα κε απηή κεγαιχηεξσλ Ρκεκάησλ πνπ έρνπλ πνιιά 
δηνξηζκέλα κέιε ΓΔΞ, ΔΡΔΞ, ΔΔΓΗΞ, δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, εξγαδφκελνπο βηβιηνζήθεο, 
γξακκαηείαο θαη εξγαζηεξίσλ. Πεκαληηθέο δπζθνιίεο, επίζεο, εκθαλίζηεθαλ ζηελ 
θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο πνιιψλ επηκέξνπο ελνηήησλ θαζψο θαη ζηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ 
δεδνκέλσλ εηεξνγελνχο ζεκαληηθφηεηαο. 

 

1.3.  Πποηάζειρ ηος Τμήμαηορ για ηη βεληίυζη ηηρ διαδικαζίαρ. 

Ρν Ρκήκα καο είλαη έλα απφ ηα λεφηεξα ηκήκαηα ησλ ΑΔΗ ηεο Διιάδαο θαη αθφκε 
ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ζε φ,ηη αθνξά ηε ζηειέρσζή ηνπ ζε έκςπρν δπλακηθφ. Απφ ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, κάιηζηα, έρεη απνδπλακσζεί ζεκαληηθά ζε ηνκείο φπσο ε 
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο. 
Έρνληαο θιείζεη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα έηε ιεηηνπξγίαο, φκσο, ηνπ δεηήζεθε λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.  Απηφ ζπλέβε θαζαξά κε βάζε 
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη φρη κε βάζε ηε ζηειέρσζή ηνπ. Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 
φηη ν πξψηνο δηνξηζκφο κέινπο ΓΔΞ ζην Ρκήκα έγηλε κεηά απφ 4 αθαδεκατθά έηε 
ιεηηνπξγίαο. Ξξνηείλεηαη, ινηπφλ, ε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε σο πξαγκαηηθφ ρξφλν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ελφο 
Ρκήκαηνο εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έζησ θαη κηα 
ππνηππψδεο ζηειέρσζή ηνπ. 
Ξξνθαλή πξφηαζε, επίζεο, απνηειεί ε αχμεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη ε ειάθξπλζε ηνπ φγθνπ ησλ αηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη 
λα ζπκπιεξσζνχλ απφ εξγαδφκελνπο ηνπ Ρκήκαηνο. 
Δπηπξνζζέησο πξνηείλεηαη ε ζπκπεξίιεςε ρξνληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θαηά 
πεξίζηαζε απαζρνινχκελσλ επί ζπκβάζεη ζην Ρκήκα, έηζη ψζηε λα απνθαιχπηνληαη νη φξνη 
απαζρφιεζήο ηνπο ζε απηφ. 
Ρέινο, πξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε θαη δεκνζηνπνίεζε απφ ηελ ΑΓΗΞ αληηθεηκεληθψλ 
ειαρίζησλ νξίσλ ζε φ,ηη αθνξά ην έκςπρν δπλακηθφ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, πξνηνχ 
δεηεζεί απφ θάπνην Ρκήκα ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζή ηνπ. 
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2. Παποςζίαζη ηος Τμήμαηορ 

2.1.  Γευγπαθική θέζη ηος Τμήμαηορ (π.σ. ζηην ππυηεύοςζα, ζε 
μεγάλη πόλη, ζε μικπή πόλη, ζςγκενηπυμένο, καηανεμημένο 
ζε μια πόλη κλπ).  

 
Ρν ηκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο έρεη έδξα ηε Λάνπζα θαη 
ηδξχζεθε ην 2004 κε ην λ. 3255. 
Βξίζθεηαη ζηελ Ξεξηνρή Ιφγγνπ Ρνπξπάιε θαη δηαηεξεί ζηελνχο δεζκνχο κε ηελ ίδηα ηελ 
πφιε αιιά θαη ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην νκψλπκν Ξαλεπηζηήκην 
Νηθνλνκηθψλ θαη Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

2.2.  Ιζηοπικό ηηρ εξέλιξηρ ηος Τμήμαηορ. 

2.2.1. Πηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, 
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία).1 Πρνιηάζηε. 

 
Ζ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1. πσο θαίλεηαη 
ζηνλ πίλαθα απηφ, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ΓΔΞ μεθίλεζε απφ 2 κέιε ην 2008 θαη θαηέιεμε ζηα 
9 κέιε ην 2010. Έθηνηε δελ έρνπλ γίλεη άιινη δηνξηζκνί αλ θαη έρνπλ εθιεγεί αξθεηά αθφκε 
κέιε ΓΔΞ. 
 
 

2.2.2. Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί, 
κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.2 Πρνιηάζηε. 

Ν αξηζκφο θαη ε θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 2. 
 
 

 

2.3.  Σκοπόρ και ζηόσοι ηος Τμήμαηορ. 

2.3.1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Ρκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ ίδξπζήο ηνπ; 

 
Πην Φ.Δ.Θ. 138/22-07-2004 ίδξπζεο ηνπ ηκήκαηνο κε ηνλ π’Αξηζκ. 3255/2004 Λφκν 
ππάξρεη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ νη νπνίνη παξαηίζεληαη ζηε 
ζπλέρεηα: 
λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη γλψζεηο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη 
ηερλνινγηθέο γλψζεηο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 
ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ. Λα θαηαξηίδεη θνηηεηέο ζε ηνκείο ζρεδίαζεο θαη πξνηππνπνίεζεο 
ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, κάξθεηηλγθ, πσιήζεσλ θαη ππνζηήξημεο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, 
δηνίθεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηερλνινγηθψλ ηκεκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, 
δηνίθεζεο θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο αιιαγήο, 
λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή 
ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, 
ηε δηνξγάλσζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ κε 
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Ρκήκαηνο. 
Ίζσο, έλαο καθξνζθειήο αιιά πην πιήξεο ηίηινο ηνπ Ρκήκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη 
“Ρκήκα Γηνίθεζεο παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 
δηαρείξηζεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 
ςεθηαθήο θαη ηειεπηθνηλσληαθήο Ρερλνινγίαο”. 
Ρα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (ΓΔΞ) θάζε βαζκίδαο, ζηνρεχνπλ: 
ζηελ πςειή πνηφηεηα εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 
αληίζηνηρα πςεινχ επηπέδνπ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο 
ζηελ παξαγσγή πςεινχ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε εθαξκνζκέλα απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία 
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ κε έκθαζε θπξίσο ζηνλ ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη 
ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. 

                                                 
1
 Βιέπε Δλφηεηα 11, πίλαθα 1.  

2
 Βιέπε Δλφηεηα 11,  πίλαθεο 2 θαη 3.  
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ζηελ αλάπηπμε εζληθψλ θαη δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά 
ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ αηρκήο θαη άξηζησλ 
ηερληθψλ εθπαίδεπζεο. 
 

2.3.2. Ξψο αληηιακβάλεηαη ζήκεξα ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο 
θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ρκήκαηνο; 

 

 
Πηφρνο θαη κέιεκα ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ε παξνρή ζπλδπαζκνχ δηνηθεηηθψλ θαη 
επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ, έηζη ψζηε ν πηπρηνχρνο ηνπ Ρκήκαηνο λα 
αληηιακβάλεηαη φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηε παξαγσγηθή φζν θαη κε 
ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία ζηνλ θχθιν δσήο ελφο θαηλνηνκηθνχ πξντφληνο ή κηαο 
ππεξεζίαο.. H θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο γηα γεληθή αιιά θαη εμεηδηθεπκέλε 
γλψζε ζε ζχγρξνλα ζέκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ζηε λέα ςεθηαθή νηθνλνκία  θξίλεηαη 
ηθαλνπνηεηηθή, φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηε δήηεζε γηα θνίηεζε ζην Ρκήκα, αιιά θαη απφ ην 
βαζκφ απνξξφθεζεο ησλ απνθνίησλ καο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε πνιχ 
αληαγσληζηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  
 

2.3.3. πάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΘ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ 
Ρκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Ρκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; 

 
Νη θχξηνη άμνλεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί σο πξνο ηελ αξρηθή ηνπο θαηεχζπλζε. Νη αιιαγέο  
πνπ έρνπλ επέιζεη ηειεπηαία ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαηά ζπλέπεηα 
αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε 
ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ θνηλσλία.  
Απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα γίλεηαη ζπλερψο κε: 

 πξνζαξκνγή θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φπνηε θξίλεηαη 
ζθφπηκν φζν αθνξά ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην κεηαβαιιφκελν 
δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ 

 ηε ζχλδεζε ηνπ Ρκήκαηνο κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κέζσ ζπλεξγαζηψλ θαη ηε 
δηαξθή θαη επίθαηξε πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα θαη ηερλνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 
θπξηφηεξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο καο.  

 ηελ αλάπηπμε ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο πςειήο ζηάζκεο. 

 ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα εξγαζηήξηα ηνπ 
ηκήκαηνο. 

 ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνεξρφκελσλ απφ εθαξκνγή 
βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο  

 ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο  γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 
κεζνδνινγηψλ εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδνληαο ηε δηα βίνπ κάζεζε 

 

1.3.4. Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Ρκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ 
φρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή; 

 

 Θαηαξρήλ ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη ζηφρνη 
επηηπγράλνληαη θπξίσο φζν αθνξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ην δηδαθηηθφ θαη 
εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο. κσο γηα 
ηελ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ απνζηνιήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε φζα 
εηπψζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ δξνπλ άιιεο 
θνξέο απνηξεπηηθά άιιεο αλαζηαιηηθά ζηε ζπλνιηθή απηή πξνζπάζεηα. 

  

 Διιηπείο θηεξηαθέο θαη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο (ηδηαίηεξν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 
ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην Ρκήκα κε ην Γήκν Λάνπζαο πνπ ην θηινμελεί θαη ηελ 
δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ ζε απηφ απφ ην Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο). 

 Διιηπήο ρξεκαηνδφηεζε κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ εθιεγκέλα 
κέιε ΓΔΞ (6 κέιε ΓΔΞ εθιεγκέλα αλακέλνπλ ην ΦΔΘ δηνξηζκνχ). 

 Διιηπήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην ΞΓ407 κε 
απνηέιεζκα λα κε δηδάζθνληαη καζήκαηα επηινγήο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ 
απφ ην Ρκήκα. 

 Διιηπήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ. 
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 Διιηπήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ζε ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο, ελεκεξσηηθέο δξάζεηο θαη γεληθφηεξα ζε 
δξαζηεξηφηεηεο δηθηχσζεο. 

 
 

2.3.4. Θεσξείηε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΘ 
ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο; 

 

 
Γελ ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο. 

 

2.4.  Διοίκηζη ηος Τμήμαηορ. 

2.4.1. Ξνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Ρκήκα; 

 Δπηηξνπή Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ 

 Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Ρκήκαηνο 

 Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 

 
 

2.4.2. Ξνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 
Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ) ππάξρνπλ ζην Ρκήκα; 

 
πάξρεη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο φπνπ πεξηθιείεη ηνλ θαλνληζκφ 
εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη Ξηπρηαθήο Δξγαζίαο. 
 
 

2.4.3. Δίλαη δηαξζξσκέλν ην Ρκήκα ζε Ρνκείο; Πε πνηνπο; Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε 
απηή ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ; 

 
Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο αλαπηχζζεηαη ζε νθηψ 
εμάκελα θαη πεξηέρεη έμη καζήκαηα αλά εμάκελν. Ρα πξνζθεξφκελα καζήκαηα 
νξγαλψλνληαη ζε ζεκαηηθνχο άμνλεο κε ζηφρν ην ζπληνληζκφ ηεο χιεο θαη ηελ απνθπγή 
επηθαιχςεσλ ή θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ γλψζεσλ. Νη ζεκαηηθνί άμνλεο αλαιχνπλ θαη 
εμεηδηθεχνπλ ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν κε 
ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ κηα νξγαλσκέλε ζεκαηνινγία καζεκάησλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ κε 
κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα, δειαδή ην πξνθίι ηνπ απνθνίηνπ ηνπ 
Ρκήκαηνο. Νη ζεκαηηθνί άμνλεο δελ ππνλννχλ θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ. Οεηφο ζηφρνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ γλψζεσλ φπσο νξίδεηαη απφ ην ηδξπηηθφ θείκελν ηνπ 
Ρκήκαηνο. 
 
Νη επηκέξνπο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ νξίδνπλ θαη ηνπο Ρνκείο 
ηνπ Ρκήκαηνο. 
Ρνκείο Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο: 
(α) Νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε (ΝΓ) 
(β) Δπηρεηξεκαηηθή Θαηλνηνκία (ΔΘ) 
(γ) Ρερλνινγίεο Γηνίθεζεο θαη Ξαξαγσγήο (ΓΞ) 
(δ) Τεθηαθή Ρερλνινγία (ΤΡ) 
(ε) Ρειεπηθνηλσληαθή Ρερλνινγία (ΡΡ) 
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3. Ππογπάμμαηα Σποςδών 

3.1. Ππόγπαμμα Πποπηςσιακών Σποςδών 

3.1.1. Ξψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;  

 
Ρα ηειεπηαία ρξφληα, ε ξαγδαία εμέιημε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ 
(ΡΞΔ) απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζχγρξνλα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαηλφκελα. Ζ 
ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο απνηειεί πξφθιεζε ηελ νπνία αληηκεησπίδεη θάζε 
επηρείξεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε επίπεδν 
εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο αγνξάο.  
 

Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
αγνξάο δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζηειερψλ δηνίθεζεο θαη παξαγσγήο γηα επηρεηξήζεηο 
θαη νξγαληζκνχο κε έληνλν ηερλνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηφζν ζηε δνκή θαη νξγάλσζή ηνπο 
φζν θαη ζηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ παξάγνπλ, κε άμνλα πάληνηε ηηο ςεθηαθέο θαη 
ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο. 
 

Νη πηπρηνχρνη ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνη ζε ηνκείο ζρεδίαζεο θαη πξνηππνπνίεζεο, έξεπλαο 
θαη αλάπηπμεο ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, κάξθεηηλγθ, πσιήζεσλ θαη ππνζηήξημεο 
αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, δηνίθεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηερλνινγηθψλ ηκεκάησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, δηνίθεζεο θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο αιιαγήο, κειεηψλ 
επηρεηξεκαηηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θ.ι.π.  
 

Δπηπιένλ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 
ψζηε λα εκπινπηηζηεί κε λέα καζήκαηα πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο γλσζηηθέο αλάγθεο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Ρκήκαηνο ζην Ηληεξλέη αιιά εθδίδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα Νδεγφο Ππνπδψλ. 
 

Ππλεπψο ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηνπο 
ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεηηθφο.  
 
 

3.1.2. Ξψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 
Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;3 

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο αλαπηχζζεηαη ζε νθηψ 
εμάκελα θαη πεξηέρεη έμη καζήκαηα αλά εμάκελν, εθηφο απφ ην πξψην έηνο, νπφηε θαη 
πξνζθέξνληαη καζήκαηα αγγιηθήο γιψζζαο απμάλνληαο ην ζχλνιν ζε επηά αλά εμάκελν. 
Ρα πξνζθεξφκελα καζήκαηα νξγαλψλνληαη ζε ζεκαηηθνχο άμνλεο κε ζηφρν ην ζπληνληζκφ 
ηεο χιεο θαη ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ ή θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ γλψζεσλ. Νη ζεκαηηθνί 
άμνλεο δελ ππνλννχλ θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ, δειαδή ν θνηηεηήο δελ έρεη λα επηιέμεη κεηαμχ 
Γηνίθεζεο θαη Ρερλνινγίαο ή κεηαμχ Τεθηαθήο θαη Ρειεπηθνηλσληαθήο Ρερλνινγίαο.  
 
Ρα καζήκαηα ησλ ηξηψλ πξψησλ εηψλ είλαη ππνρξεσηηθά, ελψ ζην ηέηαξην έηνο 
πξνζθέξνληαη θαη επηιεγφκελα καζήκαηα θαζψο θαη πηπρηαθή εξγαζία. Οεηφο ζηφρνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο είλαη ν θαηά ην δπλαηφ κεγαιχηεξνο ζπλδπαζκφο ησλ γλψζεσλ, φπσο 
νξίδεηαη απφ ην ηδξπηηθφ θείκελν ηνπ Ρκήκαηνο. 
 
Νη ζεκαηηθνί άμνλεο είλαη νη εμήο: 

Θεμαηικόρ Άξοναρ Γενική Πεπιγπαθή 
Διοίκηζη και 

Επισειπημαηική 
Καινοηομία 

Ν θνηηεηήο απνθηά ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ. 

Τεσνολογίερ Διοίκηζηρ 
και Παπαγυγήρ 

Ν θνηηεηήο κειεηά ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε 
δηνίθεζε ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ παξαγσγή 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Τεσνολογία Ν θνηηεηήο εκβαζχλεη ζε νξηζκέλεο ηερλνινγίεο, ζχκθσλα κε 
ην ππφβαζξν θαη ην ζθνπφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ρκήκαηνο. 

                                                 
3
 Βιέπε πίλαθεο 12.1 θαη 12.2. 
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Αθνινπζεί κηα ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ, κε έκθαζε ζηνπο ηειηθνχο 
καζεζηαθνχο ζηφρνπο αλά άμνλα. 
 
Θεμαηικόρ Άξοναρ Επιμέποςρ Θεμαηικέρ Καηηγοπίερ % # 

Διοίκηζη και 
Επισειπημαηική 

Καινοηομία 

(43%) 

 

Νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε. Γηνίθεζε Ξξνζσπηθνχ, 
Ξαξαγσγήο, πεξεζηψλ, Ξνηφηεηαο. Πηξαηεγηθφο θαη 
Δπηρεηξεζηαθφο Πρεδηαζκφο, Κάξθεηηλγθ θαη 
Ξσιήζεηο, Γηαλνκή θαη πνζηήξημε, Θέκαηα ιήςεο θαη 
ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, Λνκηθά Θέκαηα Ρερλνινγίαο 
θαη Θαηλνηνκίαο. 

26 13 

Δπηρεηξεκαηηθή Θαηλνηνκία. Ρερληθν - Νηθνλνκηθέο 
Κειέηεο θαη βαζηθή Σξεκαην-Νηθνλνκηθή Γηαρείξηζε. 
Αμηνιφγεζε θαη Σξεκαηνδφηεζε Ρερλνινγηθψλ 
Δπελδχζεσλ, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία, 
Έξεπλα θαη Αλάπηπμε Ξξντφλησλ θαη πεξεζηψλ, 
Γηνίθεζε Ρερλνινγηθήο Αιιαγήο.  

17 10 

Τεσνολογίερ 
Διοίκηζηρ και 

Παπαγυγήρ (17%) 

Ρερλνινγίεο Γηνίθεζεο θαη Ξαξαγσγήο. Ξιεξνθνξηαθά 
Ππζηήκαηα ζηε Γηνίθεζε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο, 
Πρεδηαζκφο Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ, Ζιεθηξνληθή 
Γηνίθεζε θαη Δπηρείξεζε, Ππζηήκαηα Πρεδηαζκνχ θαη 
Ξαξαγσγήο Ξξντφλησλ θαη πεξεζηψλ. 

17 9 

Τεσνολογία (40%) Τεθηαθή Ρερλνινγία. ιηζκηθφ θαη Ινγηζκηθφ 
Γηαρείξηζεο Τεθηαθψλ Ππζηεκάησλ, Θαηαλεκεκέλα 
Ππζηήκαηα, Δλζσκαησκέλα Ππζηήκαηα. 

17 9 

Ρειεπηθνηλσληαθή Ρερλνινγία. Ρειεπηθνηλσληαθά 
Ππζηήκαηα, Γηαδίθηπν θαη Δθαξκνγέο, Αζχξκαηεο-
Θηλεηέο-Δπξπδσληθέο Ρειεπηθνηλσλίεο. 

23 11 

% αλαινγνχλ πνζνζηφ, # αξηζκφο καζεκάησλ 
 
Νη επηκέξνπο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ νξίδνπλ θαη ηνπο 
παξαθάησ Ρνκείο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο: 
 
(α) Νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε (ΝΓ) 
 
(β) Δπηρεηξεκαηηθή Θαηλνηνκία (ΔΘ) 
 
(γ) Ρερλνινγίεο Γηνίθεζεο θαη Ξαξαγσγήο (ΓΞ) 
 
(δ) Τεθηαθή Ρερλνινγία (ΤΡ) 
 
(ε) Ρειεπηθνηλσληαθή Ρερλνινγία (ΡΡ) 
 
Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαζέηεη ζπλνιηθά 62 ζέζεηο εμακεληαίσλ καζεκάησλ. Απφ απηά, ηα 
40 είλαη ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ηα 22 είλαη επηινγήο. Απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα 
επηινγήο, ν θνηηεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη 10 απφ απηά (5 αλά εμάκελν Ε΄ θαη Ζ΄) ή 8 απφ 
απηά (4 αλά εμάκελν Ε΄ θαη Ζ΄) αλ επηιέμεη λα εθπνλήζεη πηπρηαθή εξγαζία. Πηα 
πξναλαθεξζέληα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη 10 καζήκαηα πνζηήξημεο: 
4 Καζεκαηηθψλ (ΚΑ), 4 Ξιεξνθνξηθήο (ΞΙ) θαη 2 Αγγιηθψλ (ΑΓ). 
 
Δπνκέλσο νη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ αλαιχνληαη παξαπάλσ εθηείλνληαη ζπλνιηθά ζε 52 
εμακεληαία καζήκαηα θνξκνχ. Πηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα θαίλεηαη θαη ε ζρεηηθή βαξχηεηα 
ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ. 
 
Δίλαη ζαθέο φηη ε έληαμε ελφο καζήκαηνο ζε κηα ζεκαηηθή θαηεγνξία ζπκβάιιεη ζηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο, ηδίσο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 
πνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηνχλ απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο, αλάινγα κε ην χθνο ηνπ 
Ρκήκαηνο, ηνπ Ρνκέα ή θαη ηνπ δηδάζθνληα. Ρα καζήκαηα πνζηήξημεο θαιχπηνληαη θπξίσο 
απφ δηδάζθνληεο ησλ Ρνκέσλ. 
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3.1.3 Ξψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

 
Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα θξηηήξηα θαη ηξφπνπο εμέηαζεο. Υο επί 
ην πιείζηνλ, νη γξαπηέο εμεηάζεηο απνηεινχλ ηνλ θχξην ηξφπν αμηνιφγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε 
εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη θνηηεηέο (εβδνκαδηαίεο ή/θαη εμακεληαίεο) ζε ζέκαηα πνπ 
εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ ζε νξηζκέλα καζήκαηα 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη πξφνδνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ βαζκνινγηψλ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο 
πνιιά κέιε ΓΔΞ αλαθνηλψλνπλ πξνθαζνξηζκέλεο ψξεο θαη κέξεο γξαθείνπ θαηά ηηο νπνίεο 
κπνξνχλ νη θνηηεηέο λα βιέπνπλ ηα γξαπηά ηνπο.  
 
ζνλ αθνξά ηελ πηπρηαθή εξγαζία, απηή απνηειεί θπξίσο εξγαζία βηβιηνγξαθηθήο 
επηζθφπεζεο,  έξεπλαο,  αλάπηπμεο,  εθαξκνγήο ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ. Δθπνλείηαη 
απφ 1  άηνκν θαη κφλνλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο απφ νκάδα 2  αηφκσλ. Γίλεηαη ππφ ηελ 
άκεζε επίβιεςε ελφο κέινπο ΓΔΞ (επηβιέπσλ θαζεγεηήο)  θαη εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή 
επηηξνπή. Θαηαιήγεη ζηε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ (thesis)  θαη παξνπζηάδεηαη δεκφζηα ζην 
ηκήκα. Ξξνο ην παξφλ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηηο 
πηπρηαθέο εξγαζίεο. 
 

3.1.4 Ξψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ; 

 
Γελ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ αιιά νχηε θαη ζπκκεηνρή 
αιινδαπψλ θνηηεηψλ. Ξξνο  ην παξφλ δελ ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ λα δηδάζθνληαη ζε μέλε 
γιψζζα.  
 
Ρν Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα Δrasmus. 
Νη ζπκθσλίεο Erasmus είλαη νη παξαθάησ: 
 
ΑΓΓΙΗΑ  UNIVERSITY of DERBY (Erasmus ID Code: 

UK DERBY01) 
http://www.derby.ac.uk/ 

DERBY  2011- 
2013 

ΓΑΛΗΑ AALBORG UNIVERSITY, AALBORG 
(Erasmus ID Code: DK ALBORG01) 
http://en.aau.dk/ 
 

AALBORG 2009- 
2013 

 
Ζ ζρεηηθή βαξχηεηα φισλ ησλ καζεκάησλ, απφ πιεπξάο πηζησηηθψλ κνλάδσλ, είλαη ε ίδηα: 
5 κνλάδεο. Υο εθ ηνχηνπ, θάζε εμάκελν πξνζθέξεη 30 κνλάδεο, εθηφο ησλ 2 πξψησλ πνπ 
πξνζθέξνπλ 35, ελψ ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 250 κνλάδεο. 
 

3.1.5 Ξψο θξίλεηε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ; 

 
Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη πξναηξεηηθή θαη εθηειείηαη ζην πιαίζην ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» (Δ.Ξ.Δ.Γ.Β.Κ.) 2007-
2013. Ρν ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ θηλεηνπνηείηαη κέζα απφ ηαθηηθέο ελεκεξψζεηο πνπ 
γίλνληαη απφ ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ Ξξαθηηθήο Άζθεζεο (ΓΞΑ) ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 
Ρν Ξαλεπηζηήκην έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο ππνδνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ζεζκφ. πάξρεη έλα 
θεληξηθφ γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ππάξρεη 
έλαο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΞΑ.  
 
Νη θνηηεηέο ζην Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο, εθηφο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΞΑ 
ππνζηεξίδνληαη θαη απφ επφπηε θαζεγεηή πνπ είλαη ν Δπηζηεκνληθά πεχζπλνο ηνπ 
Ρκήκαηνο θαη νξίδεηαη απφ ην ηκήκα. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κέζα απφ 
δηάθνξα έληππα (φπσο έλαξμεο θαη αμηνιφγεζεο) πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ 
επφπηε θαζεγεηή θαη ηνλ επφπηε θνξέα. Πε απηά αλαθέξνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη θαη απνξίεο ή εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ. 
Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο 
θνηηεηψλ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο θνξείο (π.ρ.ΠΔΞΒΔ). 
 
 

 

http://www.derby.ac.uk/
http://en.aau.dk/
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3.2. Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών 

 
Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο δελ πξνζθέξεη κέρξη ζήκεξα πξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ 
Ππνπδψλ. Δίλαη ζηα ζρέδηα ηνπ Ρκήκαηνο λα πξνζθεξζεί ΞΚΠ ζην κέιινλ, είηε απηνδχλακα 
είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιια Ρκήκαηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ.  Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ έρνπλ 
ζπκπιεξσζεί νη πίλαθεο 11, 13.1, 13.2, θαη 14. 
 
 

3.3. Ππόγπαμμα Διδακηοπικών Σποςδών 

3.3.1. Ξψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ 
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

 

 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο  ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Γελ ππάξρεη θακία επίζεκε δηαδηθαζία αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη εηδηθά ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Σν θάζε κέινο ΓΔΠ πνπ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα επηβιέςεη κηα Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θξίλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ηειεπηαία 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ηκήκαηνο. Γηα ηελ αθξίβεηα είλαη δχζθνιν λα αλαθεξζεί θαλείο ζε 

«Πξφγξακκα» Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ, αιιά είλαη κάιινλ ζαθέζηεξν λα εηπσζεί φηη ππάξρεη 

δηαδηθαζία αλάζεζεο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ. 

 
 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; Πφζν 
απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Πξνο ην παξφλ δελ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 
 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; 

Μέζα απφ πξνζσπηθέο επαθέο ησλ κειψλ ΓΔΠ, αιιά θαη κέζσ ηεο αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο (http://www.uom.gr/index.php?tmima=202&categorymenu=2) ηνπ θαλνληζκνχ 
εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

 
 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ Γηδαθηνξηθφ δίπισκα 
απφ ην Σκήκα; 

Πξνο ην παξφλ δελ έρεη απνθηήζεη θαλείο Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Σκήκα Γηνίθεζεο 

Σερλνινγίαο θαη ζπλεπψο δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί θακία δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο 

 

3.3.2. Ξψο θξίλεηε ηε δνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ; 
 

 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ; Πνηα είλαη απηά; 

Ζ ΓΔ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο επίβιεςεο, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ππνςήθην λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα είηε λα κειεηήζεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ 

θξίζε ηνπ επηβιέπνληα. Σα καζήκαηα κπνξεί λα είλαη πξνπηπρηαθά πξναπαηηνχκελα, εάλ ν 

ππνςήθηνο πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη 

κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ (ηνπ Σκήκαηνο φηαλ δεκηνπξγεζεί κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ή άιισλ 

Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο). ηα παξαπάλσ καζήκαηα ν ππνςήθηνο ζπκκεηέρεη 

θαλνληθά ζηηο εμεηάζεηο θαη ζηηο εξγαζίεο πνπ επηβάιινπλ, ελψ ε βαζκνινγία ηνπ ζε απηά δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη θάησ απφ επηά (7).  

 
 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο; Πνηα είλαη απηά; 

Όρη 

 

3.3.3. Ξψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

 Τπάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ζηε 
ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ; 

Τπάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο ζηε ζχλζεζε ησλ 3κειψλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ. Όζνλ αθνξά 

ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ επηηξνπψλ θξίζεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, 

κηαο θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη ππνζηεξηρζεί ελψπηνλ επηηξνπήο αθφκα θάπνηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=202&categorymenu=2
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Χζηφζν, ζηηο 7κειείο επηηξνπέο θξίζεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ εθπνλνχληαη θαη ζα εθπνλεζνχλ ζην 

Σκήκα ζεσξείηαη δεδνκέλε ε ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ηκήκαηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη απφ άιια ΑΔΗ. 
 

 Πψο παξαθνινπζείηαη δηαρξνληθά ε επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;  
Ζ επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ παξαθνινπζείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή θαη ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ. 

 

 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 
Ζ δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

1) Σελ θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλεο θαη δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηφζν ησλ ηππηθψλ φζν θαη ησλ 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ (παξάγξαθνο 3.4). 

2) Με ηνλ ζαθή θαζνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο 
ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

3) Σνλ θαζνξηζκφ ειάρηζησλ  επηζηεκνληθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηεο δηαηξηβήο γηα θξίζε. πγθεθξηκέλα, νη ειάρηζηεο επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο γηα θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα, 

πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ ππνβνιή θαη εμέηαζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ είλαη ηξεηο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε 
δηεζλή πεξηνδηθά/ζπλέδξηα κε θξηηέο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα είλαη δεκνζίεπζε ζε 

έγθπξν δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ. Ζ ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζέζεη 

επηπιένλ επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο, πέξαλ απφ ηηο ειάρηζηεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  

4) Ζ δηαδηθαζία θαη ε νξηζηηθή θξίζε ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη απφ επηακειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία 
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε λφκν.  

 

 Δθαξκφδνληαη θνηλέο (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 
Όζνλ αθνξά ζηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, 

εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο ηνπ ηκήκαηνο θαη ν εθάζηνηε λφκνο ηνπ θξάηνπο. 
 

 Πψο αμηνινγείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο δηαηξηβήο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε λφκνπ ηνπ θξάηνπο θαη ζπλεπψο δελ αμηνινγείηαη απφ ην ηκήκα.  

 

 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο; 
Ζ δηαθάλεηα ηεο αλάζεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία εηζαγσγήο 

ησλ ππνςεθίσλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.3.4. 

 

 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή; Πνηέο; 
Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πξσηφηππε ζπκβνιή ζε έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ 

ζεξαπεχεη ην ηκήκα. Δπίζεο, νη ειάρηζηεο επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο γηα θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα, πξηλ 

πξνρσξήζεη ζηελ ππνβνιή θαη εμέηαζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ είλαη ηξεηο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή 

πεξηνδηθά/ζπλέδξηα κε θξηηέο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα είλαη δεκνζίεπζε ζε έγθπξν 
δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ. Ζ ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζέζεη 

επηπιένλ επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο, πέξαλ απφ ηηο ειάρηζηεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

 

3.3.4. Ξψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;4 

 

 Πνηά είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 
Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, απφ 1 Οκηωβπίος μέσπι 30 Νοεμβπίος ή 

απφ 1 Μαπηίος μέσπι 30 Αππιλίος, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

1. Έληππε αίηεζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ην πξνηεηλφκελν πεδίν έξεπλαο.  

2. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα.  
3. Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Βαζηθνχ Πηπρίνπ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη ε αλαγλψξηζή ηνπ απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.  

4. Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηαπηπρηαθφ δίπισκα 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ, ε αλαγλψξηζή ηνπ απφ ην ΓΟΑΣΑΠ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί εληφο 

εμακήλνπ (ή θαη αξγφηεξα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο - ΓΔ) απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ ε ΓΔ ζα θάλεη δεθηφ ηνλ ππνςήθην γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

5. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ βαζκνινγίαο Βαζηθνχ Πηπρίνπ  
6. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ βαζκνινγίαο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο  

7. Απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο ή θξαηηθφ πηπρίν γισζζνκάζεηαο, ή πηπρίν απφ αγγιφθσλν 

παλεπηζηήκην.  

8. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο (ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα), Γηαθξίζεηο ή ινηπνχο 
ηίηινπο ζπνπδψλ (εάλ ππάξρνπλ).  

9. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ κέιε ΓΔΠ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία λα πξνέξρεηαη θαηά πξνηίκεζε απφ κέινο 

ΓΔΠ ηνπ πξνηεηλφκελνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

10. ε έλα θείκελν 500 ιέμεσλ ζα πεξηγξάθνληαη ηα επί κέξνπο εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ ππνςεθίνπ ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

                                                 
4  Βιέπε  Πίλαθα 5. 
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Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ειέγρεηαη σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ απφ επηηξνπή πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ ΓΔ ηνπ ηκήκαηνο, ε νπνία θαη εηζεγείηαη ζηε ΓΔ αλ ν ππνςήθηνο πιεξνί ηηο 

νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

 
 Με πνηά ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη; 

Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνο:  

1. βαζηθνχ πηπρίνπ Διιεληθνχ ΑΔΗ ή ΣΔΗ, ή βαζηθνχ πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΟΑΣΑΠ  

2. κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ Παλεπηζηήκην ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ 

ην ΓΟΑΣΑΠ.  

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα ηππηθά πξνζφληα, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη ηα παξαθάησ ειάρηζηα 

νπζηαζηηθά θξηηήξηα:  

1.Διάρηζηνο βαζκφο πηπρίνπ 7/10. Οη βαζκνί πηπρίσλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ κε δηαθνξεηηθή βάζε 

βαζκνινγίαο, αλάγνληαη ζηε βάζε 10.  

2.Διάρηζην επίπεδν γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο αληίζηνηρν ηνπ Γ1 θξαηηθνχ πηπρίνπ γισζζνκάζεηαο, 
εθηφο θαη αλ έλα απφ ηα πηπρία (παξ. 1.2.3 ή 1.2.4) έρεη απνθηεζεί απφ αγγιφθσλν Παλεπηζηήκην ή Σκήκα.  
 

 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;5 

Σν πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Μέζα απφ πξνζσπηθέο επαθέο ησλ κειψλ ΓΔΠ, αιιά θαη κέζσ ηεο αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Σκήκαηνο (http://www.uom.gr/index.php?tmima=202&categorymenu=2) ηνπ 

θαλνληζκνχ εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη ηφζν ε δηαδηθαζία φζν 

θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ. 
 

 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 

δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ νη 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη ηα νπνία ειέγρνληαη θαη αμηνινγνχληαη αξρηθά απφ ηε ζρεηηθή επηηξνπή 

ηνπ ηκήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ ηκήκαηνο. 

 

3.3.5. Ξψο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ; 
 

 Τπάξρεη γεληθφ ζεκηλάξην ζε ηαθηή ρξνληθή βάζε (εβδνκαδηαίν, κεληαίν) φπνπ θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο 
ζην Σκήκα παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο γηα ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Όρη. 

 

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια παλ/κηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα γηα λα δψζνπλ  
νκηιίεο θαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ην έξγν ηνπο; 

Οηθνλνκηθνί ιφγνη θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ πξφζθιεζε νκηιεηψλ απφ άιια παλεπηζηήκκηα θαη εξεπλεηηθά 

θέληξα. 

 
3.3.6. Ξψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ; 

 

 Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο επηηξνπέο; ε πνην πνζνζηφ; 
Όρη. 

 

  Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Πξνο ην παξφλ φρη. 
 

 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 
Όρη 

 

 Παξέρνληαη απφ ην Σκήκα θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή 
«Θεξηλά Πξνγξάκκαηα» (summer schools), δηεζλή εξεπλεηηθά ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ ζε έγθξηηα 
πεξηνδηθά, θιπ.; 

Σν ηκήκα ζηνλ θαλνληζκφ εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαζνξίδεη σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ππνβνιή 

θαη εμέηαζε κηαο δηαηξηβήο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξηψλ δεκνζηεχζεσλ/αλαθνηλψζεσλ ζε δηεζλή 

πεξηνδηθά/ζπλέδξηα κε θξηηέο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα είλαη δεκνζίεπζε ζε έγθπξν 
δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ. Χζηφζν, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ζπλεπψο ε ζρεηηθή ρξεκαηνδνηηθή πνιηηηθή 

αζθείηαη ζε επίπεδν Ηδξχκαηνο θαη φρη Σκήκαηνο.   

                                                 
5
Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηνλ Πίλαθα 5. 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=202&categorymenu=2
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 Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; Πνηεο; 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο Γξακκαηείαο δελ πξνθχπηνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο. 

Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην Σκήκα μεθίλεζε πξφζθαηα λα δέρεηαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. 

 



 

Έθζεζε Εζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)  Έθδνζε 2.0      Οθηώβξηνο 2011 

 

14 

 

4. Διδακηικό έπγο 
 

4.1. Πώρ κπίνεηε ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού; 
 

 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο εθαξκφδεηαη;  

Δπίζεκε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο ππάξρεη ζην Σκήκα Γηνίθεζεο 

Σερλνινγίαο απφ ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2009-2010. Αλεπίζεκα, πνιινί δηδάζθνληεο δηέλεηκαλ θαη 

παιαηφηεξα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ζηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην κάζεκά ηνπο. Ζ 

δηαδηθαζία πνπ ηεξείηαη είλαη ε εμήο: 

1. Ο δηδάζθσλ θάζε καζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ 

θαη φηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ είλαη κεγάιε, παξαιακβάλεη απφ ηε Γξακκαηεία 

θάθειν κε εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία παξαδίδεη ζε έλα θνηηεηή (ν δηδάζθσλ θξαηά ην φλνκα 

ηνπ θνηηεηή πνπ αλέιαβε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία). Απηφο αλαιακβάλεη ηε δηαλνκή ηνπο κέζα 

ζηελ αίζνπζα, κφλν ζηνπο παξηζηάκελνπο θνηηεηέο. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ν δηδάζθσλ δελ βξίζθεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα. 

2. Ο ππεχζπλνο θνηηεηήο αθνχ ζπγθεληξψζεη ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα παξαδίδεη ζηε 

Γξακκαηεία. Δπηζηξέθεη επίζεο θαη ηα θελά εξσηεκαηνιφγηα ζηε Γξακκαηεία. 

3. Δπίζεο, έρεη αλαπηπρζεί απφ ην ΚΤΓ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο θνηηεηέο, δηαδηθαζία πνπ δηεπθνιχλεη πνιχ ηνπο δηδάζθνληεο 

πνπ δηδάζθνπλ ην απφγεπκα θαη είλαη δχζθνιν λα πξνκεζεπηνχλ εξσηεκαηνιφγηα. 

Σν ζεηηθφ ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη θαηαγξάθεηαη ε γλψκε ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ην πεξηερφκελν θαη ην ελδηαθέξνλ θάζε καζήκαηνο, θαη πνιιά αθφκε 

ζεκαληηθά ζέκαηα (αίζνπζεο, δηδαθηηθά κέζα θιπ.). Ζ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ επηηξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ φισλ ησλ καζεκάησλ. 

Χο αξλεηηθφ ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην φηη ζηα ηειεπηαία καζήκαηα ηνπ 

εμακήλνπ ε πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηψλ δελ είλαη πάληνηε ε επηζπκεηή, ζπλεπψο ε αληηπξνζψπεπζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο παξηζηάκελνπο είλαη ακθίβνιε. Δπηπξφζζεηα, ζα είρε 

ελδηαθέξνλ λα κπνξνχζε λα θαηαγξαθεί θαη ε άπνςε φζσλ δελ πξνζέξρνληαη ζπζηεκαηηθά ζηα 

καζήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ κέζνδνη πξνζέιθπζήο ηνπο ζε απηά. Σέινο, ιφγσ ηεο 

ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ δηαλέκνληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο θνηηεηέο (ηειεπηαία καζήκαηα ηνπ 

εμακήλνπ), δελ κπνξεί λα θαηαγξαθεί ε άπνςή ηνπο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηε δπζθνιία ηεο ηειηθήο 

εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο. 

 
 Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη’ αξρήλ θαηαρσξνχληαη ζε βάζε 

δεδνκέλσλ ζηνλ Ζ/Τ απφ ην Κέληξν Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ηε 

ζπλέρεηα ππνβάιινληαη ζε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη γηα θάζε εξψηεκα ε πην 

ζεηηθή απάληεζε, ε πην αξλεηηθή, ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε, φπσο πξνέθπςαλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θάζε καζήκαηνο. Σα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα πξνσζνχληαη ζε φινπο ηνπο δηδάζθνληεο (κέιε ΓΔΠ θαη ζπκβαζηνχρνπο δηδάζθνληεο 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80) νη νπνίνη θαινχληαη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ θνηηεηψλ, 

αλαλεψλνληαο ηηο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επφκελεο αθαδεκατθήο ρξνληάο. 

Χο ζεηηθφ ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο, ζην βαζκφ πνπ ελεκεξψλνληαη νη δηδάζθνληεο ζρεηηθά κε απηά, επηηξέπεη ηε δηαξθή 

βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ φισλ ησλ καζεκάησλ. Πέξα απφ ηελ 

απνζπαζκαηηθή ελεκέξσζε ησλ δηδαζθφλησλ ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ 

ηνπο θνηηεηέο, σο αξλεηηθφ ζεκείν ζεσξείηαη ην φηη δελ ππάξρεη νξγαλσκέλνο ηξφπνο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ αλ θαη θαηά πφζν φινη νη δηδάζθνληεο πξνέβεζαλ ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο, θαη αλ λαη ηνπ πφζν απνηειεζκαηηθέο ήηαλ απηέο. Ο θίλδπλνο πνπ εγθπκνλεί ζρεηίδεηαη κε 

ην ελδερφκελν ε θαηά ηα άιια πνιχ ζεηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ λα κελ 

νινθιεξψλεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν, άξα λα έρεη κεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 
 Πνηφο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο; 

Κάζε κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη 

δηδαζθαιία δχν καζεκάησλ αλά εμάκελν. πλεπψο ν κέζνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηνπ θαζελφο 

πιεζηάδεη ηηο 6 ψξεο εβδνκαδηαίσο (ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη 

3σξα, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ καζεκάησλ είλαη 4σξα). Ο δε ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο θάζε καζήκαηνο 

κπνξεί λα πνηθίιεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ.  
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Κάζε ζπκβαζηνχρνο δηδάζθνληαο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80 ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο 

είλαη θαηά θαλφλα επηθνξηηζκέλνο κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο αλά 

εμάκελν. πλεπψο ν κέζνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηνπ θαζελφο είλαη 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Ο δε κέζνο 

ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ καζήκαηνο – ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκβαζηνχρσλ δηδαζθφλησλ 

ζε ζρεηηθή εξψηεζε – είλαη 2 ψξεο εβδνκαδηαίσο. 

Θα πξέπεη βέβαηα ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί φηη ε δηακφξθσζε - πξνεηνηκαζία ελφο λένπ 

καζήκαηνο απαηηεί πεξηζζφηεξεο ψξεο ζε ζρέζε κε έλα κάζεκα ην νπνίν δηδάζθεηαη απφ θάπνηνλ γηα 

αξθεηά έηε θαη απιψο ην αλαλεψλεη ζε έλα κηθξφ βαζκφ θάζε έηνο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ αθνξνχλ κφλν ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Σαπηφρξνλα, φκσο, φια ηα κέιε ΓΔΠ αθηεξψλνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο θαη ζε 

άιιεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο π.ρ. θνηηεηηθά ζπλέδξηα, επηκνξθσηηθέο επηζθέςεηο, επίβιεςε 

πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, θαη ελίνηε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. 

 

 Πφζα απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Απηή ηε ζηηγκή, δελ ππάξρεη Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην Σκήκα Γηνίθεζεο 

Σερλνινγίαο. Δίλαη φκσο ζηα άκεζα ζρέδηα ηνπ Σκήκαηνο ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ελφο 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πξνο ην παξφλ κε άγλσζηε ζεκαηνινγία. 

 

 Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο; 

Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ππνηξνθίεο ή/θαη βξαβεία 

δηδαζθαιίαο. Απηφ ζα ήηαλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

Σκήκαηνο. Ζ ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε, δπζηπρψο, δελ επηηξέπεη ζην Σκήκα λα πξνρσξήζεη ζηε 

ζεζκνζέηεζε βξαβείσλ ηέηνηαο ζηφρεπζεο.  

 
 πλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη 

ζε ηί πνζνζηφ; 

Ζ επξέσο ζπλεζηζκέλε απηή δηαδηθαζία ζε φια ηα Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, ζπλαληάηαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλα πξνο ην παξφλ ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ 

Σκήκαηνο έζησ θαη αλ δελ ζπλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ (ππνζηήξημε 

καζεκάησλ κε δηελέξγεηα αζθήζεσλ ή εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε 

εξγαζηψλ) ζπκβάιινπλ κε ηελ επίβιεςε ησλ εμεηάζεσλ. 

 

4.2. Πώρ κπίνεηε ηην ποιόηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ διδακηικήρ 
διαδικαζίαρ;6 

 

 Πνηέο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη; 

Οη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίινπλ θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηνλ δηδάζθνληα 

θαη ην είδνο ηνπ καζήκαηνο (πξαθηηθφ ή ζεσξεηηθφ). Πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, δηαιέμεηο ησλ 

δηδαζθφλησλ κε ρξήζε Ζ/Τ (Powerpoint), επίιπζε αζθήζεσλ ζηνλ πίλαθα ή κε ηε ρξήζε Ζ/Τ (ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ παθέησλ), πεξηήγεζε ζε ελδηαθέξνπζεο δηεπζχλζεηο ζην δηαδίθηπν, 

αλάγλσζε επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ θαη βηβιίσλ, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, έθηαθηεο δηαιέμεηο 

απφ εηδηθνχο, θαζψο θαη ηελ δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ – εθαξκνγψλ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πνηθηιία ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ην 

είδνο ηνπ καζήκαηνο. Οη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο, σζηφζν, επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξν δήιν θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηα επνπηηθά κέζα θαη 

γεληθφηεξα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα δηδάμνπλ. 
 

 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ; 

Πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο αιιαγέο γίλνληαη θάζε ρξφλν ζην πεξηερφκελν ησλ πεξηζζφηεξσλ 

καζεκάησλ. παληφηεξα φκσο, θάπνηνη δηδάζθνληεο πξνβαίλνπλ θαη ζε νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

χιεο ησλ καζεκάησλ ηνπο, κηα θαη ε εμέιημε ηεο γλψζεο ζε θάζε εξεπλεηηθή πεξηνρή απαηηεί 

εγξήγνξζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ επηθαηξνπνηήζεσλ, θαη ηαθηηθέο ηέηνηνπ είδνπο 

παξεκβάζεηο. 

Απφ ηελ άιιε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ δελ αλαλεψλεη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί. Μηα ηέηνηα ηαθηηθή εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ καζήκαηνο, πνπ θνπξάδνπλ ηνπο 

θνηηεηέο θαη δελ έρνπλ ηελ επηδεηνχκελε αθνκνίσζε γλψζεο απφ απηνχο. Ζ ελ ιφγσ ηαθηηθή είλαη 

απφξξνηα ηνπ φηη νη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο (αιιά θαη φισλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο) δελ 

                                                 
6 Βιέπε ηνπο Πίλαθεο 6 θαη 7. 
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έρνπλ παξαθνινπζήζεη νξγαλσκέλα (παξά κφλν σο απνηέιεζκα κεκνλσκέλεο πξσηνβνπιίαο 

νξηζκέλσλ) θαλέλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θάηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη 

κηα επθαηξία πινπνίεζεο κηαο αμηφινγεο δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην 

πξναλαθεξζέλ πξφβιεκα. 
 

 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο; 

ηα καζήκαηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ ζπνπδψλ ε ζπκκεηνρή αγγίδεη ην 80%, ελψ ζηα δχν πξψηα 

έηε ε αληίζηνηρε ζπκκεηνρή δελ μεπεξλά ην 60% πεξίπνπ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο γηα 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011: 43,25% 

 

 
 Πνηα είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο; 

Σα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ δπζθνιίαο θάζε 

καζήκαηνο, ην είδνο ηεο εμέηαζεο θαη ην έηνο ζπνπδψλ. Γεληθά φκσο δηαπηζηψλεηαη φηη ζηα 

καζήκαηα ησλ κεγαιπηέξσλ εηψλ, φπνπ νη θνηηεηέο είλαη πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, παξαηεξνχληαη απμεκέλα πνζνζηά επηηπρίαο - ηεο 

ηάμεσο ηνπ 60% - ζε ζρέζε κε ηα καζήκαηα ησλ δχν πξψησλ εηψλ. ηα καζήκαηα ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ δπζθνιίαο ηα πνζνζηά επηηπρίαο θπκαίλνληαη απφ 10-25%. 

Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011: 61,20% 

 
 Πνηφο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ; 

Ζ θαηαλνκή ησλ βαζκψλ πηπρίνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6. Ο κέζνο βαζκφο πηπρίνπ είλαη 6,87. 

 
 Πνηά είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ; 

Ζ θαηαλνκή ηεο δηάξθεηαο ζπνπδψλ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7. Ζ κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη 5 έηε. 

 
4.3. Πώρ κπίνεηε ηην οπγάνυζη και ηην εθαπμογή ηος διδακηικού έπγος; 
 

 Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; 

Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο χιεο θάζε καζήκαηνο ζηνπο θνηηεηέο, ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αλάξηεζεο ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηελ πιαηθφξκα - ζχζηεκα 

Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο (Compus), ηεο δηαλνκήο (απφ αξθεηνχο δηδάζθνληεο) 

ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο (syllabus), ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ, ηεο ζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο ζην 

δηαδίθηπν θαη ηεο αλάξηεζεο αλαθνηλψζεσλ ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ. 

 
 Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα; 

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη ζηελ 

πιαηθφξκα - ζχζηεκα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο (Compus), ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ, 

αιιά θαη ζε νξηζκέλα απφ ηα πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ (syllabus) πνπ δηαλέκνπλ νξηζκέλνη 

δηδάζθνληεο. 

 
 Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ; 

Ζ δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ πινπνηείηαη κέζα απφ 

ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εμέηαζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο: ηεο 

εθπφλεζεο (ππνρξεσηηθψλ ή πξναηξεηηθψλ) εξγαζηψλ, ηεο εμέηαζεο πξνφδνπ, ηεο πξνθνξηθήο 

εμέηαζεο ή παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ. 

 
 ε πνην βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ; 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ φζνλ αθνξά ζηελ αξρηθή δηακφξθσζή ηνπ ηεξείηαη ζε 

αξθεηά κεγάιν βαζκφ, κε ιίγεο αθπξψζεηο – αλαπιεξψζεηο – κεηαζέζεηο καζεκάησλ. Απηέο, ζε 

κεγάιν βαζκφ πξνθαινχληαη 

α) ζε δηνηθεηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηε Θεζζαινλίθε: Γεληθέο ζπλειεχζεηο, εθινγέο 

κειψλ ΓΔΠ θιπ 

β) απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνθαζίδνπλ λα απέρνπλ απφ ηα καζήκαηα ηνπο 

(θαηαιήςεηο, πεξίνδνο πξνφδσλ) θαη 

γ) απφ ηνπο ζπκβαζηνχρνπο δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80, νη νπνίνη έρνληαο ζπρλά ηελ 

έδξα ηνπο εθηφο ηεο Νάνπζαο θαη έρνληαο ην κάζεκα πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα δηδάμνπλ σο κνλαδηθφ 

ιφγν έιεπζήο ηνπο ζηε Νάνπζα, αληηκεησπίδνπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δπζθνιία ζην λα είλαη 

ζπλεπήο ζην σξνιφγην πξφγξακκα πνπ έρνπλ θαζνξίζεη (ιφγσ άιισλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ), 
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κε απνηέιεζκα λα πξνβαίλνπλ ζε αθπξψζεηο – αλαπιεξψζεηο – κεηαζέζεηο καζεκάησλ ζπρλφηεξα 

απφ ηα κέιε ΓΔΠ. 

Απφ ηελ άιιε ε ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σξψλ, δηαθνξνπνηείηαη απφ δηδάζθνληα ζε δηδάζθνληα, κε έλα ηξφπν πνπ είλαη 

δχζθνιν λα νδεγήζεη ζε γεληθφ ζρφιην. Χζηφζν, θαη εδψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δηδαζθφλησλ 

είλαη ηππηθή ζην σξνιφγην πξφγξακκα, ζχκθσλα θαη κε ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ. 

Όινη νη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο αληηιακβάλνληαη φηη φζν πεξηζζφηεξεο νη απνθιίζεηο απφ ην 

πξνδηαγξακκέλν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ, ηφζν πην κεγάιε ε ππνβάζκηζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ απηή. 

 
 Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ; 

Ηδίσο ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά έηε ε νξγάλσζε θαη δηακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο πινπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ελφο κέινπο ΓΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη νξζνινγηθή. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπληειεί ε ηήξεζε νξηζκέλσλ 

θαλφλσλ δηακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ: 

1. Ο ζπλνιηθφο θφξηνο ησλ θνηηεηψλ δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλά ηηο νθηψ ψξεο εκεξεζίσο. 

2. Σα καζήκαηα πξέπεη λα δηεμάγνληαη κεηαμχ 9:00 - 14:00 θαη 15:00 - 20:00, φζν είλαη δπλαηφ. 

Καηά ην δηάζηεκα 14:00 – 15:00 επηδηψθεηαη λα κε δηελεξγνχληαη καζήκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα γεπκαηίδνπλ θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο. 

3. Ο γεληθφο ζθειεηφο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδηψθεηαη λα δηαηεξείηαη απφ έηνο ζε έηνο. 

4. Οη ζπκβαζηνχρνη δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80 επηιέγνπλ ψξεο δηδαζθαιίαο αθνχ 

επηθπξσζεί ην πξφγξακκα ησλ κειψλ ΓΔΠ. 

 
 Πφζα (θαη πνηά) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Μαζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ησλ δχν αλψηεξσλ 

βαζκίδσλ; 

Οθηψ. πγθεθξηκέλα: Πιεξνθνξηθή Σερλνινγία θαη Δθαξκνγέο, Φεθηαθά πζηήκαηα θαη 

Δθαξκνγέο, Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ, Μηθξνεπεμεξγαζηέο θαη Μηθξνυπνινγηζηέο, 

Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Δλζσκαησκέλα πζηήκαηα, ρεδίαζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ, Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο 

 

 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ 
ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;  

Καηά θαλφλα ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη νη ζπκβαζηνχρνη δηδάζθνληεο δηδάζθνπλ 

καζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ είηε ζην ζηελφ (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο) ή ζην επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο 

πεδίν. Χζηφζν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε επηδίσμε απηή θαηαζηξαηεγείηαη. Π.ρ. ιφγσ έιιεηςεο 

ζπκβαζηνχρσλ δηδαζθφλησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80 θάπνηα κέιε ΓΔΠ αλαγθάζηεθαλ λα 

αλαιάβνπλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ δελ δίδαζθαλ σο ηφηε. 

 

4.4. Πώρ κπίνεηε ηα εκπαιδεςηικά βοηθήμαηα; 

 

 Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο 

θνηηεηέο. 

Οη δηδάζθνληεο (κέιε ΓΔΠ θαη ζπκβαζηνχρνη δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80) θαηφπηλ 

ελδειερνχο έξεπλαο ηεο ζρεηηθήο Διιεληθήο θαη δηεζλνχο (ζε κεηάθξαζε) βηβιηνγξαθίαο επηιέγνπλ 

(κέζσ ΔΤΓΟΞΟΤ) ηα θαηάιιεια βηβιία, ηα νπνία θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο. Μέρξη πξφηηλνο, αιιά φρη πιένλ, αλ ε χιε ηνπ καζήκαηνο - ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ - δελ θαιχπηνληαλ κφλν απφ έλα βηβιίν, ηφηε επηιέγνληαλ θαη δεχηεξν, ην νπνίν 

ζπκπιήξσλε ην πξψην. Κπξίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ βηβιία ζηελ Διιεληθή θαη δηεζλή 

(ζε κεηάθξαζε) βηβιηνγξαθία πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ χιε, δίλνληαη επηπξφζζεηα απφ ηνλ δηδάζθνληα 

πξνζσπηθέο (ζπλήζσο) ζεκεηψζεηο. Δπίζεο, ζην μεθίλεκα θάζε καζήκαηνο (αξρή ηνπ εμακήλνπ) 

νξηζκέλνη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο πξνηείλνπλ επηπξφζζεηα ζρεηηθά εγρεηξίδηα ζηνπο θνηηεηέο, ηα 

νπνία πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ Διιεληθή, φζν θαη απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

Δπίζεο, ππνζηεξηθηηθά, ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ πιαηθφξκα - ζχζηεκα Αζχγρξνλεο 

Σειεθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο (Compus) ζρεηηθέο παξνπζηάζεηο, επηζηεκνληθά άξζξα θαη 

γεληθφηεξα επηπιένλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

 
 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πψο εθαξκφδεηαη; 

Σα θχξηα βνεζήκαηα επηθαηξνπνηνχληαη είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κία λέα έθδνζε, είηε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εθδνζεί έλα λέν βηβιίν, ην νπνίν θαηφπηλ αμηνιφγεζεο θαη ζχγθξηζεο κε ηα 
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ππάξρνληα βνεζήκαηα, ηα αληηθαζηζηά. Δίλαη ζχλεζεο νη εθπαηδεπηηθέο ζεκεηψζεηο (θείκελα, 

παξνπζηάζεηο, θ.α.) λα βειηηψλνληαη θάζε ρξφλν. 

 

 Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα;  

Ζ φιε δηαδηθαζία εκπίπηεη πιένλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ ηνπ ΔΤΓΟΞΟΤ. ηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηα βνεζήκαηα δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ εμακήλνπ. Χζηφζν, ζε θάπνηεο ιίγεο πεξηπηψζεηο θαη θπξίσο φηαλ ην βνήζεκα δηαλέκεηαη 

γηα πξψηε θνξά ζηνπο θνηηεηέο παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξεο θαζπζηεξήζεηο. Οη θαζπζηεξήζεηο απηέο 

πξέπεη λα απνδνζνχλ θπξίσο ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηηο απαξαίηεηεο αξρηθέο ξπζκίζεηο κε 

εθδνηηθνχο νίθνπο πνπ πηζαλφηαηα δελ είραλ ζπλεξγαζηεί πνηέ ζην παξειζφλ κε ην Σκήκα Γηνίθεζεο 

Σερλνινγίαο. 

 
 Πνηφ πνζνζηφ  ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; 

Σν πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ βνεζεκάησλ (βηβιία, 

ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο θιπ.) είλαη ίζν κε 100%. 

 
 Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Απαληήζεθε ζην 1
ν
 εξψηεκα ηεο 4.4 

 

4.5.Πώρ κπίνεηε ηα διαθέζιμα μέζα και ςποδομέρ; 

 

 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο: 

(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα.  

Τπάξρνπλ 4 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη κία θεληξηθή αίζνπζα εθδειψζεσλ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 

470 ζέζεσλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηε ρσξεηηθφηεηα θάζε αίζνπζαο: 

Αίζνπζα  1 2 3 4 Κενηπική αίθοςζα εκδηλώζεων 

Υσξεηηθφηεηα  50 50 80 90 200  

 
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα. 

Οη αίζνπζεο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο θαηάιιειεο γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο 

πνπ θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ. ε θάζε αίζνπζα ππάξρεη «άζπξνο» πίλαθαο – καξθαδφξνη (θαη φρη 

καπξνπίλαθαο - θηκσιίεο) πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηδάζθνληεο λα πξαγκαηνπνηνχλ ην 

κάζεκά ηνπο απνηειεζκαηηθά. Δπίζεο απφ ην μεθίλεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Σερλνινγίαο ζε θάζε αίζνπζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο φρη κφλν δηαθαλνζθφπεηνπ, αιιά θαη 

πξνβνιηθνχ κεραλήκαηνο (πνπ ζπλδέεηαη κε Ζ/Τ). Σέινο, φιεο νη αίζνπζεο ηνπ Σκήκαηνο παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο αίζνπζεο είλαη ηα εμήο: 

α) ιφγσ ηεο απνκαθξπζκέλεο ζέζεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο άζρεκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, φπνηεο 

δεκηέο ζεκεηψλνληαη δελ απνθαζίζηαληαη κε απνηέιεζκα ζηαδηαθά νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο λα 

ππνβαζκίδνληαη. 

 
(γ) Βαζκφο ρξήζεο. 

Ζ ρξήζε ησλ αηζνπζψλ είλαη θαηά κέζν φξν 5 ψξεο ηελ εκέξα. 

 
 (δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

ε πεξηφδνπο πνπ δελ ππάξρνπλ βιάβεο, ε πνηφηεηα ησλ δηαθαλνζθνπείσλ, ησλ πξνβνιηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ πηλάθσλ είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. 
 

 Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα: 

(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα 

Τπάξρνπλ 2 εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ κε 30 θαη 20 ζέζεηο εξγαζίαο αληίζηνηρα 
 

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ. 

Ζ θαηαιιειφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θξίλεηαη επαξθήο.  

 
(γ) Βαζκφο ρξήζεο. 

Μεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ ηνπ Πξφγξάκκαηνο πνπδψλ αμηνπνηεί ηα εξγαζηήξηα, ελψ νη 

θνηηεηέο θαινχληαη ζε πνιιά καζήκαηα λα εθπνλήζνπλ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ρξήζε Ζ/Τ. πλεπψο, ν 

βαζκφο ρξήζεο ηνπο είλαη κεγάινο. 
 

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παιαηφηεηά ηνπ θαη ηελ έιιεηςε ηερληθήο 
ππνζηήξημεο, θξίλεηαη αλεπαξθήο.  
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(ε) Δπάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, αληηδξαζηεξίσλ, θιπ) 

Γελ ππάξρνπλ απνζήθεο 
 

 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ; 

Σα δχν εξγαζηήξηα Ζ/Τ είλαη αλνηθηά θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο, 

εθφζνλ ππάξρεη επηθνξηηζκέλνο ηερληθφο κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θάηη πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θάζε άιιν παξά απηνλφεην είλαη! 

 

 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θιηληθψλ. 

Γελ ππάξρνπλ θιηληθέο ζην Σκήκα. 
 

 πνπδαζηήξηα: 

(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα 

Σν κνλαδηθφ ζπνπδαζηήξην πνπ ππάξρεη ζην Σκήκα είλαη έλαο κηθξφο ρψξνο ζηε βηβιηνζήθε, ην 

νπνίν θπζηθά δελ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα δελ είλαη θαηάιιειε θαη δελ επαξθεί. 

 
(γ) Βαζκφο ρξήζεο. 

Λφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ ζπνπδαζηεξίνπ, ζρεδφλ θαλέλαο θνηηεηήο ή δηδάζθνληαο δε 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα.  

 
 Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο 

(α) Αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο 

 ΔΗΓΟ  ΑΣΟΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ  ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Α.  Γηνηθεηηθφ 1  ΠΔ ΓΗΟΗ/ΚΟΤ ΟΗΚΟΝ. Με ζχκβαζε έξγνπ 

Β. Σερληθφ  0 

Γ. Δξεπλεηηθφ 0 
 (β) Δπάξθεηα εηδηθνηήησλ 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη έζησ θη αλ ην Σκήκα ιεηηνπξγεί εδψ θαη νθηψ 

ρξφληα, δελ ππάξρεη ζε απηφ νχηε ηερληθφ, νχηε εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο, γίλεηαη αληηιεπηφ 

πσο έζησ θαη αλ ην έλα άηνκν πνπ βνεζά ζηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ ηκήκαηνο είλαη 

πςειφηαηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εξγαηηθφηεηαο, δελ αξθεί ζε θακία πεξίπησζε γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. 

 

4.6. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό αξιοποίηζηρ ηυν ηεσνολογιών πληποθοπικήρ και 

επικοινυνιών;   

 

 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ; Πψο; 

Ζ παξνπζίαζε φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Σερλνινγίαο κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο - ζπζηήκαηνο Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο (Compus). ην πεξηβάιινλ ηεο, ππάξρεη - κεηαμχ ησλ άιισλ - γηα θάζε κάζεκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ε δπλαηφηεηα α) παξνπζίαζεο ηνπ ζθνπνχ, πεξηερνκέλνπ, χιεο, εγρεηξηδίσλ 

θαη αιγνξίζκνπ βαζκνιφγεζήο ηνπ, β) ηνπνζέηεζεο αλαθνηλψζεσλ, γ) αλάζεζεο εξγαζηψλ κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν, δ) θνηλνπνίεζεο εγγξάθσλ, αξρείσλ θιπ. ζρεηηθψλ κε ην κάζεκα, δ) δηελέξγεηαο 

ζπδήηεζεο κε ηνπο θνηηεηέο θιπ. 

 

 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πψο; 

Απηή θαζ’εαπηή ε δηδαζθαιία αθνξά ηηο ΣΠΔ, γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θιπ., ζπλεπψο πιεζψξα 

καζεκάησλ δηεμάγνληαη ζηα εξγαζηήξηα Ζ/Τ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο. ηελ 

δηδαζθαιία αξθεηψλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη είηε 

εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ πνπ βαζίδεηαη ή αμηνπνηεί ηηο ΣΠΔ (Crystal Ball, θιπ), είηε πεξηήγεζε ζε 

ζρεηηθέο δηεπζχλζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ (internet). Όζνλ αθνξά ζηνλ πξψην, άιινηε απιά παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο θνηηεηέο ν ηξφπνο ρξήζεο – αμηνπνίεζήο ηνπ, θαη άιινηε - φπνηε ην κάζεκα δηεμάγεηαη ζε 

εξγαζηήξην Ζ/Τ - έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Όζνλ αθνξά ζην δεχηεξν, ζα πξέπεη 

λα ηνληζηεί φηη φιεο νη αίζνπζεο ηνπ Σκήκαηνο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν, 

νπφηε ε πεξηήγεζε ζε ελδηαθέξνπζεο δηεπζχλζεηο κπνξεί κε επθνιία λα ελζσκαησζεί ζηε δηδαθηηθή 

δηδαζθαιία. 

 
 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πψο; 
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ηα εξγαζηήξηα αξθεηψλ καζεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ αμηνπνηεί ΣΠΔ 

(νπηηθνπνίεζε δηαδηθαζηψλ, πξνζνκνηψζεηο θηι). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε πιαηθφξκα αζχγρξνλεο 

ηειεθαπίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ αλάζεζε θαη ππνβνιή εξγαζηψλ. 

 
 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Πψο; 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζε πνιιά καζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ, θαζψο νη ηειηθέο 

εμεηάζεηο ή ε εμέηαζε πξνφδνπ δηεμάγεηαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο. 

Δπίζεο πνιιέο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ δίλνληαη ζην πιαίζην δηαθφξσλ καζεκάησλ πξέπεη λα δηεμαρζνχλ 

ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ζηνπο Ζ/Τ ησλ δχν εξγαζηεξίσλ. 

 
 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα; Πψο; 

Απαληήζεθε ζην 1
ν
 εξψηεκα ηεο 4.6 

 
 Πνηφ ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ΣΠΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Σελ ηειεπηαία πεληαεηία δελ έρνπλ δαπαλεζεί θαζφινπ ρξήκαηα γηα ΣΠΔ. 

 

4.7. Πώρ κπίνεηε ηην αναλογία διδαζκόνηυν/διδαζκομένυν και ηη μεηαξύ ηοςρ 

ζςνεπγαζία; 

 

 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. 

Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θπκαίλεηαη γηα ηα καζήκαηα ησλ 3 πξψησλ εηψλ απφ 1/50 

(θπξίσο) έσο θαη 1/150 πεξίπνπ. ην ηειεπηαίν έηνο επεηδή ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ  

πξνζθέξνληαη επηιεγφκελα καζήκαηα ζηνπο θνηηεηέο ε αλαινγία βειηηψλεηαη αξθεηά θαη θπκαίλεηαη 

απφ 1/5 έσο θαη 1/40. 

 

 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα καζήκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζηα εξγαζηήξηα, ε αλαινγία 

δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θπκαίλεηαη απφ 1/5 έσο θαη 1/45. 

 

 Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; Σηο ηεξνχλ; 

Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο; 

Όινη νη δηδάζθνληεο αλαθνηλψλνπλ ζε θάζε εμάκελν ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνηηεηέο. Δηδηθά ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, επεηδή παξεπξίζθνληαη ζηα γξαθεία ηνπο αξθεηέο 

κέξεο θαη ψξεο ηεο εβδνκάδαο, είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θνηηεηέο πνιχ πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ απηέο 

ησλ σξψλ γξαθείνπ: ε ειαζηηθφηεηα ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο ιεηηνπξγεί 

πξνο φθεινο ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ πεξίπησζε απηή. 

Οη ψξεο γξαθείνπ ηεξνχληαη (θαη κε ην παξαπάλσ) απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ΓΔΠ 

θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (αιιά φρη απφιπηα, γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα) απφ ηνπο 

ζπκβαζηνχρνπο δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80. 

Γπζηπρψο, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θαη απφ ειάρηζηνπο θνηηεηέο αμηνπνηνχληαη νη ψξεο γξαθείνπ. 

 

4.8. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό ζύνδεζηρ ηηρ διδαζκαλίαρ με ηην έπεςνα; 

 

 Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη ρξήζε 

βηβιηνγξαθίαο); 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη θαη’αξρήλ κε ηελ αλαθνξά 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηηο ψξεο ησλ καζεκάησλ. 

Δπηπιένλ, ελεκεξψλνληαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ 

(βηβιηνγξαθία, κειέηεο, δεκνζηεχζεηο θ.α.) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σέινο, εμαζθνχληαη ζρεηηθά θαηά 

ηελ εθπφλεζε ησλ πξναηξεηηθψλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ηνπο, αιιά αθφκε θαη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ 

απιψλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη ζην πιαίζην νξηζκέλσλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. 

 
 Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; 

Οη θνηηεηέο ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο ζπνπδαζηηθήο θαη θπξίσο ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο 

κειεηνχλ, εξεπλνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη γχξσ απφ ζέκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ εξεπλεηηθά έξγα, ηα 

νπνία δηαρεηξίδνληαη ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. Οπφηε, φρη κφλν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, αιιά νη 

θνηηεηέο ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ. 
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4.9.Πώρ κπίνεηε ηιρ ζςνεπγαζίερ με εκπαιδεςηικά κένηπα ηος εζυηεπικού και ηος 
εξυηεπικού και με ηο κοινυνικό ζύνολο; 
 

 Με πνηά εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο;  

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο αθνξά εξεπλεηηθέο 

ζπλεξγαζίεο πνπ δηαηεξνχλ νη δηδάζθνληέο ηνπ κε αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο ηδξχκαηα: 

 Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο Δπηρηεξήζεσλ θ.α.) 

 ΑΠΘ (Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θ.α.) 

 Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο θ.α.) 

 Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Σκήκα Μερ. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ θ.α.) 

    
 Με πνηά εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο;  

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο αθνξά εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο πνπ δηαηεξνχλ νη 

δηδάζθνληέο ηνπ κε αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη κέζσ ηνπ 

δηκεξψλ ζπκθσληψλ ERASMUS. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο ηδξχκαηα: 

 UNIVERSITY of DERBY, Faculty of Business, Computing and Law (Αγγιηά) 

 AALBORG UNIVERSITY, Department of Computer Science (Γαλία) 

 POLYTECHNIC OF ZAGREB, Department of Informatics (Κξναηία)  

Δπίζεο, απφ ην 2010 ην Σκήκα έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία αθαδεκατθήο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα 

δηδαζθαιίαο, έξεπλαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζηελ πεξηνρή “Technology Enhanced Learning 

and Software Engineering” κε ηα εμήο ηδξχκαηα: 

 University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia 

 Masaryc University, Faculty of Informatics, Brno, Czech Repupblic 

 
 Αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο 
θνηλσληθνχο θνξείο; 

ην άκεζν κέιινλ ππάξρεη ζρέδην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο. 

 

4.10.  Πώρ κπίνεηε ηην κινηηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού και ηυν 
θοιηηηών;7  

 

 Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο 
θνηλφηεηαο; 

Γελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκφο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σν πιαίζην δξάζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ην πξφγξακκα ERASMUS θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη. 

 
 Πφζεο θαη πνηέο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ; 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS, ην Σκήκα Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο έρεη ζπλάςεη δηκεξείο 

ζπλεξγαζίεο κε ηα αθφινπζα Σκήκαηα, νη νπνίεο αθνξνχλ θηλεηηθφηεηα ηφζν πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ φζν θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

1. ΑΓΓΛΗΑ, UNIVERSITY of DERBY, Faculty of Business, Computing and Law (UK 

DERBY01) 

2. ΓΑΝΗΑ, AALBORG UNIVERSITY, Department of Computer Science (DK ALBORG01) 

3. ΚΡΟΑΣΗΑ, POLYTECHNIC OF ZAGREB, Department of Informatics (HR ZAGREB05)  

 
 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην 
αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ κειψλ ΓΔΠ έρνπλ κεηαθηλεζεί ζε άιια αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, 

κφλν ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. 

 
 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην 
αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ ηδξπκάησλ έρεη επηζθεθζεί ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία ην Σκήκα, ζην πιαίζην θπξίσο εθπαηδεπηηθψλ δηαιέμεσλ ή ππνζηήξημεο 

θνηηεηηθψλ δηαγσληζκψλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

                                                 
7 Βιέπε ηνλ Πίλαθα 9. 
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ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ θαη ζπκβαζηνχρνη δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80, νη νπνίνη 

απνηεινχλ κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ. 

 
 Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ERASMUS απφ ην 2009-2010. Απφ 

ηφηε κέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 12 θνηηεηέο έρνπλ κεηαθηλεζεί ζηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα κε ηα 

νπνία έρεη ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ην Σκήκα (δεο 2
ν
 εξψηεκα ηεο 4.10 ζρεηηθά): 

2008-2009: 2 θνηηεηέο κέζσ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

2009-2010: 4 θνηηεηέο 

2010-2011: 2 θνηηεηέο 

2011-2012: 4 θνηηεηέο 

 
 Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέηνηνπ είδνπο κεηαθηλήζεηο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 

 
 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα; 

Τπάξρεη δηαδηθαζία θαηά πεξίπησζεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε άιια ηδξχκαηα γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ERASMUS. 

 
 Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ 
Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; 

Αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή 

 
 Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα  
θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα; 

Κάζε ρξφλν, ν Σκεκαηηθφο ππεχζπλνο ελεκεξψλεη ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 

γηα ην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο ERASMUS. 

 
 Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα; 

Γελ ππάξρνπλ εηζεξρφκελνη θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα. 

 
 Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο; 

Γελ ππάξρνπλ εηζεξρφκελνη θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα. 

 
 Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο ζπνπδαζηέο;  

Γελ ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ λα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα  

 
 Τπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Σκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο; 

Γελ ππάξρεη πξφζζεηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαλελφο. 

 
 Πψο πξνσζείηαη ζην Σκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα; 

Κάζε ρξφλν, ν Σκεκαηηθφο ππεχζπλνο ελεκεξψλεη ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 

γηα ην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο ERASMUS. Δπίζεο, νη δηδάζθνληεο πξνζπαζνχλ κε θάζε επθαηξία 

λα ελεκεξψζνπλ ηνπο θνηηεηέο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε Δπξσπατθή δηάζηαζε. 

 
 Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ;  

Γελ ειέγρεηαη κε θάπνην νξγαλσκέλν ηξφπν. 
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5. Επεςνηηικό έπγο 

 

5.1. Πώρ κπίνεηε ηην πποαγυγή ηηρ έπεςναρ ζηο πλαίζιο ηος Τμήμαηορ; 

 
5.1.1 Δξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Τκήκαηνο  
 
Ρν ηκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο έρεη ζήκεξα δηνξηζκέλα ελλέα κέιε ΓΔΞ, ελψ βξίζθνληαη 
ζηε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ άιια έμε εθιεγκέλα κέιε ΓΔΞ. Απηή ηε ζηηγκή, ιφγσ ηνπ 
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ΓΔΞ δελ ππάξρεη θάπνηα εληαία εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ 
Ρκήκαηνο. Ξαξφια απηά, ή χπαξμε άηππσλ ηνκέσλ ζην Ρκήκα βνεζά ζηελ εξεπλεηηθή 
ζπλεξγαζία κειψλ ηνπ ηδίνπ ή παξαπιήζησλ ηνκέσλ, επηθνπξνπκέλσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο 
δηδάθηνξεο ηνπ θάζε ηνκέα. 
 
1.1.2. Τξόπνο παξαθνινύζεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ηκήκαηνο.  
 
Ζ κε χπαξμε εληαίαο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο θαζηζηά κε αλαγθαία ηελ παξαθνινχζεζε 
απηήο. Ξαξφια απηά έρεη δεηεζεί απφ ηξηεηίαο απφ ην πνπξγείν (πξψελ Δζληθήο) Ξαηδείαο 
ε ζεζκνζέηεζε ελφο εξγαζηεξίνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο 
πνιηηηθήο. Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ ζα είλαη θαη ε παξαθνινχζεζε 
ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο. 
 
5.1.3. Γεκνζηνπνίεζε θαη  απνινγηζκόο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ηκήκαηνο.  
 
Ρν εξεπλεηηθφ έξγν δεκνζηεχεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαη 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Νδεγφ Δξεπλεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ πνπ εθδίδεηαη 
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Κε δεδνκέλν φηη ηα παιαηφηεξα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο δελ 
έρνπλ ζπκπιεξψζεη νχηε ρξφληα ππεξεζίαο ζην Ρκήκα, ε εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα 
κφιηο ηψξα αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη. Ππλνιηθά πάλησο, παξαηεξείηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα 
βειηίσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζηεχζεσλ.  
 
Ζ ρξνληθή θαηαλνκή ησλ δεκνζηεχζεσλ ιακβάλεη ππφςε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ 
ηνπ ηκήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην 2006 κέρξη ζήκεξα. Ππγθεθξηκέλα, ζηελ 
θαηεγνξία «Βηβιία/Κνλνγξαθίεο» ζπλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 18 έξγα. Πηελ θαηεγνξία 
«Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο» θαηαγξάθεθαλ 78 δεκνζηεχζεηο. Πηελ θαηεγνξία 
«Ξξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο» παξνπζηάδνληαη 112 εξγαζίεο ελψ ζε «Ππλέδξηα ρσξίο 
θξηηέο» παξνπζηάζηεθαλ 3 εξγαζίεο.  
 
Ππλνιηθά ε επίδνζε ηνπ ηκήκαηνο φζνλ αθνξά ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θξίλεηαη 
ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή θαη εκθαλίδεη ζηαδηαθή απμεηηθή ηάζε.  
 
Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ην Ρκήκα παξνπζηάδεη κηα ζπλερή αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, 
ζπλεηζθέξνληαο ζηελ δηεζλή αλαγλψξηζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 
  
5.1.4. Κίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο.  
 
Ρν θχξην θίλεηξν γηα ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο απφ ηα κέιε ΓΔΞ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο 
είλαη ε εθπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ βαζηθνχ ππιψλα πξνζθνξάο ησλ κειψλ ΓΔΞ (κε πξψην ηε 
δηδαζθαιία θαη κεηάδνζε γλψζεο), πνπ είλαη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ρν γεγνλφο φηη ε 
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεηαη πνιχ ζνβαξά ππ΄ φςηλ θαηά ηελ εμέιημε ησλ κειψλ 
ΓΔΞ απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν. 
 
Δθηφο απφ ηελ αθαδεκατθή εμέιημε, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ 
δηάθνξνπο θνξείο απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ θίλεηξν. Δληφο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, νη θχξηνη 
θαη επηθνπξηθνί θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ είλαη νη ζεζκνζεηεκέλνη 
θνξείο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζε απηφ: 
  

• Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ,  
• Ρν Δξεπλεηηθφ Ξαλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην (Δ.Ξ.Η),  
• Ζ Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο ηεο Ξεξηνπζίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ  
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Πεκεηψλεηαη φηη ην ζεκαληηθφηεξν (θαη ίζσο κνλαδηθφ) ρξεκαηνδνηηθφ θίλεηξν γηα ηε 
δηεμαγσγή έξεπλαο απφ ηα κέιε ΓΔΞ, απνηειείηαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο βαζηθήο 
έξεπλαο απφ ην λενζπζηαζέλ «Ξξφγξακκα Βαζηθήο Έξεπλαο» ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο. 
 
Θαηά ην παξειζφλ, ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ήηαλ θαη ε θάιπςε 
κέξνπο ησλ δαπαλψλ γηα ζπκκεηνρή θάζε κέινπο ΓΔΞ ζε 2 ζπλέδξηα εμσηεξηθνχ θαη έλα 
ζπλέδξην εζσηεξηθνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο. Απηφ ην 
θίλεηξν φκσο έρεη ζεκαληηθά απνδπλακσζεί ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ θνλδπιίνπ πνπ 
αθνξά ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλέδξηα (registration fee).  
 
5.1.5. Δλεκέξσζε ησλ κειώλ ΓΔΠ γηα ηελ δπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο ηεο έξεπλαο  
 
Ζ ελεκέξσζε απηή γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, πνπ είλαη ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ. Ππλήζσο 
ε ελεκέξσζε γίλεηαη είηε κε ηελ απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε κε ηελ αλάξηεζε 
ησλ πξνζθιήζεσλ ζε ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ.  
 
5.1.6. Υπνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο  
 
Ρν Ρκήκα δηαζέηεη δχν εξγαζηήξηα Ζ/, ηα νπνία, εθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ, 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. ια ηα κέιε ΓΔΞ θαζψο θαη νη 
κεηαπηπρηαθνί θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. 
  
Δπίζεο ην Ξαλεπηζηήκην δηαζέηεη κηα άξηζηα νξγαλσκέλε βηβιηνζήθε δηα-δαλεηζκνχ κε 
πιήξε ειεθηξνληθή ππνζηήξημε. Ξαξάξηεκα ηεο βηβιηνζήθεο ιεηηνπξγεί ζηελ έδξα ηνπ 
Ρκήκαηνο, Λάνπζα, αλ θαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε βηβιηνζήθε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο, ζε φιε ηελ 
Ξαλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, ζε πνηθίιεο βάζεηο δεδνκέλσλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, 
γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ην επηζηεκνληθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΞ. 
 
ζνλ αθνξά ηελ ρξεκαηνδνηνχκελε έξεπλα, ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ παξέρεη ηελ θαηάιιειε 
ππνζηήξημε, θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 
 
5.1.7. Θεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο έξεπλαο  
 
Ζ κε αθφκε ζεζκνζέηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ έρεη δεηεζεί απφ ην πνπξγείν (πξψελ 
Δζληθήο) Ξαηδείαο απφ ηξηεηίαο, δελ έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ πινπνίεζε ελφο 
κεραληζκνχ πνπ ζα παξείρε ππνηξνθίεο έξεπλαο ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο. 
 
5.1.8. Γηάρπζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ηκήκαηνο  
 
Ρα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαρένληαη ζπλήζσο κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ ησλ 
κειψλ ΓΔΞ. Δπίζεο αξθεηά ζπρλά ηα απνηειέζκαηα πνπ ηπγράλνπλ δεκνζηφηεηαο θαη απφ 
ηνλ εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηχπν δηαλέκνληαη ζε έληππε κνξθή πξνο ηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο 
ελψ αξθεηέο θνξέο ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε έξεπλεο 
παξνπζηάδνληαη ζην πεξηνδηθφ ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Ηδξχκαηνο κε ηίηιν «Ρα λέα ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο». Δπίζεο, ππάξρνπλ αξθεηνί πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ εληφο ηνπ 
Ρκήκαηνο, ζηνπο νπνίνπο αλαξηψληαη πιεξνθνξίεο γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη άιιεο 
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
5.1.9. Γηάρπζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ ηκήκαηνο  
 
πσο πξναλαθέξζεθε, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαρένληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, απφ 
ην νπνίν θαη είλαη πξνζβάζηκα απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. Δπηπιένλ, ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ αξρεηνζεηνχληαη φιεο νη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη νη δηδαθηνξηθέο 
δηαηξηβέο πνπ νινθιεξψλνληαη.  
 
Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ εθδίδεη έλαλ ειεθηξνληθφ θαη έληππν «Νδεγφ Δξεπλεηηθψλ 
Γξαζηεξηνηήησλ» ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξεπλεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη φια ηα ελεξγά θαη απνπεξαησκέλα έξγα ζηα 
νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ ηκήκαηνο. Δπηπιένλ, ζηηο πξνζσπηθέο ζειίδεο ησλ 
κειψλ ΓΔΞ ππάξρνπλ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθέο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ. 
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Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ΓΔΞ ζε ζπλέδξηα θαη ε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 
πεξηνδηθά δηεζλνχο θχξνπο απνηεινχλ ηελ θχξηα κνξθή δηάρπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ δηεζλή θαη ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 
  
5.1.10. Γηάρπζε ζην ηνπηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ.  
 
Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξεπλψλ ηνπο, ζπλεξγάδνληαη αξθεηέο 
θνξέο κε ηνλ ΝΡΑ ηεο Λάνπζαο, Γηεπζχλζεηο θαη θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αιιά θαη 
παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπο ζε επξχηεξα ζηξψκαηα κε ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη 
δηαιέμεσλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξνπο νηθείνπο ζην επξχ θνηλφ, 
φπσο π.ρ. αίζνπζεο ζπλεδξίσλ θαη δεκφζηα ακθηζέαηξα. 
 
Δπηπιένλ, ηα κέιε ΓΔΞ, κε ζπλνδεία θνηηεηψλ, πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλέο επηζθέςεηο ζε 
παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ρκήκαηνο. 
 
Ρν ηκήκα δηαζέηεη κέιε ΓΔΞ πνπ είλαη επξχηεξα γλσζηά ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ιφγσ ηεο 
επαθήο πνπ δηαζέηνπλ απηά, κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηα ΚΚΔ, ζηελ ηνπηθή αιιά θαη ζηελ 
επξχηεξε ειιεληθή θνηλσλία. Ξξνζζέηνπκε θαη ηε ζπζηεκαηηθή παξνπζία ησλ κειψλ ΓΔΞ 
ζε εκεξίδεο θαη παξνπζηάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 
 

5.2. Πώρ κπίνεηε ηα επεςνηηικά ππογπάμμαηα και έπγα πος εκηελούνηαι ζηο 
Τμήμα; 

 
5.2.1. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη νινθιεξώζεη κέιε ΓΔΠ 
ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Τερλνινγίαο  
 
Ρα παξαθάησ ζηνηρεία απνηεινχλ απνζπάζκαηα θεηκέλσλ ηνπ δεκνζηεπκέλνπ νδεγνχ 
εξεπλεηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο πνπ αθνξά 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξγσλ απφ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε έηε. 
  
1. Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Πηαδηνδξνκίαο (ΓΑΠΡΑ) Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο (2009) 
2. Ππκκεηνρή ζην Δξεπλεηηθφ Έξγν κε νλνκαζία: "Material Science (University-school 

partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced 
modules on Material Properties)", Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Πεπηέκβξηνο 
2007 – ζήκεξα. 

3. Ππκκεηνρή ζην Δξεπλεηηθφ Έξγν κε νλνκαζία: "Ξξνεγκέλεο Ρειεκαηηθέο πεξεζίεο 
γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε – EDUnet-3: Αλάπηπμε θαη πνζηήξημε 
Ξξνεγκέλσλ Ρειεκαηηθψλ πεξεζηψλ γηα ηηο Δθπαηδεπηηθέο Κνλάδεο ηεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Λνκψλ Θεζζαινλίθεο (Γηεχζπλζε Β/βάζκηαο 
Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο), Ζκαζίαο, Σαιθηδηθήο, Φιψξηλαο, Θαζηνξηάο", Ξαλεπηζηήκην 
Καθεδνλίαο, Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο 2006. 

4. Ππληνληζκφο θαη ζχληαμε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηνπ «Leonardo da 
Vinci» γηα ην ΘΔΘ – ΔΙΡΑ κε ηίηινπο: «Ξηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 
ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ 
ζπλδεδεκέλε κε ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ εξγαδνκέλνπ – εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζσ δηαδηθηχνπ», 375,666 €, «Αλάπηπμε δηαδξαζηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ ηαρπκεηαθνξψλ ζε θαηλνηφκεο κεζφδνπο, 
πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο βέιηηζηεο δξνκνιφγεζεο κέζσ εθαξκνγήο εμνκνίσζεο, 
384,589 € 

5. Ππκκεηνρή ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο ηνπ έξγνπ 
"Γηακφξθσζε εμαηνκηθεπκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κε ηε ρξήζε 
ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο. Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ 
ζπζηήκαηνο" (MAESTRO). Θσδηθφο έξγνπ 12, ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ, Γξάζε: 4.5.1. "Θνηλνπξαμίεο 
έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζε ηνκείο εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο", 
Ππκκεηέρνληεο θνξείο: Γλψκσλ Ξιεξνθνξηθή ΑΔ, Broker Systems ΑΔ, ΔΘΔΡΑ/ΗΞΡΖΙ, 
Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο - Ρκήκα Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο, Δγλαηία 
Σξεκαηηζηεξηαθή ΑΣΔΞΔ, EUROLINK ΑΣΔΞΔ, ΓΗΝΙΘΝΠ ΑΔΔΣ. Ξξνυπνινγηζκφο 
έξγνπ: €102.000,00 Γηάξθεηα: 1/10/2003 - 30/4/2006. 

6. «Βηψζηκε Γηαρείξηζε θαη Δλέξγεηεο γηα ηελ Ξξνψζεζε ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Νηθνλνκηθήο 
Κεηάβαζεο – SMART (Sustainable Management and Actions to Promote Regional 
Transition)», Κάξηηνο 2006 - Απξίιηνο 2006. 
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7. «Πχζηεκα Γηαδηθηπαθήο πνζηήξημεο γηα ηελ θαηλνηφκα επίιπζε πξνβιεκάησλ - 
Innosupport» ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Leonardo, Ηαλνπάξηνο 2006 - Κάξηηνο 
2006. 

8. ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ, 8/02/2007 – 7/02/2008, έξγν «Δλίζρπζε Ππνπδψλ Ξιεξνθνξηθήο ζην 
Ρκήκα Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο», θαηεγνξία πξάμεσλ 2.2.2.γ «Δλίζρπζε ησλ 
ΡΞΔ ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπ/ζε». 

9. ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ, 2006-2007, έξγν «Δπηκφξθσζε – Ξηζηνπνίεζε Γπλαηθψλ Αξρηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Θαηάξηηζεο ζε Γεμηφηεηεο Ξιεξνθνξηθήο 
Δπηρεηξεκαηηθνχ Πελαξίνπ», ΡΔΗ Θαβάιαο, Δμ απνζηάζεσο θαη Γηα δψζεο 
Δπηκνξθσηήο ΡΞΔ. 

10. ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ, 1/06/2005 – 31/12/2006, έξγν «ΞΘΑΓΝΟΑΠ ΗΗ: Δλίζρπζε Δξεπλεηηθψλ 
Νκάδσλ ζηα Ξαλεπηζηήκηα». Ππκκεηνρή σο κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο ζηελ 
εξεπλεηηθή νκάδα «ΓΗΞΙΖ – Γηδαζθαιία θαη Γηδαθηηθή ηεο Ξιεξνθνξηθήο» κε ηίηιν 
πξνηεηλφκελεο έξεπλαο «Ξξνγξακκαηηζηηθά Ξεξηβάιινληα Βαζηζκέλα ζε 
Κηθξφθνζκνπο». 

11. Δθπαηδεπηηθή Πηήξημε ηνπ "Γηθηπσζείηε". Σξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Γ΄ ΘΞΠ ζηα 
πιαίζηα ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο. 

12. Ξξνψζεζε Δπξπδσληθψλ δηθηχσλ. Σξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Γ΄ ΘΞΠ ζηα πιαίζηα ηεο 
Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο. 

13. Αλάπηπμε ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ γηα ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο. 
Σξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Γ΄ ΘΞΠ ζηα πιαίζηα ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο. 

14. Πχζηεκα ηειεκαηηθήο γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαρείξηζε θιήζεσλ κε εθαξκνγή ζε 
ζηφινπο νρεκάησλ (πρ ΟΑΓΗΝΡΑΜΗ.) Σξεκαηνδνηνχκελν ζηα πιαίζηα ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο. 

15. Ξεξηθεξεηαθή Ρερλνινγηθή Ξιαηθφξκα: Δπξπδσληθά Γίθηπα - πεξεζίεο Γηαδηθηχνπ. 
Σξεκαηνδνηνχκελν ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 
«Αληαγσληζηηθφηεηα» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο. 

16. OPEN-IT Promoting Information & Communication Technology (ICT) in Small & 
Medium Enterprises (SMEs) and Public Bodies in ARCHIMED Zone through Open 
Source & Free Software. Σξεκαηνδνηνχκελν ζηα πιαίζηα ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο 
ARCHΗMED ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG 

17. Ππκκεηνρή ζην έξγν ΞΑΒΔΡ 2005 (325), ππνέξγν “Γεκηνπξγία πξφηππεο κεραλήο 
αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο Ρξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ θαη αμηνπνίεζε ηεο ζε 
εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ - altaB23D (e-business-to-3D)” κε ηελ εηαηξία 
“ALTANET Α.Δ.”. Ρν Ξξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 70% απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν 
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ), θαη πινπνηείηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΓΓΈΡ. 
(01/01/2007–31/12/2007) 

18. Facilitating Cooperation amongst European Public Administration Employees through a 
Unitary European Network Architecture and the use of Interoperable Middleware 
Components eu.public.com IST – 2001 35217 (θσδ. 349) 

19. Media Transmission –GREECE (University of Macedonia, Department of Technology 
Management)-JAPAN (Nagoya Institute of Technology)-KOREA (Gwangju Institute of 
Science and Technology) - Haptic media transmission in which a server in Greece, 
UOM- Department of Technology Management, GREECE }/ server in Korea, Gwangju 
Institute of Science and Technology, KOREA) and a client in Japan, Nagoya Institute of 
Technology, JAPAN} are connected through the Internet, Δηζεγεηήο- Δπηζηεκνληθφο 
πεχζπλνο Έξγνπ & Δξεπλεηήο (Κάξηηνο 2009-ζήκεξα). 

20. ΓΞΚΠ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ γηα Πηειέρε Δπηρεηξήζεσλ (2010) 
21. Ξξαθηηθή Άζθεζε Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο (2009) 
22. Κνλάδα Θαηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΘΔ) Ξαλεπηζηήκηνπ Καθεδνλίαο 
23. Ππκκεηνρή ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα "Γεκηνπξγηθή Γξαθή "2010-2012 ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο 
24. Κνλάδα Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο (ΚΝΓΗΞ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο 
25. ”Wave- Welcoming Argument Visualisation to Europe” 
26. “Lifelong Learning Programme: Innovative Enterprise Architecture Education and 

Training Based on Web 2.0 Technologies <eatrain2>” 
27. Ππκκεηνρή ζηελ Ξξάμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Κάζεζε κε ηίηιν: "Γηεζλέο Ξαλεπηζηήκην Διιάδνο (Ιεηηνπξγία -Αλάπηπμε)" 
28. Ξξφγξακκα Δξεπλεηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ ζην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο βαζηθήο έξεπλαο 

απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο (γ' θχθινο) 



 

Έθζεζε Εζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)  Έθδνζε 2.0      Οθηώβξηνο 2011 

 

27 

29. «Ζξάθιεηηνο: πνηξνθίεο Έξεπλαο κε Ξξνηεξαηφηεηα ζηε Βαζηθή Έξεπλα», πνέξγν: 
«Έλαο λένο αιγφξηζκνο δχν δξφκσλ γηα πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο: 
πξνγξακκαηηζκφο θαη νπηηθνπνίεζε» Κέηξν 2.2, Δλέξγεηα 2.2.3, Θαηεγνξία Ξξάμεσλ 
2.2.3.β. (Ππγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΘΡ, 25% Δζληθνί Ξφξνη) 

30. «Ξπζαγφξαο – Δλίζρπζε Δξεπλεηηθψλ Νκάδσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο» 
πνέξγν: «πνινγηζηηθέο Βειηηψζεηο Αιγνξίζκσλ Ππλδπαζηηθήο Βειηηζηνπνίεζεο» 

31. «Ζξάθιεηηνο: πνηξνθίεο Έξεπλαο κε Ξξνηεξαηφηεηα ζηε Βαζηθή Έξεπλα», πνέξγν: 
«Έλαο λένο αιγφξηζκνο δχν δξφκσλ γηα πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο: 
πξνγξακκαηηζκφο θαη νπηηθνπνίεζε» Κέηξν 2.2, Δλέξγεηα 2.2.3, Θαηεγνξία Ξξάμεσλ 
2.2.3.β. (Ππγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΘΡ, 25% Δζληθνί Ξφξνη) 

32. «Δλίζρπζε Ππνπδψλ Ξιεξνθνξηθήο, ζην Ρκήκα Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο 
Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο Νηθνλνκηθψλ θαη Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ» Κέηξν 2.2. 
Δλέξγεηα 2.2.2 Θαηεγνξία Ξξάμεσλ 2.2.2.γ» πνέξγν 1: «Αλακφξθσζε ΞΞΠ ηνπ 
Ρκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο κε 
Απηεπηζηαζία». (Ππγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΘΡ, 25% Δζληθνί Ξφξνη) 

33. «Ξξφγξακκα Δξεπλεηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ ζην πιαίζην Δλίζρπζεο ηεο Βαζηθήο 
Έξεπλαο γ’ θχθινο» πνέξγν «On a new Dual Network Exterior Point Simplex-type 
algorithm for the Minimum Cost Network Flow problem» 

34. Γηεχξπλζε Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο (2004-2006) – 
πνέξγν «Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο (2006-2008)», Δλέξγεηα 2.2.2, Θαηεγνξία 
Ξξάμεσλ 2.2.2.β, Κέηξν 2.2 (Ππγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΘΡ, 25% Δζληθνί Ξφξνη) 

35. Θηλεηηθφηεηα Erasmus ζην πιαίζην "Γηα Βίνπ Κάζεζε, Αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012" 
Νξγάλσζε ηεο Θηλεηηθφηεηαο (ΝΚ) 

36. «Ξπζαγφξαο – Δλίζρπζε Δξεπλεηηθψλ Νκάδσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο», 
πνέξγν: «πνινγηζηηθέο Βειηηψζεηο Αιγνξίζκσλ Ππλδπαζηηθήο Βειηηζηνπνίεζεο» 
Θαηεγνξία Ξξάμεσλ  2.2.3ζη, Δλέξγεηα 2.2.3 (Ππγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΘΡ, 25% 
Δζληθνί Ξφξνη) 

37. «Δλζάξξπλζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο πνζηήξημεο Λέσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ 
Ηδεψλ θαη ηεο Δηζαγσγήο Θαηλνηφκσλ Καζεκάησλ Δπηινγήο ζηα Ξξνγξάκκαηα 
Ππνπδψλ ησλ Ρκεκάησλ ηνπ Ξαλ. Καθεδνλίαο – β θάζε», πνέξγν: «Δλζάξξπλζε 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο πνζηήξημεο Λέσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Ηδεψλ θαη ηεο 
Δηζαγσγήο Θαηλνηφκσλ Καζεκάησλ Δπηινγήο ζηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ ησλ 
Ρκεκάησλ ηνπ Ξαλ. Καθεδνλίαο-β θάζε» Κέηξν 3.1, Δλέξγεηα 3.1.2, Θαηεγνξία 
Ξξάμεσλ 3.1.2.β. (Ππγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΘΡ, 25% Δζληθνί Ξφξνη) 

38. ΡΖΙΔΚΑΘΝΠ – ΔΞΔΑΔΘ (ΞΔΞΘ) 
39. Δ42 – ΔΞΔΛΓΠΖ – Δπηκφξθσζε Δπηκνξθσηψλ ζηα Λέα Γηθηπαθά θαη πνινγηζηηθά 

Ππζηήκαηα – ΔΞΔΑΔΘ «Γηδαζθαιία ζηε Γηδαθηηθή ρξήζε πνινγηζηηθψλ Ππζηεκάησλ 
γηα ηνλ θιάδν ηεο Ξιεξνθνξηθήο» 

40. DEMONET- ΓΓΔΡ 2006 The Democracy Network 
41. Αλζξψπηλα Γίθηπα Δ&Ρ  Δπηκφξθσζεο – β’ θχθινο 
42. Study and Supply of Services on the Development of E-participation in the EU 
43. Λέα Γηεχξπλζε Ρξηηνβ. Δθπαηδ. - Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο - (2006-2008) 

ΔΞΔΑΔΘ - πνέξγν 9 (δηαιέμεηο)  
44. «Γεκηνπξγία Ξιαηζίνπ Ππλεξγαζίαο Διιάδαο – Βνπιγαξίαο γηα ηε Κεηαθνξά 

Ρερλνγλσζίαο ζηνλ Ρνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Κειέηε θαη 
Ξξνεηνηκαζία Ξηινηηθψλ Ξαξεκβάζεσλ γηα ηελ Ξαξνρή Νινθιεξσκέλσλ 
Γηαζπλνξηαθψλ πεξεζηψλ ζε Ξνιίηεο θαη Δπηρεηξήζεηο» 

45. Democracy Network DEMONET IST 200527219 
46. Ξπζαγφξαο ΗΗ - Δλίζρπζε Δξεπλεηηθψλ Νκάδσλ, πνέξγν 3 
 
5.2.2. Πνζνζηό ησλ κειώλ ΓΔΠ/ΔΠ πνπ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο.  
 
ια ηα κέιε ΓΔΞ ζπκκεηείραλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην εξεπλεηηθφ έξγν θαηά ηελ 
ηειεπηαία πεληαεηία. 
 
5.2.3. Σπκκεηνρή εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ θαη κεηαδηδαθηνξηθώλ εξεπλεηώλ ζηα εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα.  
 
Πηα πεξηζζφηεξα έξγα πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο 
Ρερλνινγίαο ζπκκεηείραλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο (εηδηθνί επηζηήκνλεο, δηδάθηνξεο, 
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο) θαζψο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο. 
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5.3. Πώρ κπίνεηε ηιρ διαθέζιμερ επεςνηηικέρ ςποδομέρ; 

 
5.3.1. Δθπαηδεπηηθά / Δξεπλεηηθά εξγαζηήξηα: Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα  
 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ  ΑΡ. ΥΡΖΣΩΝ  

Δξγαζηήξην Ζ/Τ 1  30 ρξήζηεο  

Δξγαζηήξην Ζ/Τ 2 20 ρξήζηεο 

 
5.3.2. Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ  
 
Ρα εξγαζηήξηα είλαη επαξθή γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο αιιά φρη γηα εξεπλεηηθνχο. Απφ 
ηξηεηίαο έρεη δεηεζεί κε απφθαζε ηεο Ππγθιήηνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ απφ ην πνπξγείν 
(πξψελ Δζληθήο) Ξαηδείαο ε ζεζκνζέηεζε ηνπ «Δξγαζηεξίνπ Τεθηαθψλ Ππζηεκάησλ». Αλ 
θαη απφ πιεπξάο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ έρεη γίλεη πιήξεο ηεθκεξίσζε θαη έρνπλ απνζηαιεί φια 
ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. επί ηξία έηε αλακέλεηαη ε έθδνζε ηεο απφθαζεο απφ ην πνπξγείν. 
 
Ρα εξγαζηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ 
Ρκήκαηνο, ηφζν γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, φζν θαη γηα εξεπλεηηθνχο. 
 
Νη ρψξνη ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνη γηα λα ζηεγάζνπλ ηηο εξεπλεηηθέο 
αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ θαηά ην παξειζφλ ζρεδηαδφκελε επέθηαζε ζηα ππφινηπα 
παξαρσξεζέληα ζην Ρκήκα θηήξηα δελ έγηλε κέρξη ζήκεξα θαη δελ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε 
γηα ηελ επφκελε πεληαεηία 
 
5.3.3. Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ  
 
Ν εμνπιηζκφο ησλ ππαξρφλησλ εξγαζηεξίσλ έρεη αγνξαζζεί ην 2005 ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΞΔΑΘ ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ πνηφηεηά ηνπ είλαη πνιχ θαιή, αιιά δελ επαξθεί λα 
θαιχςεη φιεο ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ΓΔΞ.  
 
5.3.4. Δπάξθεηα ππνδνκώλ.  
 
Νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Πε απηφ 
ζπλέηεηλε ην γεγνλφο φηη ην εξγαζηήξην, ηνπ νπνίνπ ε ίδξπζε πξνηάζεθε απφ ην Ρκήκα, δελ 
ηδξχζεθε κέρξη ζήκεξα, αλ θαη έρνπλ παξέιζεη πάλσ απφ ηξία έηε απφ ηελ αξρηθή αίηεζε. 
 
5.3.5. Δπάξθεηα ππνδνκώλ.  
 
Νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηα αληηθείκελα ησλ Τεθηαθψλ θαη 
Ρειεπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ, ηα νπνία ζα εθαιχπηνλην απφ ην Δξγαζηήξην Τεθηαθψλ 
Ππζηεκάησλ, ηνπ νπνίνπ ε ίδξπζε αλακέλεηαη.  
 
5.3.6. Φξήζε ησλ εξεπλεηηθώλ ππνδνκώλ  
 
Ζ ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ είλαη ζπλερήο. Αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο δηαθνπήο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο/ δηδαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο π.ρ. ενξηέο θαη δηαθνπέο, αξθεηά απφ ηα κέιε 
ΓΔΞ ζπλερίδνπλ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 
  
5.3.7. Αλαλέσζε εξεπλεηηθώλ ππνδνκώλ.  
 
Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ αξρηθή αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ δελ έρεη γίλεη θακία 
πεξαηηέξσ επέθηαζε ή αλαλέσζε. Ήδε ζην Ρκήκα ππάξρνπλ 3 ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, νη 
νπνίνη φκσο δελ έρνπλ γξαθεία θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 
Ρκήκαηνο. ζνλ αθνξά ηνλ εξεπλεηηθφ εμνπιηζκφ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ δελ 
αλακέλεηαη αλαλέσζε ζην άκεζν κέιινλ, ελψ θαη ε ίδξπζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τεθηαθψλ 
Ππζηεκάησλ πνπ ζα ζπλεηζέθεξε ζηελ αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ δελ θαίλεηαη λα 
πξνρσξάεη. 
 
Ν εμνπιηζκφο ησλ ππαξρφλησλ εξγαζηεξίσλ έρεη αγνξαζζεί ην 2005 ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΞΔΑΘ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζήκεξα πιένλ ζεσξείηαη μεπεξαζκέλνο. Ξαξφια 
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απηά δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θνλδχιηα ζην Ξαλεπηζηήκην γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 
 
5.3.8. Ξξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ.  
 
Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ αθνινπζεί ην ηεηξαεηέο 
αθαδεκατθφ-αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα (πξφγξακκα 2008-2011, εγθξίζεθε απφ ηε Πχγθιεην 
ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2008), ζην νπνίν πξνβιέπνληαη θαη νη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο 
(ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΔΥΠ, άξζξν 5, ΑΟ.Φ. 69, 20 Καξηίνπ 2007).  
 

5.4. Πώρ κπίνεηε ηιρ επιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ ηυν μελών ηος διδακηικού 
πποζυπικού ηος Τμήμαηορ καηά ηην ηελεςηαία πενηαεηία;8 

 
Ζ έληαμε ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ κειψλ ΓΔΞ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο βαζίζηεθε ζηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πηνζέηεζε θάζε κέινο ΓΔΞ ζην αηνκηθφ ηνπ απνγξαθηθφ. 

 Ζ θαηεγνξία «Βηβιία/Κνλνγξαθίεο» πεξηιακβάλεη: Βηβιία ή/θαη κνλνγξαθίεο ζε 
δηεζλείο ή ειιεληθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο. Θεθάιαηα ή άξζξα ζπιινγηθψλ ηφκσλ ή 
επηκέιεηα ηφκσλ ζε δηεζλείο ή ειιεληθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο 

 Ζ θαηεγνξία «Δπηζηεκνληθά Ξεξηνδηθά» πεξηιακβάλεη: Άξζξα ζε δηεζλή ή ειιεληθά 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (κε θξηηέο) 

 Ζ θαηεγνξία «Ππλέδξηα» πεξηιακβάλεη: Άξζξα ζε δεκνζηεπκέλα πξαθηηθά δηεζλψλ 
ή ειιεληθψλ ζπλεδξίσλ (κε θξηηέο) 

 Ζ θαηεγνξία «Άιια» πεξηιακβάλεη: Ξαξνπζηάζεηο ζε δηεζλή ή ειιεληθά ζπλέδξηα 
ρσξίο δεκνζίεπζε ζε πξαθηηθά  

 
Ρα κέιε ΓΔΞ ηεο ΝΚΔΑ επηζεκαίλνπλ φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ 
αθνινπζεί βαζίζηεθε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ φπσο εκθαλίδνληαη ζηα αηνκηθά 
απνγξαθηθά ησλ κειψλ ΓΔΞ.  
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5.4.4. Αλαθνηλώζεηο ζε επηζη. ζπλέδξηα (ρσξίο θξηηέο) ρσξίο πξαθηηθά 
 
1. Θ.Σ. Θαζθάιεο, "Ν Ζιεθηξνληθφο  πνινγηζηήο ζην Λεπηαγσγείν", Ζκεξίδα 

Δθπαηδεπηηθνί Πρεδηαζκνί, Γεκηνπξγηθά Ξεξηβάιινληα Κάζεζεο, Φιψξηλα, 2006. 
2. Κ. Ονπκειηψηεο, «Τεθηαθφ Ππίηη», 15ν Ππλέδξην Δθαξκνγψλ Ξιεξνθνξηθήο, 

Θεζζαινλίθε, 27-28/11/2009. 

5.5. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό αναγνώπιζηρ ηηρ έπεςναρ πος γίνεηαι ζηο Τμήμα από 
ηπίηοςρ;9 

 
5.5.1. Δηεξναλαθνξέο (citations)  
 
Κεηά απφ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεπκέλσλ βηνγξαθηθψλ ησλ κειψλ ΓΔΞ νη 
εηεξναλαθνξέο θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε ήηαλ: 
 
 

Δηεξναλαθνξέο 
2006 56 
2007 70 
2008 96 
2009 98 
2010 89 
Πχλνιν 409 

 
5.5.2. Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνύ/επηζηεκνληθνύ ηύπνπ  
 
Κεηά απφ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεπκέλσλ βηνγξαθηθψλ ησλ κειψλ ΓΔΞ νη αλαθνξέο 
ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε ήηαλ: 
 

Αλαθνξέο εηδηθνχ ηχπνπ 
2006 0 
2007 0 
2008 0 
2009 1 
2010 0 
Πχλνιν 1 

 
5.5.3. Σπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ 
 
Κεηά απφ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεπκέλσλ βηνγξαθηθψλ ησλ κειψλ ΓΔΞ νη αλαθνξέο 
ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε ήηαλ: 
 

Ππκκεηνρέο ζε επηηξνπέο 
επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ 

2006 9 
2007 7 
2008 10 

                                                 
9
 πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Πίλαθα 16. 
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2009 11 
2010 4 
Πχλνιν 41 

 
 
5.5.4. Σπκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζη. πεξηνδηθώλ  
 
Κεηά απφ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεπκέλσλ βηνγξαθηθψλ ησλ κειψλ ΓΔΞ νη αλαθνξέο 
ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε ήηαλ: 
 

Ππκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο 
επηηξνπέο επηζηεκνλ. πεξηνδηθψλ 

2006 0 
2007 0 
2008 2 
2009 2 
2010 3 
Πχλνιν 7 

 
 
5.5.5. Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα  
 
Κεηά απφ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεπκέλσλ βηνγξαθηθψλ ησλ κειψλ ΓΔΞ νη αλαθνξέο 
ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε ήηαλ: 
 

Ξξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο ζε δηεζλή 
ζπλέδξηα 

2006 0 
2007 0 
2008 1 
2009 0 
2010 0 
Πχλνιν 1 

 
5.5.6. Κξηηέο ζε δηεζλή ζπλέδξηα  
 
ια ηα κέιε ΓΔΞ έρνπλ δηαηειέζεη θαηά θαηξνχο θξηηέο ζε αθαδεκατθά πεξηνδηθά. Δπεηδή 
δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δηαρξνληθά ζηνηρεία δελ ήηαλ δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
αθξηβνχο αξηζκνχ ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπ θάζε κέινπο ζε δηαρξνληθή βάζε. 
 

5.6.  Πώρ κπίνεηε ηιρ επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ ηος Τμήμαηορ; 

 Τπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πνηέο 

(α) Με άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο; 
(β) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ; 

(γ) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ; 
 
 
5.6.1 Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηεο ηδξύκαηνο  
 
Έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί ζπλεξγαζίεο κε ηα αθφινπζα Ρκήκαηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Καθεδνλίαο: 
 

 Ρν ηκήκα Ινγηζηηθήο & Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

 Ρν ηκήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

 Ρν ηκήκα Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο 

 Ρελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ 
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5.6.2 Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε θνξείο θαη ηδξύκαηα ηνπ εζσηεξηθνύ;  
 
α) Ηδξχκαηα  

 Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

 Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ  

 Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ 

 Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο  
 
β) Φνξείο  

 ΓΓΔΡ 

 ΔΘΔΡΑ 

 ΠΔΞΒΔ 

 Δζληθφ Θέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 ΔΓΔΡ 

 GUNET 
 
 

5.7.  Πώρ κπίνεηε ηιρ διακπίζειρ και ηα βπαβεία επεςνηηικού έπγος πος έσοςν 
απονεμηθεί ζε μέλη ηος Τμήμαηορ; 

 
Ρα παξαθάησ βξαβεία έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο: 
  
α) Πε επίπεδν ηδξχκαηνο 

 Άγγεινο Πηθαιέξαο, Δξεπλεηηθά βξαβεία 2010 (γ' θχθινο) θαη Δξεπλεηηθά βξαβεία 
2009 (β' θχθινο) 

 Κάλνο Ονπκειηψηεο Δξεπλεηηθά Βξαβεία 2008 (α’ θχθινο) 
 
β) Πε εζληθφ επίπεδν 

 Άγγεινο Πηθαιέξαο, Δξεπλεηηθή Δπηρνξήγεζε ζηα πιαίζηα ελίζρπζεο ηεο Βαζηθήο 
Έξεπλαο (3νο Θχθινο), κε ηίηιν: “On a new Dual Network Exterior Point Simplex-
type algorithm for the Minimum Cost Network Flow problem”. Φνξέαο 
ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ (Δ.Δ) θαη ην Δξεπλεηηθφ 
Ξαλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην (Δ.Ξ.Η.) ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ Καθεδνλίαο. 
(01/05/2009–31/08/2009) 

 Άγγεινο Πηθαιέξαο, Δξεπλεηηθή Δπηρνξήγεζε ζηα πιαίζηα ελίζρπζεο ηεο Βαζηθήο 
Έξεπλαο (1νο Θχθινο), κε ηίηιν: “On the cycling problem for simplex exterior type 
algorithms for the minimum cost network flow problem”. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο 
είλαη ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ (Δ.Δ) θαη ην Δξεπλεηηθφ Ξαλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην 
(Δ.Ξ.Η.) ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ Καθεδνλίαο. (21/10/2005–31/10/2007) 

 Άγγεινο Πηθαιέξαο, Δξεπλεηηθή ππνηξνθία απφ ην πξφγξακκα «ΖΟΑΘΙΔΗΡΝΠ», 
(2002 – 2006). 

 
γ) Πε δηεζλέο επίπεδν  

 Θψζηαο Τάλλεο, Δξεπλεηηθφ Βξαβείν (Research Award - joint work), The Institute 
of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), Technical 
Committee on Communication Quality, Ηαπσλία, Ηνχιηνο 2009. 

 Best short paper award γηα ηελ εξγαζία: Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2009), A 
Long-Term Evaluation and Reformation of an Object Oriented Design and 
Programming Course, Proceedings of the 9th IEEE International Conference on 
Advanced Learning Technologies, July 2009, Riga, Latvia, IEEE Computer Society 
Press, 64-66. 

 
 

5.8.  Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό ζςμμεηοσήρ ηυν θοιηηηών/ζποςδαζηών ζηην 
έπεςνα; 

 
Θαηά ηελ δηάξθεηα νξηζκέλσλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο δειψλνπλ εζεινληηθά 
ζηνλ δηδάζθνληα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνθαζνξηζκέλα ζέκαηα πνπ ηνπο δίλνληαη θαηά 
ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ή θαη αξγφηεξα. Κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ησλ 
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ζρεδίσλ καζήκαηνο εληνπίζηεθαλ καζήκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε 
εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. 
 
Αξθεηνί θνηηεηέο έρνπλ επίζεο ζπκκεηάζρεη κε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζε θνηηεηηθά ζπλέδξηα 
 
Δπηπιένλ νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ βαζηθή θαη εκπεηξηθή εξεπλεηηθή 
πξνζπάζεηα ηνπ Ρκήκαηνο. 
 
Πηα Γηαηκεκαηηθά Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ εκπιέθνληαη 3 κέιε ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο 
Ρερλνινγίαο ηα νπνία επηβιέπνπλ αλά αθαδεκατθφ έηνο 3 πεξίπνπ δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. 
Νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζην ηκήκα αλέξρνληαη ζηνπο 3. 
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6. Σσέζειρ με κοινυνικούρ/πολιηιζηικούρ/παπαγυγικούρ 
(ΚΠΠ) θοπείρ  

 
 

6.1. Πώρ κπίνεηε ηιρ ζςνεπγαζίερ ηος Τμήμαηορ με ΚΠΠ θοπείρ; 

 

Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο έρεη σο άκεζν ζηφρν κέζα ζηα επφκελα έηε ηε ζχλαςε 
ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξείο. Ιακβάλνληαο φκσο σο δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ην Ρκήκα 
Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο ηδξχζεθε πξφζθαηα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα Ρκήκαηα ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο, νη ζπλεξγαζίεο κε ΘΞΞ θνξείο είλαη πξνο ην παξφλ 
πεξηνξηζκέλεο θαη ζίγνπξα φ,ηη γίλεηαη είλαη ζε αηνκηθφ επίπεδν κειψλ ΓΔΞ, θη φρη ζε 
επίπεδν Ρκήκαηνο. 
 

6.2. Πώρ κπίνεηε ηη δςναμική ηος Τμήμαηορ για ανάπηςξη ζςνεπγαζιών με ΚΠΠ 

θοπείρ; 

 
Πεκαληηθφ ξφιν έρεη δηαηειέζεη ηφζν ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρκήκαηνο Θαζεγεηήο θ. Σάξξπ 
Ξαπαπαλάγνο φζν θαη πξνεγνχκελνη Ξξφεδξνη θαη καδί ηνπο ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, 
ζηε δεκηνπξγία κηα αλαπηπζζφκελεο δπλακηθήο ηνπ Ρκήκαηνο. Πηφρνο είλαη ε ζπλέρηζε 
δεδνκέλσλ ζπλεξγαζηψλ αιιά θαη ε δεκηνπξγία λέσλ πξννπηηθψλ ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ 
θνξείο ηφζν απφ ηελ πφιε ηεο Λάνπζαο, φζν θαη απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο θεληξηθήο 
Καθεδνλίαο. 
 

6.3. Πώρ κπίνεηε ηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηος Τμήμαηορ ππορ ηην καηεύθςνζη ηηρ 
ανάπηςξηρ και ενίζσςζηρ ζςνεπγαζιών με ΚΠΠ θοπείρ; 

 
Βάζεη αξθεηψλ ζεηηθψλ ζρνιίσλ απφ ζπκκεηέρνληεο ζηηο ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ζε 
επίπεδν ηνπ Γήκνπ Λάνπζαο, πιένλ ν ζθνπφο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ε απξφζθνπηε ζπλέρηζε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ φρη κφλν ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο αιιά επίζεο 
θαη ζε παλειιήλην επίπεδν. Απηή ε θαηεχζπλζε δείρλεη πην επηηαθηηθή απφ πνηέ, εηδηθά απφ 
ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία απμάλνληαη νη πξνζθιήζεηο απφ ΘΞΞ θνξείο γηα αθφκε 
πεξηζζφηεξεο νπζηαζηηθέο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 

6.4. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό ζύνδεζηρ ηηρ ζςνεπγαζίαρ με ΚΠΠ θοπείρ με ηην 

εκπαιδεςηική διαδικαζία; 

 
Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο, ηφζν ζε ζπιινγηθφ επίπεδν φζν θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν 
κειψλ ΓΔΞ, έρεη αλαπηχμεη έλα επξχ θάζκα ζπλεξγαζηψλ κε δηάθνξνπο ΘΞΞ θνξείο 
ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο πξφζθαηεο 
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε θνξείο ηεο Λάνπζαο: 
• Δπίζθεςε κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Δ.Ξ. ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ζκέξα 
Πηαδηνδξνκίαο» γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ 1νπ Γεληθνχ Ιπθείνπ Λάνπζαο, ζηηο 
21-03-2011. 

• Ξξφζθιεζε κέινπο ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο γηα δηάιεμε ζηε Β’ 
Κνίξα Θαηαδξνκψλ, ζηε Λάνπζα. 

 

6.5. Πώρ κπίνεηε ηη ζςμβολή ηος Τμήμαηορ ζηην ηοπική, πεπιθεπειακή και 

εθνική ανάπηςξη; 

 

Ιφγσ ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα θαη ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο (ηερλνινγία & 
δηνίθεζε) ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, είλαη θνηλή πεπνίζεζε φισλ ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ 
Ρκήκαηνο αιιά θαη ηνπ δεκάξρνπ Λάνπζαο, φηη ην Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο είλαη 
δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε. Νπφηε, 
αλ θαη ην Ρκήκα έρεη κφλν ιίγα ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ, ήδε θαηαβάιινληαη εληαηηθέο 
πξνζπάζεηεο ψζηε ην Ρκήκα λα ζπλδξάκεη ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε. 
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7. Σηπαηηγική ακαδημαφκήρ ανάπηςξηρ 

 

7.1 Πώρ κπίνεηε ηη ζηπαηηγική ακαδημαφκήρ ανάπηςξηρ ηος Τμήμαηορ; 

 

7.1.1. Σπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ζηε δηακόξθσζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο 
πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθώλ ηνπ 
ζηξαηεγηθώλ. 
 
πσο πξναλαθέξζεθε, ην Ρκήκα δελ δηαζέηεη ζεκειησκέλε / πηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 
δηακφξθσζεο αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. Ξαξ΄ φια απηά ην Ρκήκα, φπσο θαη θάζε 
δηνηθεηηθή αθαδεκατθή κνλάδα, ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ζηξαηεγηθέο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 
έζησ δηα κέζνπ κε ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ. Νπφηε, βάζεη απηνχ ηνπ άηππνπ πιαηζίνπ, είλαη 
δπλαηφλ λα ζεκεησζεί φηη νη αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο 
Ρερλνινγίαο ζπλ-δηακνξθψλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηα κέιε ΓΔΞ είηε ζε πιαίζηα 
πξνθαηαξθηηθψλ ζπδεηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ θαη Ππλειεχζεσλ 
Δηδηθήο Πχλζεζεο είηε ζε πιαίζηα ζπδεηήζεσλ κε κέιε Δηζεγεηηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ 
νξίδνληαη απφ ην Ρκήκα. Βαζηθή αξρή ηνπ Ρκήκαηνο απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη εηζεγήζεηο 
ησλ επηηξνπψλ ζπδεηνχληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηα κέιε ηεο Γ.Π. Θξίζηκν ξφιν ζε απηφ ην 
ζθνπφ επηηειεί ε αλνηρηή δηαδηθαζία ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απφιπηε δηάρπζε 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ φπνηνπ αθαδεκατθνχ ζρεδηαζκνχ. Ρν 
Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο ζεσξεί ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ σο κηα εθ ησλ ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνυπνζέζεσλ. 
 
7.1.2. Σπγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε από ην Τκήκα ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηνλ 
απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρείσλ θαη δεηθηώλ. 
 
Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο πξνρσξάεη ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο ζπγθέληξσζεο 
δηαθφξσλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο 
αλάπηπμεο, φπσο π.ρ. νη θάησζη: 

 Κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ αλαιάβεη ηελ αλαδήηεζε νκνεηδψλ ηκεκάησλ ηφζν ηεο 
εκεδαπήο φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο έρνπλ ήδε θαηαηεζεί, ζε άηππε βάζε, κειέηεο 
γηα ηελ πξφηαζε δεκηνπξγίαο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, βάζεη απηήο ηεο 
αλαδήηεζεο. 

 Γηαηεξνχληαη ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο βάζεη 
επηιεγκέλσλ παξακέηξσλ (ελεξγνί /κε ελεξγνί, θχιν, πξνέιεπζε, βαζκνινγία 
εηζαγσγήο, θηι). 

 Ππγθεληξψλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ αλαινγία θνηηεηψλ αλά κέινο ΓΔΞ. 

 Αλαιχνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ ππνζηήξημεο δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη 
ηηο ππφινηπεο ππνδνκέο. 

 Αλαπηχζζνληαη ζηαηηζηηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ 
Ρκήκαηνο, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ θνηηεηψλ πςεινχ επηπέδνπ. 

 Ρν Ρκήκα πξνζεθηηθά επεμεξγάδεηαη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κε ζηφρν ηελ 
αμηνπνίεζή ηνπο. 

 
7.1.3. Πξνζπάζεηεο ηνπ Τκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζεη κέιε αθαδεκατθνύ 
πξνζσπηθνύ πςεινύ επηπέδνπ. 
 
Ζ πξνζέιθπζε κειψλ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπέδνπ απνηειεί θξίζηκν ζηφρν 
ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην Ρκήκα εζηηάδεη ηηο πξνζπάζεηεο 
ηνπ σο εμήο: 

 Βαζηθή απαίηεζε απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο απνηειεί ην δεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθφ 
έξγν πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Θαηά ηε δηαδηθαζία θξίζεο κειψλ ΓΔΞ, αμηνινγείηαη 
ηδηαίηεξα ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηε 
ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο εθδφζεσλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ αιιά θαη ηε 
ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο δηνίθεζεο θαη δηνξγάλσζεο δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. 
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 Ζ πξνζέιθπζε ηθαλψλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα 
κε ηε κέγηζηε δπλαηή δεκνζηφηεηα ησλ πξνθεξχμεσλ αιιά θαη δηα κέζνπ επαθψλ ησλ 
κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο κε αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Ζ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ησλ κειψλ ΓΔΞ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ηηο αλάγθεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε ζηα πιαίζηα ηεο 
Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

 Δπίζεο, ην Ρκήκα πξνβάιιεηαη ηφζν ζε ηνπηθά ΚΚΔ ηεο Λάνπζαο, φζν θαη κέζσ ηεο 
ηζηνζειίδαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 

 
7.1.4. Σύλδεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ 
πξνζσπηθνύ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Τκήκαηνο. 
 
Ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
ζπλδέεηαη κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο, δηφηη: 

 Κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη  εθηελή αλαδήηεζε θνξπθαίσλ 
νκνεηδψλ ηκεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Πε απηφ ην πιαίζην θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα 
ψζηε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αιιά θαη ε θαηεχζπλζε ηνπ Ρκήκαηνο λα πξνζαξκφδεηαη 
θαηάιιεια. 

 Γίλεηαη αλαδήηεζε ζχγρξνλσλ εμεηδηθεχζεσλ αηρκήο. 

 Ξξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο ζπδήηεζε ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ηνπ Ρκήκαηνο κε ζηφρν 
ηελ εμαθξίβσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ρκήκαηνο. 

 Γηαπηζηψλνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηφζν ζην ηνπηθφ 
επίπεδν ηεο Λάνπζαο φζν θαη ζε παλειιήλην επίπεδν. 

 Ρέινο, γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα ελζσκαησζνχλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο άιισλ 
ηκεκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ αθαδεκατθή αξηζηεία. 

 Ρν απνηέιεζκα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ βνεζάεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ 
αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

 
7.1.5. Αξηζκόο θνηηεηώλ πνπ δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Τκήκα αλά έηνο. Αξηζκόο θνηηεηώλ 
πνπ ηειηθά ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξόπν εηζαγσγήο (εηζαγσγηθέο 
εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, θιπ). 
 
Αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ηνλ νπνίν δεηάεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο, ην ΞΔΞΘ 
κέζσ ησλ εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ απνθαζίδεη ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ. Κε ηηο εηδηθέο 
θαηεγνξίεο, ηηο κεηαγξαθέο θιπ, νη εηζαθηένη ζπλήζσο απμάλνληαη. 
 
7.1.6. Πξνζπάζεηεο  ηνπ Τκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζεη θνηηεηέο πςεινύ επηπέδνπ. 
 
Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ δηα 
κέζνπ ησλ θάησζη ελεξγεηψλ: 

 Ξξνβάιιεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο ζε Ιχθεηα ηεο Λάνπζαο. 

 Ξξνζθέξεη άξηζηεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηθαλνπνηεκέλσλ 
θνηηεηψλ, νη νπνίνη ζα δηαθεκίζνπλ ην Ρκήκα ηφζν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία φζν θαη ζε 
παλειιήλην επίπεδν. 

 Ιακβάλνληαη ππφςε νη ζχγρξνλεο αλάγθεο, ζηηο νπνίεο ην Ρκήκα  αληαπνθξίλεηαη κε ηε 
ζπλερή βειηίσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 Θαηαξηίδεη αληαγσληζηηθνχο απνθνίηνπο νη νπνίνη ιφγσ ησλ δηεπηζηεκνληθψλ ηνπο 
γλψζεσλ αιιά θαη δεμηνηήησλ, είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα 
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 Ξξνβάιεη ηνλ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ηνπ Ρκήκαηνο κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα νηθεία κέιε ΓΔΞ, ζε εζληθά θαη δηεζλή 
ζπλέδξηα, αιιά θαη ζε εκεξίδεο δηάρπζεο απνηειεζκάησλ. 
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7.2. Πώρ κπίνεηε ηη διαδικαζία διαμόπθωζηρ ζηπαηηγικήρ ακαδημαϊκήρ ανάπηςξηρ ηος 

Σμήμαηορ; 

7.2.1 Γηαδηθαζία δηακόξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξόζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνύο) ζρεδίνπ 
αλάπηπμεο. 
 
Πην Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε / πηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 
δηακφξθσζεο βξαρπ-κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνχο) ζρεδίνπ αλάπηπμεο. Ξαξφια απηά, ηα 
κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο επεμεξγάδνληαη ηελ αλάπηπμε ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο ζην εγγχο 
κέιινλ. 
 
7.2.2. Γηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο απηνύ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο. 
 
Γελ ππάξρεη δηακνξθσκέλε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο. Πχκθσλα 
θαη κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο επεμεξγάδνληαη ηελ 
αλάπηπμε ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. 
 
7.2.3. Γηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. 
 
Ξξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη δνκεκέλε θάπνηα ζρεηηθή δηαδηθαζία. Αλεμάξηεηα απηνχ ηνπ 
γεγνλφηνο βέβαηα, ε δεκνζηνπνίεζε είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ειεθηξνληθήο 
αιιεινγξαθίαο, αλαθνηλψζεσλ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, αλάξηεζήο ηεο ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο αιιά θαη κέζσ επηιεγκέλσλ θνηλνπνηήζεσλ πξνο νπνηνλδήπνηε 
ελδηαθεξφκελν ή θαζ’ χιε αξκφδην. 
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8. Διοικηηικέρ ςπηπεζίερ και ςποδομέρ 

8.1. Πώρ κπίνεηε ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηυν διοικηηικών και ηεσνικών 
ςπηπεζιών; 
 

Ζ Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο είλαη ζηειερσκέλε κε ηξεηο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. Ξην 
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Θεζζαινλίθε ζηεγάδεηαη κηα ππάιιεινο γξακκαηείαο πνπ επίζεο 
δηαηειεί ρξέε γξακκαηείαο ζε άιιν ηκήκα θαζψο θαη ν πξντζηάκελνο ηεο γξακκαηείαο πνπ 
επίζεο δηαηειεί πξντζηάκελνο γξακκαηείαο άιινπ ηκήκαηνο. Δπίζεο, ζηε Λάνπζα 
ζηεγάδεηαη κηα ππάιιεινο γξακκαηείαο ε νπνία είλαη ζπκβαζηνχρνο. Νη Ρνκείο, αλ θαη 
πξνβιέπνληαη απφ ην ΦΔΘ ίδξπζεο ηνπ ηκήκαηνο, δελ είλαη ζηειερσκέλνη κε πξνζσπηθφ.  Ρν 
βαζηθφηεξν ζρεηηθφ πξφβιεκα είλαη ε ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο ζηελ Λάνπζα αθνχ ην ηκήκα 
βξίζθεηαη εθεί θαη ζπλεπψο ε κηα ππάιιεινο γξακκαηείαο κε έδξα ηε Λάνπζα δελ αξθεί. Θα 
πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ζηελ νπζία ε ζπκβαζηνχρνο ππάιιεινο 
γξακκαηείαο ζηε Λάνπζα εθηειεί θαη άιια θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηεζδήπνηε 
αλάγθεο πξνθχςνπλ π.ρ. κε ην θηίξην θιπ. Ρν ζεηηθφ είλαη πσο ε ζπγθεθξηκέλε ππάιιεινο 
επί ζεηξάο εηψλ εθηειεί ηα θαζήθνληα ηεο κε πςειφ αίζζεκα επζχλεο θαη άξηζηα 
απνηειέζκαηα.  
 
Πηε Λάνπζα, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ζηε Λάνπζα είλαη 
άξηζηεο. Ζ γξακκαηεία είλαη θαζεκεξηλά 2 ψξεο αλνηθηή γηα ηνπο θνηηεηέο. Υζηφζν, 
πξνθαλψο πξφβιεκα ππάξρεη ζε πεξίπησζε πνπ ε γξακκαηέαο απνπζηάδεη π.ρ. ιφγσ 
αζζέλεηαο. Νη ηνκείο δελ είλαη ζηειερσκέλνη φπσο ήδε αλαθέξζεθε.  
 
Πηε Θεζζαινλίθε, νη ππεξεζίεο είλαη επίζεο πςεινχ επηπέδνπ αιιά απεπζχλνληαη θπξίσο 
ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζηελ εηνηκαζία βεβαηψζεσλ θιπ γηα ηνπο θνηηεηέο (back 
office). Ξξνθαλψο ε επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ην ηκήκα (front office) γίλεηαη θαηά βάζε 
ζηε Λάνπζα.  
 
Ζ ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ είλαη πάξα πνιχ θαιή. Πηελ πξάμε ε γξακκαηεία 
ζηε Λάνπζα, πνπ δελ έρεη δηθαίσκα ππνγξαθήο, παξαιακβάλεη θαη πξνσζεί ηα αηηήκαηα 
ησλ θνηηεηψλ ζηνπο ππαιιήινπο ζηε Θεζ/λίθε. Δθεί εηνηκάδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ή φ,ηη 
απαηηείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθνληαη πίζσ ζηε Λάνπζα γηα λα δνζνχλ ζηνπο θνηηεηέο.  
 
Σσξίο λα ππάξρεη θακία δηάζεζε κείσζεο φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα 
ηνληζηεί ηδηαίηεξα ε ζπκβνιή ηεο ζπκβαζηνχρνπ ππαιιήινπ γξακκαηείαο ζηε Λάνπζα ζηελ 
επίηεπμε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην ηκήκα.  
 
Ζ νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ζε απηφ 
επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ε έιιεηςε ζηειέρσζεο. Ζ βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί κφλν 4 ψξεο ηελ 
εκέξα ιφγσ ειιείςεσλ ζην πξνζσπηθφ παξά ην γεγνλφο πσο ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ ίδξπζεο 
ηνπ ηκήκαηνο πξνβιέπνληαη δχν ζέζεηο βηβιηνζεθνλφκσλ.  
 
Νη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο πξνζθέξνληαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο ζηε Λάνπζα 
ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζηε Θεζ/λίθε, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν.  
 
Ρα δχν εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη 
ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ρσξίο θακία ζηειέρσζε παξά ην γεγνλφο πσο ζχκθσλα 
κε ην ΦΔΘ ίδξπζεο ηνπ ηκήκαηνο πξνβιέπνληαη δχν ζρεηηθέο ζέζεηο. ηαλ ππάξρνπλ 
πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα θιεζεί ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηε Θεζ/λίθε γηα 
λα δηαζέζεη πξνζσπηθφ φηαλ ππάξρεη επρέξεηα.  
 
Δίλαη πξνθαλέο πσο ε θαηάζηαζε απηή είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή αλ ζθεθηεί θαλείο θαη 
ηνλ έληνλα ηερλνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηκήκαηνο.  
 
Ρέινο ην θηίξην δελ δηαζέηεη νχηε επηζηάηε νχηε θχιαμε. Ππλεπψο, νη νπνηεζδήπνηε θζνξέο 
θαη πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ ππάιιειν γξακκαηείαο ελψ ζηελ νπζία ν 
εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο δελ θπιάζζεηαη.  
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8.2. Πώρ κπίνεηε ηιρ ςπηπεζίερ θοιηηηικήρ μέπιμναρ; 
 

Ν ζεζκφο εθαξκφδεηαη άξηζηα ηφζν ηππηθά φζν, θπξίσο, νπζηαζηηθά. Πην ηππηθφ κέξνο, 
αξθεηά κέιε ΓΔΞ έρνπλ δειψζεη ελδηαθέξνλ θαη έρνπλ εγγξαθεί σο Αθαδεκατθνί 
Πχκβνπινη ζηε ζρεηηθή ιίζηα πνπ δεκηνχξγεζε πξφζθαηα ην Θέληξν Γηαζχλδεζεο ηνπ 
παλεπηζηεκίνπ. Νπζηαζηηθά, ην ηκήκα είλαη πνιχ κηθξφ θαη σο εθ ηνχηνπ φινη νη θνηηεηέο θαη 
ηα κέιε ΓΔΞ θαηά βάζε γλσξίδνληαη πξνζσπηθά. Ππλεπψο, νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ θαιά θαη 
λνηψζνπλ νηθεία λα ζπδεηήζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο κε ηα κέιε ΓΔΞ, θάηη πνπ 
γίλεηαη ζπλερψο. Έηζη είλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη ηειεηφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο λα ζπδεηνχλ επί 
καθξφλ κε θάπνην κέινο ΓΔΞ ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ γηα κεηαπηπρηαθά κεηά ην ηέινο ησλ 
ζπνπδψλ ηνπο.  
 
Πηε Θεζζαινλίθε, νη ππεξεζίεο είλαη επίζεο πςεινχ επηπέδνπ αιιά απεπζχλνληαη θπξίσο 
ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ εηνηκαζία βεβαηψζεσλ θιπ γηα ηνπο θνηηεηέο (back office) θαη ε 
επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ην ηκήκα (front office) γίλεηαη θαηά βάζε ζηε Λάνπζα. Ζ 
ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ είλαη πάξα πνιχ θαιή. 
 
Σσξίο λα ππάξρεη θακία δηάζεζε κείσζεο φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα 
ηνληζηεί ηδηαίηεξα ε ζπκβνιή ηεο ζπκβαζηνχρνπ ππαιιήινπ γξακκαηείαο ζηε Λάνπζα ζηελ 
επίηεπμε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην ηκήκα. Γηα παξάδεηγκα, 
ζέκαηα ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο φπσο ζίηηζε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θνηηεηηθά εηζηηήξηα, 
θαη παξνρή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη βνεζεκάησλ, ηα νπνία ζηε Θεζζαινλίθε ηα 
δηαρεηξίδεηαη ην Γξαθείν Φνηηεηηθήο Κέξηκλαο, ζην Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο 
δηεθπεξαηψλνληαη θαη απηά απφ ηε κνλαδηθή ζπκβαζηνχρν ππάιιειν γξακκαηείαο ηνπ 
Ρκήκαηνο. 
 
Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ. Δλαπφθεηηαη 
ζε θάζε κέινο ΓΔΞ πψο ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξηρζνχλ αθαδεκατθά απηνί νη θνηηεηέο.  
 
Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ. 
Δλαπφθεηηαη ζε θάζε κέινο ΓΔΞ πψο ζα ππνζηεξηρζνχλ αθαδεκατθά απηνί νη θνηηεηέο. Πε 
πνιιέο πεξηπηψζεηο γίλνληαη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηέηνησλ θνηηεηψλ θαη κειψλ ΓΔΞ. 
Υζηφζν δελ ππάξρεη θάπνηα ζεζκνζεηεκέλε ή επίζεκε ζρεηηθή δηαδηθαζία.  
 
Ρν ηκήκα δελ έρεη πφξνπο ψζηε λα παξέρεη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο 
θαηεγνξίεο θνηηεηψλ. Ρν ηκήκα ζηελ νπζία δπζηπρψο δελ έρεη πφξνπο γηα πην βαζηθέο 
αλάγθεο φπσο ε ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ.  
 
Θαηά παξάδνζε ζηελ αξρή θάζε ρξνληάο ην ηκήκα δηνξγαλψλεη κηα εκεξίδα γηα ηνπο λένπο 
θνηηεηέο. Πε απηή παξνπζηάδεηαη ην ηκήκα, νη πξννπηηθέο ηνπ, νη παξνρέο ηνπ θξάηνπο πξνο 
ηνπο θνηηεηέο θιπ. θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε κε ηνπο θνηηεηέο. Δπίζεο γίλνληαη ζχληνκα 
εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζηε ρξήζε βαζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ (COMPUS, 
webmail θιπ).  
 
Νη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ έληνλα ζηε δσή ηνπ ηκήκαηνο. Ρν γεγνλφο πσο ππάξρεη κφλν έλα 
ηκήκα ζηε Λάνπζα ην νπνίν δέρεηαη κηθξφ ζρεηηθά αξηζκφ εηζαθηέσλ έρεη νδεγήζεη ζην 
απνηέιεζκα φινη νη θνηηεηέο θαη ηα κέιε ΓΔΞ λα γλσξίδνληαη πξνζσπηθά. Απηφ έρεη 
ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία κηαο δεκέλεο θνηλφηεηαο κε θνηλνχο ζηφρνπο θαη 
πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ρσξίο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε κεγάια ηκήκαηα ή ζε 
παλεπηζηήκηα πνπ ζπζηεγάδνπλ πνιιά ηκήκαηα. 
  
 

8.3. Πώρ κπίνεηε ηιρ ςποδομέρ πάζηρ θύζευρ πος σπηζιμοποιεί ηο Τμήμα; 
 

Ρα ηεθκήξηα ηεο βηβιηνζήθεο είλαη ελ γέλεη επαξθή θαη πνηνηηθά. Ρν ηκήκα είλαη ζρεηηθά λέν 
θαη σο εθ ηνχηνπ δηαζέηεη ζχγρξνλε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Δπί πιένλ, ζην παξειζφλ 
είρε δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βηβιηνζήθε κε απνηέιεζκα, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ θαη 
ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηκήκαηνο, λα κελ παξνπζηάδεη νπζηαζηηθέο ειιείςεηο.  
 
Ν ηερληθφο εμνπιηζκφο απηή ηε ζηηγκή θξίλεηαη θαηά βάζε νξηαθά ηθαλνπνηεηηθφο. Ρα 
εξγαζηήξηα έρνπλ Ζ/ ιίγσλ εηψλ θαη ζπλεπψο ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαηά βάζε 
δηεθπεξαηψλεηαη θαλνληθά. Ξξφβιεκα σζηφζν αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη κε ηνπο Ζ/ πνπ 
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παζαίλνπλ βιάβεο θαζψο ε επηδηφξζσζε ηνπο κπνξεί λα αξγήζεη, θάηη πνπ πξνζσξηλά 
δπζρεξαίλεη ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Δμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο δελ ππάξρεη αλ θαη είρε 
πξηλ δχν ρξφληα δεηεζεί (σζηφζν νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο έρνπλ αθπξσζεί). Ξξνβιέπεηαη 
σζηφζν πσο πνιχ ζχληνκα ζα ππάξμεη έληνλν πξφβιεκα κε ηελ έιιεηςε ζπληήξεζεο ή 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.  
 
Ρν ηκήκα δελ δηαζέηεη ζπνπδαζηήξηα.  
 
Ρν ηκήκα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε ηα γξαθεία ησλ δηδαζθφλησλ. Πχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ 
πξνγξακκαηηζκφ (πνπ φκσο δελ πινπνηήζεθε πνηέ) ζα έπξεπε λα εηνηκαζηνχλ θαη λα 
παξαδνζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο δχν αθφκε παξαθείκελα θηίξηα. Γπζηπρψο απηφ 
δελ έγηλε. Υο εθ ηνχηνπ, πέληε κέιε ΓΔΞ εμππεξεηνχληαη απφ γξαθεία ζε έλα θηίξην 
εηθαζηηθψλ πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ην 
θηίξην ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Υζηφζν, ζην ηκήκα αλακέλεηαη θαη ν δηνξηζκφο λέσλ ζπλαδέιθσλ 
γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία πξφβιεςε σο πξνο ηα γξαθεία ππφ ηηο 
παξνχζεο ζπλζήθεο.  
 
Ζ γξακκαηεία έρεη επαξθή ρψξν. Νη ηνκείο δελ έρνπλ θαλέλα ρψξν. Δθηφο απφ ηηο 4 
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα 2 εξγαζηήξηα Ζ/, ππάξρεη επίζεο κηα θεληξηθή αίζνπζα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά βάζε γηα εθδειψζεηο (π.ρ. νξθσκνζίεο) θαη εμεηάζεηο πνπ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή. πάξρεη επίζεο θαη έλαο ρψξνο κε 5 γξαθεία πνπ θηινμελεί ππνςήθηνπο 
δηδάθηνξεο, δηδάζθνληεο Ξ.Γ. 407/80, ζπλαληήζεηο κειψλ ΓΔΞ θιπ. Δίλαη ζαθέο πσο νη 
ρψξνη απηνί δελ επαξθνχλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο παλεπηζηεκίνπ. Γηα παξάδεηγκα, 
νη δηδάζθνληεο Ξ.Γ. 407/80 δελ έρνπλ ρψξν γηα  ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο.  
  
Ρν θηίξην δελ έρεη ππνδνκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΚΔΑ.  
 
Ππλνιηθά, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην θηίξην είλαη απαξάκηιινπ αηζζεηηθήο αθνχ είλαη 
δηαηεξεηέν (πξψελ εξγνζηάζην ρηηζκέλν κε πέηξα θαη μχιν). Υο πεξηβάιινλ, ην θηίξην δελ 
έρεη λα δειέςεη ζε ηίπνηε απφ θαλέλα θηίξην άιινπ ηκήκαηνο είηε ζηελ Διιάδα είηε ζην 
εμσηεξηθφ.  
 
Υζηφζν, ην θηίξην δελ έρεη ηελ αξκφδνπζα ζπληήξεζε ελψ θαη νη ρψξνη ηνπ πιένλ νξηαθά 
κφλν επαξθνχλ γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο.  
 

 

8.4. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό αξιοποίηζηρ νέυν ηεσνολογιών από ηιρ διάθοπερ 
ςπηπεζίερ ηος Τμήμαηορ (πλην εκπαιδεςηικού και επεςνηηικού έπγος); 

 

Ρν ηκήκα ππνζηεξίδεηαη απφ ΡΞΔ φπσο θάζε άιιν ηκήκα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο 
(κε εμαίξεζε ηε ζπληήξεζε θαη ηελ ππνζηήξημε).  
 
Νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα άιια 
ηκήκαηα π.ρ. Students Web θιπ. Νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν εθαξκνγέο γηα δηνηθεηηθέο 
ιεηηνπξγίεο (π.ρ. Students Web) φζν θαη γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο (π.ρ. COMPUS).  
 
ια ηα κέιε ΓΔΞ έρνπλ ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν ζηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 
Θάπνηνη δηαζέηνπλ θαη επηπιένλ ηζηνζειίδεο.  
 
Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ηππηθή δηαδηθαζία πνπ λα νξίδεη ξεηά πφηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
ελεκέξσζε ηνπ ηζηνηφπνπ. Ξξαθηηθά, ε αλαλέσζε γίλεηαη φηαλ ππάξρεη θάηη λέν π.ρ. 
πξφγξακκα καζεκάησλ, εμεηάζεσλ θιπ.  
 
 

8.5. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό διαθάνειαρ και ηην αποηελεζμαηικόηηηα ζηη σπήζη 
ςποδομών και εξοπλιζμού; 

 

Νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο θαη ν δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηνχληαη ελ γέλεη νξζνινγηθά. 
Ν ιφγνο είλαη πσο ζηελ νπζία απηά εμαληινχληαη ζηα δχν εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο (ζπλ 
αζχξκαηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν) ηα νπνία θαηά ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο. Γελ 
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ππάξρεη πεξαηηέξσ εμνπιηζκφο δεκφζηα δηαζέζηκνο κε ηελ εμαίξεζε ησλ Ζ/ ζηε 
βηβιηνζήθε πνπ είλαη πξνζβάζηκνη κφλν φηαλ ε βηβιηνζήθε είλαη αλνηθηή.  
 
Γηα ηηο ψξεο εθηφο καζεκάησλ δελ ππάξρεη έιεγρνο ηεο ρξήζεο ησλ Ζ/ ηνπ εξγαζηεξίνπ 
αθνχ δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ. Ρν κφλν κέηξν πνπ έρεη πξνβιεθζεί είλαη ην κπινθάξηζκα 
πξφζβαζεο ζε έλα εχξνο ηζηνζειίδσλ (π.ρ. κε άζεκλν πεξηερφκελν, παηρλίδηα θιπ) απφ ηνπο 
Ζ/ ησλ εξγαζηεξίσλ.  
 

 

8.6. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό διαθάνειαρ και ηην αποηελεζμαηικόηηηα ζηη 
διασείπιζη οικονομικών πόπυν; 

 

Γελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ζε επίπεδν Ρκήκαηνο.  
Γελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ ζην ηκήκα.  
Γελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ ζην ηκήκα.  
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9. Σςμπεπάζμαηα 

9.1. Ποια, καηά ηην γνώμη ζαρ, είναι ηα κςπιόηεπα θεηικά και απνηηικά ζημεία 
ηος Τμήμαηορ, όπυρ αςηά πποκύπηοςν μέζα από ηην Έκθεση Εσωτεπικήρ 
Αξιολόγησηρ; 

H δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο θξίλεηαη σο ζεηηθή θαζψο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην 
Ρκήκα, γηα πξψηε θνξά, λα θαηαγξάςεη θαη λα απνηηκήζεη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 
Ρα θπξηφηεξα ζεηηθά ζεκεία, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ Έθζεζε Δζσηεξηθήο 
Αμηνιφγεζεο, ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 
 

 πςειφο βαζκφο αμηνπνίεζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

  πςειά επίπεδα παξαγσγήο έξεπλαο/εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 ε εμσζηξέθεηα ηνπ Ρκήκαηνο, φπσο απηή απνηππψλεηαη κέζσ ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ 
(Δπξσπατθή Έλσζε, Ηαπσλία, Θνξέα). 

 δηαζχλδεζε Ρκήκαηνο κε ηελ Θνηλσλία, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζπκβνπιεπηηθνχ θαη 
ππνζηεξηθηηθνχ ηνπ ξφινπ 

 δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία (ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο 
Γηδαζθφλησλ-θνηηεηψλ). 

 
Tν Ρκήκα δηαζέηεη έλα επέιηθην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη δε δηζηάδεη λα πξνβαίλεη ζε 
αλαζεψξεζή ηνπ ή ζε πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ ηνπ. Πην πιαίζην απηφ, παξαθνινπζψληαο ηηο 
εμειίμεηο ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ επίπεδν, εκπινπηίδεη ην πξφγξακκά ηνπ κε λέα γλσζηηθά 
αληηθείκελα, αλαπηχζζνληαο έηζη ηνλ δηάινγν κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.  
 
Ρν Ρκήκα ζεσξεί φηη πξνζθέξεη άξηηα εθπαίδεπζε ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ιακβάλνληαο 
ππ  νςηλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο κέρξη ζήκεξα αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. 
Υο εθ ηνχηνπ, νη απφθνηηνί καο είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθνί γηα ηελ επηηπρή δηεθδίθεζε 
ππνηξνθηψλ θαη ζέζεσλ ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο 
αιινδαπήο. 
 
Υζηφζν, κέζα απφ ηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο αλαδεηθλχνληαη θαη αξλεηηθέο 
δηαπηζηψζεηο. Ρα θπξηφηεξα αξλεηηθά ζεκεία ζεσξνχληαη ηα θάησζη: 
 

 επθαηξηαθή ρξεκαηνδφηεζε γηα θάιπςε πάγησλ αλαγθψλ (εθπαηδεπηηθέο 
ππνδνκέο/εμνπιηζκφο, αλαιψζηκα, θ.ά.). 

 πςειφ θφζηνο δηαβίσζεο θαη κεηαθίλεζεο γηα ηνπο θνηηεηέο, ιφγσ απφζηαζεο απφ ηα 
κεηξνπνιηηηθά θέληξα θαη απνπζία ππνδνκψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο (έιιεηςε θνηηεηηθψλ 
εζηηψλ θ.ά.). 

 δελ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ππνηξνθίεο απφ ην ΞΑΚΑΘ γηα ηνπο άξηζηνπο πξνπηπρηαθνχο 
θνηηεηέο.  

 απνπζία πνηνηηθήο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη κε επαξθήο ζηειέρσζε ησλ  δηνηθεηηθψλ 
ηνκέσλ (Βηβιηνζήθε, Γξακκαηεία Ρκήκαηνο, Γξακκαηείεο Ρνκέσλ θ.ιπ.).  

 έιιεηςε πφξσλ γηα εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ παξεκπνδίδεη ηηο 
φπνηεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο εξεπλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη παξαθνινπζήζεσο ησλ 
εμειίμεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν . 

 

 

9.2. Διακπίνεηε εςκαιπίερ αξιοποίηζηρ ηυν θεηικών ζημείυν και ενδεσόμενοςρ  
κινδύνοςρ από ηα απνηηικά ζημεία; 

Ζ θηλεηήξηα δχλακε ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο είλαη ηα κέιε Γ.Δ.Ξ., νη 
δηδάζθνληεο θαη νη εξεπλεηέο ηνπ. Ζ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ησλ κειψλ ΓΔΞ παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο Summer Schools (& Distance Learning) ζε ηνκείο ζχγθιηζεο 
ηερλνινγηψλ ςεθηαθψλ, ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, πξνζειθχνληαο θνηηεηέο απφ ηελ 
επξχηεξε πεξηνρή θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, εμαζθαιίδνληαο γηα ην Ρκήκα 
νηθνλνκηθνχο πφξνπο.  
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Νξηζκέλεο απφ ηηο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη νη 
αθφινπζεο:  

 Ζ ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (κε δηεζλείο εξεπλεηηθέο δηαθξίζεηο/ βξαβεία) 
ηνπ Ρκήκαηνο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ εξεπλεηψλ κε 
πξννπηηθέο εμέιημεο γηα ηε ζηειέρσζε ηφζν ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ 
φζν θαη γηα ηε ζηειέρσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο. 

 ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απνδνρήο ησλ απνθνίησλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε θαιά  
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο ζε θαιέο ζέζεηο 
εξγαζίαο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ  

 Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ∆ΔΞ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε πξνβνιή 
ηνπ Ρκήκαηνο.  

 Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ αλαθνξηθά κε ηελ 
επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζειθχζνπλ θαιχηεξεο 
πνηφηεηαο θνηηεηέο, εάλ πξνβιεζνχλ επαξθψο.  

Πηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ ην Ρκήκα πεξηιακβάλνληαη, 
κεηαμχ άιισλ, νη εμήο: 

 ε κε πξφζιεςε κφληκνπ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ, ΔΔΓΗΞ, κε απνηέιεζκα ηε δηαηψληζε, 
αλ φρη επηδείλσζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ ζηε δηδαζθαιία. 

 ε απξφβιεπηε κεηαβνιή ηνπ ζεζκηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο. Ζ 
παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο, ηφζν εξεπλεηηθά, φζν θαη ζηα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη, ιφγσ ηεο αδπλακίαο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ.  

 ε κε πξφζιεςε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε Γξακκαηεία πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε 
απνηέιεζκα ηελ ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο πνπ παξέρεη ην Ρκήκα θαη ηελ πεξαηηέξσ επηβάξπλζε 
ησλ δηδαζθφλησλ κε δηνηθεηηθή γξαθεηνθξαηία δηεθπεξαησηηθνχ ραξαθηήξα, 

 ε ελδερφκελε αδπλακία πξνζέιθπζεο θνηηεηψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη ζηειερηαθνχ 
δπλακηθνχ πςειήο πνηφηεηαο, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ κεηαθίλεζεο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηε ρσξνζέηεζε ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ εγθαηάζηαζεο.  
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10. Σσέδια βεληίυζηρ 

10.1. Πεπιγπάτηε ηο βπασςππόθεζμο ζσέδιο δπάζηρ από ηο Τμήμα για ηην άπζη 
ηυν απνηηικών και ηην ενίζσςζη ηυν θεηικών ζημείυν.  

 

Ρν βξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο ηνπ Ρκήκαηνο ΓΡ πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ θχξηνπο 
άμνλεο: 
 

 Δλίζρπζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, ηφζν ζε κέιε ΓΔΞ φζν θαη ζε δηνηθεηηθφ 
πξνζσπηθφ. 

 Ξξνβνιή ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζε εκεξίδεο αιιά θαη δηνξγάλσζε 
        εκεξίδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπ ζπιιφγνπο θνηηεηψλ θαη απνθνίησλ. 

 Δλίζρπζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζπλεξγαζηψλ κε Ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 
εμσηεξηθνχ θαζψο θαη κε Θνηλσληθνχο, Ξνιηηηζηηθνχο θαη Ξαξαγσγηθνχο Φνξείο 

 Ξξνζέιθπζε μέλσλ εξεπλεηψλ σο κεηαδηδαθηφξσλ ή επηζθέςεηο θαζεγεηψλ γηα 
ζπλεξγαζία κέζσ πξνγξακκάησλ ERASMUS θιπ. 

 Γηνξγάλσζε δηαιέμεσλ γηα ην επξχ θνηλφ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Αξζνγξαθία ησλ 
        κειψλ ΓΔΞ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. 

 

10.2. Πεπιγπάτηε ηο μεζοππόθεζμο ζσέδιο δπάζηρ από ηο Τμήμα για ηην άπζη 
ηυν απνηηικών και ηην ενίζσςζη ηυν θεηικών ζημείυν.  

Ρν κεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο ηνπ Ρκήκαηνο πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηνπο παξαθάησ 
θχξηνπο άμνλεο: 
 

 Δλίζρπζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηφζν ζε κέιε ΓΔΞ φζν θαη ζε δηνηθεηηθφ 
πξνζσπηθφ. 

 Ρε ζχζηαζε επηηξνπήο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία 
summer school ζε εμεηδηθεπκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Ρκήκαηνο ΓΡ θαη 
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε (& 
Distance Learning- Master by Research) κε ζηφρν ηελ πξνέιθπζε θνηηεηψλ απφ ηελ 
Δπξψπε. 

 Αλάπηπμε ζεηξάο ζεκηλαξίσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο ησλ κειψλ ΓΔΞ θαη ησλ 
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ. 

 
10.3. Διαηςπώζηε πποηάζειρ ππορ δπάζη από ηη Διοίκηζη ηος Ιδπύμαηορ. 

Νη πξνηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ. 
  

 Θξίλεηαη απαξαίηεηε ε άξηηα ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, πρ 
videoprojector, Ζ/, ζηα εξγαζηήξηα θαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ρν ζεκείν απηφ 
ηνλίδεηαη γηαηί παξαηεξείηαη πιεκκειήο ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ζε πνιιέο αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο. 

 Θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν εκπινπηηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο. 

 Δλίζρπζε έξεπλαο (παξνρή θηλήηξσλ) θαη ησλ ππνδνκψλ (δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ). 

 
10.4. Διαηςπώζηε πποηάζειρ ππορ δπάζη από ηην Πολιηεία. 

Νη πξνηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο πξνο ην πνπξγείν Ξαηδείαο: 
 

 Ρελ παξνρή λέσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ πξνθήξπμε  λέσλ ζέζεσλ ΓΔΞ. 

 Ρελ παξνρή πηζηψζεσλ γηα ζέζεηο ΔΔΓΗΞ. 

 Ρελ παξνρή πηζηψζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε 
ζηειέρσζε ησλ γξακκαηεηψλ Ξξνπηπρηαθψλ/ θαη κειινληηθψλ Κεηαπηπρηαθψλ 
Ππνπδψλ θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
ππεξεζηψλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη ηελ παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζηα 
κέιε ΓΔΞ θαη ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο 

 Γελλαία ρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ θαη έξεπλαο. 



 

Έθζεζε Εζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)  Έθδνζε 2.0      Οθηώβξηνο 2011 

 

57 

11. Πίνακερ 
 
Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ παξαηίζεληαη ζε νξηδόληηα δηάηαμε ζειίδαο. 
 
 

(Τν ππόινηπν ηεο ζειίδαο είλαη εζθεκκέλα θελό) 
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ΔΠΗΣΟΜΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ  

ΣΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

ΗΓΡΤΜΑ: Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ 

ΣΜΖΜΑ : Γιοίκηζηρ Σεσνολογίαρ 

Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ θαηεπζχλζεσλ: 1 

Αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ: 0 

Σχεηικ

ός 

πίνακ

ας 

Ακαδημαϊκό έηος 2010-

2011 

2009-

2010 

2008

-

2009 

2007

-

2008 

2006

-

2007 

2005

-

2006 

# 1 πλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ 9 9 4 2 - - 

# 1 Λνηπφ πξνζσπηθφ 1 1 6 6 6 6 

# 2 πλνιηθφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

ζε θαλνληθά έηε θνίηεζεο (λ + 2) 

296 287 277 247 186 123 

# 3 Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα ζέζεηο  ζηηο 

παλειιαδηθέο 

60 60 60 60 60 60 

# 3 πλνιηθφο αξηζκφο λενεηζεξρνκέλσλ 

θνηηεηψλ  

64 59 62 67 72 68 

# 7 Αξηζκφο απνθνίησλ 28 38 23 - - - 

# 6 Μ.Ο. βαζκνχ πηπρίνπ 6,83 6,69 7,08 - - - 

# 4 Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα Θέζεηο ΠΜ - - - - - - 

# 4 Αξηζκφο αηηήζεσλ  γηα ΠΜ - - - - - - 

# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηελ 

απφθηεζε πηπρίνπ 

50 50 50 50 50 50 

# 12.1 χλνιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ (Τ) 40 50 50 50 50 50 

# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ επηινγήο 

18 0 0 0 0 0 

# 15 πλνιηθφο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ ΓΔΠ 31 41 49 34 48  

# 16 Αλαγλψξηζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ (ζχλνιν) 96 112 109 77 65  

# 17 Γηεζλείο ζπκκεηνρέο 6 6 3 3   

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 
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Πίνακαρ 1.   Δξέλιξη ηος πποζωπικού ηος Σμήμαηορ 

 

  2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

  Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ 

Καθηγηηέρ ύνολο 1  1  1  1      

 Απφ εμέιημε             

 Νέεο πξνζιήςεηο       1      

 πληαμηνδνηήζεηο             

 Παξαηηήζεηο             

Αναπληπωηέρ Καθηγηηέρ ύνολο 1  1  1  1      

 Απφ εμέιημε             

 Νέεο πξνζιήςεηο       1      

 πληαμηνδνηήζεηο             

 Παξαηηήζεηο             

Δπίκοςποι Καθηγηηέρ ύνολο 2  2  2        

 Απφ εμέιημε             

 Νέεο πξνζιήςεηο     2        

 πληαμηνδνηήζεηο             

 Παξαηηήζεηο             

Λέκηοπερ ύνολο 5  5          

 Νέεο πξνζιήςεηο   5          

 πληαμηνδνηήζεηο             

 Παξαηηήζεηο             

Μέλη ΔΔΓΗΠ ύνολο             

Γιδάζκονηερ επί 

ζςμβάζει** 

ύνολο 15 3 23 5 27 8 32 13 30 8 14 6 

Σεσνικό πποζωπικό 

επγαζηηπίων 

ύνολο      2  2  2  2  

Γιοικηηικό πποζωπικό ύνολο  1  1 1 3 1 3 1 3 1 3 
* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  

** Αλαθέξεηαη ζε αξηζκφ ζπκβάζεσλ – φρη δηδαζθφλησλ (π.ρ. αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη δχν ζπκβάζεηο, ρεηκεξηλή θαη εαξηλή, ηφηε κεηξψληαη δχν ζπκβάζεηο). 

Α: Άξξελεο, Θ: Θήιεηο 
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Πίνακαρ 2.   Δξέλιξη ηος ζςνόλος ηων εγγεγπαμμένων θοιηηηών ηος Σμήμαηορ ζε όλα ηα έηη ζποςδών 

 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

Πξνπηπρηαθνί 314 287 277 247 186 123 

Μεηαπηπρηαθνί (ΜΓΔ) - - - - - - 

Γηδαθηνξηθνί 3 - - - - - 

 

Πίνακαρ 3. Δξέλιξη ηος απιθμού ηων νέο-ειζεπσομένων πποπηςσιακών θοιηηηών ηος Σμήμαηορ 

Διζασθένηερ με: 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 60 58*** 58*** 57 60 58*** 

Μεηεγγξαθέο (εηζξνέο πξνο ην Σκήκα) - - - - - - 

Μεηεγγξαθέο (εθξνέο πξνο άιια 

Σκήκαηα)** 

- - - - - - 

Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 

(Πηπρηνχρνη ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

2 - 2 5 6 5 

Άιιεο θαηεγνξίεο 1 - 2 3 4 2 

ύνολο
**

 63 58 62 65 70 65 

Αιινδαπνί θνηηεηέο 

(εθηόο πξνγξακκάησλ αληαιιαγώλ) 
1 1 - 2 2 3 

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  

** Πξνζνρή: ν αξηζκφο ησλ εθξνψλ πξέπεη λα αθαηξεζεί θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πλφινπ. 

*** Με εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο έρνπλ εηζαρζεί θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ Διιεληθή ππεθνφηεηα. Αλαιπηηθά: 

2009-2010: 3 θνηηεηέο κε Αιβαληθή ππεθνφηεηα. 

2008-2009: 1 θνηηεηήο κε Αιβαληθή ππεθνφηεηα. 

2005-2006: 1 θνηηεηήο κε Αιβαληθή ππεθνφηεηα. 
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Πίνακαρ 4. Δξέλιξη ηος απιθμού ηων θέζεων και ηων αποθοίηων ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών (ΠΜ)
*
 

 

Σίηλορ ΠΜ:   «………………………………………………………………………..» Κανονική διάπκεια ζποςδών (μήνερ): .................. 

 

 Σπέσον 

έηορ** 
Πποηγ. έηορ 

Σπέσον έηορ – 

2 

Σπέσον έηορ – 

3 

Σπέσον έηορ – 

4 

Σπέσον έηορ  - 

5 

πλνιηθφο αξηζκφο Αηηήζεσλ (α+β)       

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο       

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ 

Σκεκάησλ 

      

πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ 

ζέζεσλ  

      

πλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθέλησλ        

πλνιηθφο αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ  

    -  

Αιινδαπνί θνηηεηέο 

(εθηόο πξνγξακκάησλ αληαιιαγώλ) 

      

 
* ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο γηα κάθε ΠΜ. 

** Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 
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Πίνακαρ 5. Δξέλιξη ηος απιθμού ηων θέζεων και ηων αποθοίηων* ηος Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών ποςδών 

 

 

 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

πλνιηθφο αξηζκφο Αηηήζεσλ (α+β) 3 - - - - - 

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο - - - - - - 

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ 

Σκεκάησλ 

3 - - - - - 

πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ 

ζέζεσλ 

      

πλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθέλησλ 

ππνςεθίσλ 

2 - - - - - 

Απφθνηηνη - - - - - - 

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ απνθνίησλ - - - - - - 

 
*  Απφθνηηνη = Αξηζκφο Γηδαθηφξσλ πνπ αλαθεξχρζεθαλ ζην έηνο πνπ αθνξά ε ζηήιε. 

** Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  
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Πίνακαρ 6. Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζορ βαθμόρ πηςσίος ηων αποθοίηων ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών ποςδών 

 

 
ςνολικόρ 

απιθμόρ 

αποθοιηηζάνηω

ν 

Καηανομή Βαθμών (απιθμόρ θοιηηηών και %  

επί ηος ζςνόλος ηων αποθοιηηζάνηων) 

Μέζος όρος Βαθμολογίας  

(ζηο ζύνολο ηων αποθοίηων) 

Έηορ 

Αποθοίηηζηρ 
5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2005-2006 - - - - - - 

2006-2007 - - - - - - 

2007-2008 - - - - - - 

2008-2009 23 2(8,70%) 10(43,48%) 9(39,13%) 2(8,70%) 7,08 

2009-2010 38 4(10,53%) 23(60,53%) 11(28,95%) 0(0%) 6,69 

2010-2011 28 2(7,14%) 17(60,71%) 7(25%) 2(7,14%) 6,83 

Σύλνιν 89 8(8,99%) 50(56,18%) 27(30,34%) 4(4,49%) 6,87 

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  

 

Δπεξηγήζη: εκεηψζηε ζε θάζε ζηήιε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ έιαβαλ ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία θαη ην πνζνζηφ πνπ απηνί εθπξνζσπνχλ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απνθνηηεζάλησλ ην ζπγθεθξηκέλν έηνο [π.ρ. 26 (=15%)]. 
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Πίνακαρ 7. Δξέλιξη ηος απιθμού ηων αποθοίηων ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών ποςδών και διάπκεια ζποςδών 
Σηνλ πίλαθα απηόλ ζα απνηππσζνύλ ηα εμειηθηηθά ζηνηρεία 7 ζπλνιηθά εηώλ: ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Εζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο θαη ησλ 6 

πξνεγνύκελσλ εηώλ. Πξνζαξκόζηε ηηο ρξνλνινγίεο αλάινγα. 

Σηνλ πίλαθα απηό θαίλεηαη όηη θαλέλαο θνηηεηήο δελ έρεη απνθνηηήζεη ζηα 4 έηε, γεγνλόο ην νπνίν δελ είλαη αιεζέο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί όζνη θνηηεηέο 

ηειεηώλνπλ ηνλ Ινύλην δελ νξθίδνληαη ηνλ Ινύιην νύηε ηνλ Σεπηέκβξην αιιά ηνλ Δεθέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή ην ζύζηεκα θνηηεηνινγίνπ 

ππνινγίδεη ηελ απνθνίηεζή ηνπο ζηα 5έηε αληί ησλ νξζώλ 4, κε βάζε ηελ εκεξνκελία νξθσκνζίαο.  

Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο θνηηεηήο νινθιεξώλεη θαλνληθά ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηα 4 έηε ηνλ Ινύλην ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2009-2010. Η νξθσκνζία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Δεθέκβξην ηνπ επόκελνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2010-2011.  

Η αηηία γη’ απηή ηελ δπζιεηηνπξγία είλαη ην γεγνλόο όηη ζην Τκήκα γίλνληαη, κε απόθαζε ηεο Πξπηαλείαο, νξθσκνζίεο 2 θνξέο  ην ρξόλν αληί ησλ 3 πνπ γίλνληαη 

ζηα ππόινηπα Τκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Μάιηζηα από ην αθαδεκατθό έηνο 2011-2012 ε  βνύιεζε ηεο Πξπηαλείαο είλαη λα γίλεηαη 1 θνξά  νξθσκνζία ην 

ρξόλν εάλ δε ζπγθεληξώλεηαη ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ππνςήθησλ πηπρηνύρσλ. 

 

 

Δγγπαθένηερ 

Α π ο θ ο ι η ή ζ α ν η ε ρ  

Γ ι ά π κ ε ι α   π ο ς δ ώ ν  ( ζ ε  έ η η )  

   

 Ποζοζηιαία αναλογία 

Έηνο εηζαγσγήο 

Κ
10

 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 

Με 

απνθνηηήζαληεο 

Σπλνιηθό πνζνζηό 

απνθνηηεζάλησλ
11 

Σπλνιηθό πνζνζηό    

κε 

απνθνηηεζάλησλ 

2004-2005 55 - 23 11 3 1 - - 17 69,09% 30,91% 

2005-2006 63 - 27 13 4 - - - 19 69,84% 30,16% 

2006-2007 60 - 12 15 - - - - 33 45% 55% 

2007-2008 58 - 6 - - - - - 52 10,34% 89,66% 

2008-2009 54 - - - - - - - 54 0% 100% 

2009-2010 50 - - - - - - - 50 0% 100% 

2010-2011 55 - - - - - - - 55 0% 100% 

 

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 

                                                 
10

 Όπνπ Κ = Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ (ζε έηε) ζην Σκήκα.  (π.ρ. αλ ε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη 4 έηε, ηφηε Κ=4 έηε, Κ+1=5 έηε, 

Κ+2=6 έηε,..., Κ+6=10 έηε). 
11

 ηελ ζηήιε απηή ζεκεηψλεηαη ε ποζοζηιαία αναλογία ησλ απνθνηηεζάλησλ θάζε έηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εηζαρζέλησλ ηνπ έηνπο (ηεο ζηήιεο 2). 
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Πίνακαρ 8. Δπαγγελμαηική ένηαξη ηων αποθοίηων ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών ποςδών 

ημείωζη: Ο πίλαθαο απηφο δελ ζπκπιεξψζεθε γηαηί, ιφγσ ηνπο πνιχ κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ απνθνίηεζε ησλ πξψησλ 

θνηηεηψλ, δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε. 
 

 

ςνολικόρ 

απιθμόρ 

αποθοιηηζάνηων 

Υπονικό διάζηημα επαγγελμαηικήρ ένηαξηρ μεηά ηην 

αποθοίηηζη (ζε μήνερ)** 

Έηορ 

Αποθοίηηζηρ 

6 12 24 

Με εληαρζέληεο 

– ζπλέρεηα 

ζπνπδψλ 

Σξέρνλ έηνο – 5      

Σξέρνλ έηνο – 4      

Σξέρνλ έηνο – 3      

Σξέρνλ έηνο – 2      

Πξνεγ. έηνο      

Σξέρνλ έηνο*      

Σύλνιν      

  

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 

** Οη ζηήιεο ζπκπιεξψλνληαη κε ην πιήζνο ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή έληαμε 

πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. 
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Πίνακαρ 9. ςμμεηοσή ζε  Γιαπανεπιζηημιακά ή Γιαημημαηικά  Ππογπάμμαηα Πποπηςσιακών ποςδών 

ημείωζη: Ο πίλαθαο απηφο δελ ζπκπιεξψζεθε γηαηί δελ έρνπλ αλαπηπρζεί αθφκε νη αληίζηνηρεο ζπλεξγαζίεο. 

 

  Σπέσον 

έηορ* 

Πποηγ. 

έηορ 

Σπέσον έηορ 

– 2 

Σπέσον έηορ – 

3 

Σπέσον έηορ – 

4 

Σπέσον έηορ 

– 5 

Σύνολο 

Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ 

θνίηεζαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε 

άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

     
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**        

Άιια        

Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ 

Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ ζην Σκήκα  

Δζσηεξηθνχ 
 

     
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**        

Άιια        

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε 

άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

     
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**        

Άιια        

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

άιισλ Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ 

δίδαμαλ ζην Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

     
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**        

Άιια        

ύνολο         

 

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 

** Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ. 
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Πίνακαρ 10. Δπαγγελμαηική ένηαξη ηων αποθοίηων ηων Ππογπαμμάηων Μεηαπηςσιακών ποςδών 

ημείωζη: Ο πίλαθαο απηφο δελ ζπκπιεξψζεθε γηαηί δελ ππάξρεη πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

 

 

ςνολικόρ 

απιθμόρ 

αποθοιηηζάνηων 

ΠΜ 

Υπονικό διάζηημα επαγγελμαηικήρ ένηαξηρ μεηά ηην 

αποθοίηηζη (ζε μήνερ)** 

Έηορ 

Αποθοίηηζηρ 

6 12 24 

Με εληαρζέληεο 

– ζπλέρεηα 

ζπνπδψλ 

Σξέρνλ έηνο - 5      

Σξέρνλ έηνο – 4      

Σξέρνλ έηνο – 3      

Σξέρνλ έηνο - 2      

Πξνεγ. έηνο      

Σξέρνλ έηνο*      

Σύλνιν      

 

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  

** Οη ζηήιεο ζπκπιεξψλνληαη κε ην πιήζνο ησλ απνθνίησλ ΠΜ, ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή έληαμε πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. 
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Πίνακαρ 11. ςμμεηοσή ζε  Γιαπανεπιζηημιακά ή Γιαημημαηικά  Ππογπάμμαηα Μεηαπηςσιακών ποςδών 
 

  Σπέσον 

έηορ* 

Πποηγ. 

έηορ 

Σπέσον έηορ 

– 2 

Σπέσον έηορ 

– 3 

Σπέσον έηορ 

– 4 

Σπέσον έηορ 

– 5 

Σύνολο 

Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ 

θνίηεζαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε 

άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

     
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**        

Άιια        

Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ 

Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ ζην Σκήκα  

Δζσηεξηθνχ 
 

     
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**        

Άιια        

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε 

άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

     
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**        

Άιια        

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

άιισλ Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ 

δίδαμαλ ζην Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

     
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**        

Άιια        

ύνολο         

 

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  

** Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ. 
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Πίνακαρ  12.1 Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών ποςδών (Ακαδημ. έηορ 2010-2011)
1 

ημείωζη: Οη ζηήιε «Τπνβάζξνπ (Τ), Δπηζη., θιπ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί γηαηί ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αθνινπζείηαη απφ ην Σκήκα είλαη 

δηαθνξεηηθή (βι. ελφηεηα 3.1). Ζ ζηήιε «Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί γηαηί δελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα 

(αιπζίδεο καζεκάησλ). 

 

Δξάμηνο 

ποςδών 

Μαθήμαηα2 Ππογπάμμαηορ ποςδών 

(ανά εξάμηνο) 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ρ 

Μ
α

θ
ή

μ
α

ηο
ρ 

Π
ιζ

η
. 
Μ

ο
ν
ά

δ
ερ

 

E
C

T
S

 

Κ
α

η
η

γ
ο

π
ία

 

μ
α

θ
ή

μ
α

η
ο

ρ3
 

Τποβάθπος (Τ) 

Δπιζη. Πεπιοσήρ 

(ΔΠ) 

Γενικών Γνώζεων 

(ΓΓ) 

Ανάπηςξηρ 

Γεξιοηήηων (ΑΓ) Ω
π

ερ
 δ

ιδ
α

ζ
κ

α
λ
ία

ρ 

α
νά

 ε
β

δ
ο

μ
ά

δ
α

 

ε ποιο 

εξάμηνο 

ζποςδών 

ανηιζηοισεί; 

(1ο, 2ο κλπ.) 

Πποαπαιηούμενα 

μαθήμαηα4 
Ηζηόηοπορ5 

ελίδα 

Οδηγού 

ποςδών6 

1ο Μαζεκαηηθά Ι ΓΤ1101 5 Τ  5 1ο  http://compus.uom.gr/ 26 

... Πιεξνθνξηθή Τερλνινγία 
θαη Δθαξκνγέο ΓΤ1201 

5 
Τ 

 
4 

... 
 

http://compus.uom.gr/ 
26 

 Γηνίθεζε θαη Τερλνινγία ΓΤ1301 5 Τ  3   http://compus.uom.gr/ 26 

 Δηζαγσγή ζηα Οηθνλνκηθά ΓΤ1401 5 Τ  3   http://compus.uom.gr/ 27 

... Χεθηαθά Σπζηήκαηα θαη 
Δθαξκνγέο ΓΤ1601 

5 
Τ 

 
4 

... 
 

http://compus.uom.gr/ 
27 

 Γίθηπα Υπνινγηζηώλ ΓΤ1701 5 Τ  4   http://compus.uom.gr/ 27 

... Αγγιηθά Ι ΓΤ1001 5 Τ  3 ...  http://compus.uom.gr/ 28 

2ο Μαζεκαηηθά ΙΙ ΓΤ1102 5 Τ  5 2ο  http://compus.uom.gr/ 28 

 Πξνγξακκαηηζκόο 
Υπνινγηζηώλ ΓΤ1202 

5 
Τ 

 
4 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
28 

 Μάξθεηηλγθ Πξντόλησλ θαη 
Υπεξεζηώλ ΓΤ1302 

5 
Τ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
29 

... Αξρέο Λνγηζηηθήο θαη 
Φξεκαηννηθνλνκηθήο ΓΤ1402 

5 
Τ 

 
3 

... 
 

http://compus.uom.gr/ 
29 

 Μηθξνεπεμεξγαζηέο θαη 
Μηθξνππνινγηζηέο ΓΤ1602 

5 
Τ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
29 

... Τειεπηθνηλσληαθά 
Σπζηήκαηα θαη Δθαξκνγέο ΓΤ1702 

5 
Τ 

 
4 

... 
 

http://compus.uom.gr/ 
29 

... Αγγιηθά ΙΙ ΓΤ1002 5 Τ  3 ...  http://compus.uom.gr/ 30 

3ο Σηαηηζηηθή θαη Πηζαλόηεηεο ΓΤ2101 5 Τ  4 3ο  http://compus.uom.gr/ 30 

... Αληηθεηκελνζηξαθήο ΓΤ2201 5 Τ  6 ...  http://compus.uom.gr/ 30 
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Σρεδίαζε θαη 
Πξνγξακκαηηζκόο 

 Γηνίθεζε Παξαγσγήο θαη 
Υπεξεζηώλ ΓΤ2301 

5 
Τ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
31 

 Φξεκαηννηθνλνκηθή 
Γηνίθεζε ΓΤ2401 

5 
Τ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
31 

 Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα ΓΤ2601 5 Τ  4   http://compus.uom.gr/ 31 

... Χεθηαθέο Τειεπηθνηλσλίεο ΓΤ2701 5 Τ  4 ...  http://compus.uom.gr/ 31 

4 ο Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ΓΤ2102 5 Τ  4 4 ο  http://compus.uom.gr/ 32 

 Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε 
Γεδνκέλσλ ΓΤ2202 

5 
Τ 

 
5 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
32 

 Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ 
Πόξσλ ΓΤ2302 

5 
Τ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
32 

 Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα 
Γηνίθεζεο  ΓΤ2501 

5 
Τ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
33 

 Τερλνινγίεο Γηαδηθηύνπ ΓΤ2702 5 Τ  4   http://compus.uom.gr/ 33 

 Τερλνινγίεο Ιζηνύ ΓΤ2703 5 Τ  4   http://compus.uom.gr/ 33 

5 ο Δπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή θαη 
Σηξαηεγηθή ΓΤ3301 

5 
Τ 

 
3 

5 ο 
 

http://compus.uom.gr/ 
34 

 Οηθνλνκηθά ησλ 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Λήςε  
Δπηρεηξεκαηηθώλ 
Απνθάζεσλ ΓΤ3401 

5 

Τ 

 

3 

 

 

http://compus.uom.gr/ 

34 

 Αλάιπζε θαη Σρεδίαζε 
Πιεξνθνξηαθώλ 
Σπζηεκάησλ ΓΤ3501 

5 
Τ 

 
4 

 

 

http://compus.uom.gr/ 
34 

 Τερλνινγίεο Σρεδηαζκνύ 
θαη Παξαγσγήο ΓΤ3502 

5 
Τ 

 
4 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
35 

 Καηαλεκεκέλα Σπζηήκαηα ΓΤ3601 5 Τ  4   http://compus.uom.gr/ 35 

 Γηαρείξηζε θαη Αζθάιεηα 
Τειεπηθνηλσληαθώλ  
Σπζηεκάησλ ΓΤ3701 

5 
Τ 

 
4 

 

 

http://compus.uom.gr/ 
35 

6 ο Τερληθέο Γηαζθάιηζεο θαη 
Διέγρνπ Πνηόηεηαο ΓΤ3302 

5 
Τ 

 
3 

6 ο 
 

http://compus.uom.gr/ 
36 
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 Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο 
Αιπζίδαο ΓΤ3303 

5 
Τ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
36 

 Δπηρεηξεζηαθέο 
Αξρηηεθηνληθέο ΓΤ3503 

5 
Τ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
36 

 Τερλνινγίεο Αλάπηπμεο 
Σπζηεκάησλ ΓΤ3504 

5 
Τ 

 
4 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
36 

 Δλζσκαησκέλα 
Σπζηήκαηα ΓΤ3602 

5 
Τ 

 
4 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
37 

 Σπζηήκαηα Κηλεηώλ θαη 
Αζύξκαησλ Δπηθνηλσληώλ ΓΤ3702 

5 
Τ 

 
4 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
37 

7 ο Γηνίθεζε θαη 
Πξνγξακκαηηζκόο Έξγσλ ΓΤ4301 

5 
Τ 

 
3 

7 ο 
 

http://compus.uom.gr/ 
37 

 Σπλδπαζηηθή 
Βειηηζηνπνίεζε ΓΤ4302 

5 
Δ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
38 

 Μνληέια Λήςεο 
Απνθάζεσλ ΓΤ4303 

5 
Δ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
38 

 Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 
Πξντόλησλ θαη Υπεξεζηώλ ΓΤ4401 

5 
Δ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
38 

 Φξεκαηννηθνλνκηθή 
Αλάιπζε θαη 
Μνληεινπνίεζε ΓΤ4402 

5 
Δ 

 
3 

 

 

http://compus.uom.gr/ 
39 

 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα-
Μειέηεο Πεξηπηώζεσλ ΓΤ4403 

5 
Δ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
39 

 Ηιεθηξνληθή Δπηρείξεζε ΓΤ4501 5 Δ  3   http://compus.uom.gr/ 39 

 Δπηρεηξεκαηηθή 
Μνληεινπνίεζε ΓΤ4502 

5 
Δ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
40 

 Σρεδίαζε θαη 
Πξνγξακκαηηζκόο 
Χεθηαθώλ Σπζηεκάησλ ΓΤ4601 

5 
Δ 

 
3 

 

 

http://compus.uom.gr/ 
40 

 Μνληεινπνίεζε Λνγηθώλ 
Κπθισκάησλ ΓΤ4602 

5 
Δ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
41 

 Δπξπδσληθέο 
Τειεπηθνηλσληαθέο 
Τερλνινγίεο θαη ΓΤ4701 

5 
Δ 

 
3 

 

 

http://compus.uom.gr/ 
41 



 

Έθζεζε Εζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)  Έθδνζε 2.0      Οθηώβξηνο 2011 

 

72 

Υπεξεζίεο 
 Σύγθιηζε Δπηθνηλσληαθώλ 

Σπζηεκάησλ ΓΤ4702 
5 

Δ 
 

3 
 

 
http://compus.uom.gr/ 

41 

8 ο Δηδηθά Κεθάιαηα 
Δθαξκνζκέλεο Σηαηηζηηθήο 
θαη Διέρρνπ Πνηόηεηαο ΓΤ4304 

5 
Δ 

 
3 

8 ο 

 

http://compus.uom.gr/ 
42 

 Πνιπθξηηήξηα Σπζηεκάηα 
Υπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ΓΤ4305 

5 
Δ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
42 

 Ννκηθά Τερλνινγίαο θαη 
Καηλνηνκίαο ΓΤ4306 

5 
Δ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
43 

 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 
Τερλνινγηθή Καηλνηνκία ΓΤ4404 

5 
Τ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
43 

 Γηνίθεζε Τερλνινγηθήο 
Αιιαγήο ΓΤ4405 

5 
Δ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
43 

 Γηαρείξηζε 
Φξεκαηννηθνλνκηθώλ 
Κηλδύλσλ ΓΤ4406 

5 
Δ 

 
3 

 

 

http://compus.uom.gr/ 
43 

 Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ΓΤ4503 5 Δ  3   http://compus.uom.gr/ 44 

 Πξνεγκέλα Πιεξνθνξηαθά 
Σπζηήκαηα ΓΤ4504 

5 
Δ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
44 

 Παξάιιειε Δπεξγαζία ΓΤ4603 5 Δ  3   http://compus.uom.gr/ 44 

 Τερληθέο Πξνζνκνίσζεο ΓΤ4604 5 Δ  3   http://compus.uom.gr/ 45 

 Γηαρείξηζε Πνιπκεζηθώλ 
Τερλνινγηώλ ΓΤ4703 

5 
Δ 

 
3 

 
 

http://compus.uom.gr/ 
45 

 Γηθηπνθεληξηθό Λνγηζκηθό ΓΤ4704 5 Δ  3   http://compus.uom.gr/ 45 

 

1 Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  

2 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (δει. 1
νπ

, 2
νπ

, 3
νπ

 θ.ν.θ. εμακήλνπ) 

3 Υξεζηκνπνηείζηε ηηο αθφινπζεο ζπληνκνγξαθίεο : 

Τ = Τπνρξεσηηθφ 

Δ = θαη’ επηινγήλ απφ πίλαθα καζεκάησλ 

ΔΔ = Μάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο  

Π = Πξναηξεηηθφ 

Αλ ην Σκήκα θαηεγνξηνπνηεί ηα καζήκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, εμεγήζηε. 

4 εκεηψζηε ηνλ/ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ/ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, αλ ππάξρνπλ. 
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5 εκεηψζηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ καζήκαηνο, αλ ππάξρεη. 

6 εκεηψζηε ηε ζειίδα ηνπ Οδεγνύ Σπνπδώλ (αλ ππάξρεη), φπνπ πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη, ε χιε θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο. 

7 πκπιεξψζηε φια ηα καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 
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Πίνακαρ 12.2. Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών ποςδών (Ακαδημ. έηορ 2010-2011)
1
 

 

ημείωζη: Καηά ην Αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 νη θνηηεηέο έθαλαλ δειψζεηο κφλν γηα ηα καζήκαηα επηινγήο ηνπ Ε’ θαη Ζ’ εμακήλνπ. ηα 

ππφινηπα εμάκελα ηα καζήκαηα ήηαλ ππνρξεσηηθά θαη νη δειψζεηο γίλνληαλ απηφκαηα ζην ζχζηεκα απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Γη΄ απηφ 

ην ιφγν ζηα καζήκαηα ησλ 6 εμακήλσλ (Α-Β-Γ-Γ-Δ-Σ) ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ελεγξάθεζαλ ζην κάζεκα  

θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο. 

*Αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ελεγξάθεζαλ ζην κάζεκα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δειψζεσλ ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ. 

** Αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο θαλνληθέο εμεηάζεηο ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ θαη ζηελ επαλαιεπηηθή εμέηαζε 

ηνπ επηεκβξίνπ. Γελ ππνινγίζηεθαλ δεδνκέλα απφ εκβφιηκεο εμεηαζηηθέο. 

*** Αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ πέξαζαλ επηηπρψο ζηηο θαλνληθέο εμεηάζεηο ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ θαη ζηελ επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε ηνπ επηεκβξίνπ. Γελ ππνινγίζηεθαλ δεδνκέλα απφ εκβφιηκεο εμεηαζηηθέο. 

 

Δξάμηνο 

ζποςδών. 

Μαθήμαηα
2
 Ππογπάμμαηορ 

ποςδών (ανά εξάμηνο) 

 Κ
ω

δ
ικ

ό
ρ 

 

Μ
α

θ
ή

μ
α

η
ο
ρ Τπεύθςνορ Γιδάζκων 

και ςνεπγάηερ 

 

(ονομαηεπώνςμο και 

βαθμίδα) 

Γιαλέξειρ (Γ), 

Φπονηιζηήπιο 

(Φ) 

Δπγαζηηπιο (Δ) 

& ανηίζηοισερ 

ώπερ/εβδ. 

Πολλαπλή 

Βιβλιογπαθία 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Υπήζη 

εκπαιδ. 

μέζων 

(Ναι/Όσι) 

Δπάπκεια 

Δκπαιδεςηικών 

Μέζων 

(Ναι/Όσι
3
) 

*Απιθμόρ 

θοιηηηών 

πος 

ενεγπάθηζαν 

ζηο μάθημα 

**Απιθμόρ 

Φοιηηηών πος 

ζςμμεηείσαν ζηιρ 

εξεηάζειρ 

***Απιθμόρ 

Φοιηηηών πος 

πέπαζε επιηςσώρ 

ζηην κανονική ή 

επαναληπηική 

εξέηαζη 

Αξιολογήθηκε 

από ηοςρ 

Φοιηηηέρ;
4
 

1ο 

Μαζεκαηηθά Ι ΓΤ1101 

ΠΡΑΟΝΠ 

ΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ 
407 Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
215 106 27 

14 

... 

Πιεξνθνξηθή Τερλνινγία θαη 
Δθαξκνγέο ΓΤ1201 

ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ 
Θαθ. 

ΠΝΟΑΒΙΑΠ 

ΠΡΑΟΝΠ 407 Δ13, E 4 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

195 

 
108 42 

29 

30 

 

Γηνίθεζε θαη Τερλνινγία ΓΤ1301 

ΦΝΠΘΑΠ 
ΘΥΛ/ΛΝΠ 407 Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
156 81 72 

35 

 

Δηζαγσγή ζηα Οηθνλνκηθά ΓΤ1401 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ 
ΟΥΜΑΛΖ 407 Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
164 76 30 

19 

... 

Χεθηαθά Σπζηήκαηα θαη 
Δθαξκνγέο ΓΤ1601 

ΘΑΠΘΑΙΖΠ 

ΘΔΝΓΥΟΝΠ 

Αν.Θαθ. Δ13, E 2 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
166 72 40 

28 

 

Γίθηπα Υπνινγηζηώλ ΓΤ1701 

ΚΑΚΑΡΑΠ 
ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 407 Δ13, E 2 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
201 108 64 

21 

... 

Αγγιηθά Ι ΓΤ1001 

ΚΑΣΗΙΖ 

ΗΦΗΓΔΛΔΗΑ Δ13, E 2 
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

118 60 53 
10 

2ο 

Μαζεκαηηθά ΙΙ ΓΤ1102 

ΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ 

ΠΡΑΟΝΠ 407 Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

257 105 67 
11 

 

Πξνγξακκαηηζκόο 
Υπνινγηζηώλ ΓΤ1202 

ΘΑΠΘΑΙΖΠ 
ΘΔΝΓΥΟΝΠ ΑΛ. 

ΘΑΘ.- 

ΜΛΝΓΑΙΝΠ 
ΙΔΘΡ. Δ13, E 4 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

237 53 34 

13 

24 
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 Μάξθεηηλγθ Πξντόλησλ θαη 
Υπεξεζηώλ ΓΤ1302 

ΘΗΡΠΗΝΠ ΦΥΡΗΝΠ 

Ιεκτ. Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

213 110 78 
11 

... 

Αξρέο Λνγηζηηθήο θαη 
Φξεκαηννηθνλνκηθήο ΓΤ1402 

ΙΗΒΑΛΖΠ 
ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ 

Ιεκτ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
237 112 32 

26 

 

Μηθξνεπεμεξγαζηέο θαη 
Μηθξνππνινγηζηέο ΓΤ1602 

ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ 
Θαθ. Δ13, E 1 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
229 61 14 

9 

... Τειεπηθνηλσληαθά Σπζηήκαηα 
θαη Δθαξκνγέο ΓΤ1702 

ΚΑΚΑΡΑΠ 

ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 407 Δ13, E 2 
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

215 94 67 
- 

... 

Αγγιηθά ΙΙ ΓΤ1002 

ΟΗΕΝΙΖ 

ΘΔΝΘΙΔΗΑ Δ13, E 2 
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

172 70 42 
8 

3ο 

Σηαηηζηηθή θαη Πηζαλόηεηεο ΓΤ2101 

ΛΗΘΝΙΑΦΓΖΠ 
ΗΥΑΛΛΖΠ Δπ.Θαθ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
222 83 23 

18 

... Αληηθεηκελνζηξαθήο Σρεδίαζε 
θαη Πξνγξακκαηηζκόο ΓΤ2201 

ΜΛΝΓΑΙΝΠ 
ΠΡΙΗΑΛΝΠ Ιεκτ. Δ13, E 4 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
173 50 24 

23 

 Γηνίθεζε Παξαγσγήο θαη 
Υπεξεζηώλ ΓΤ2301 

ΛΗΘΝΙΑΦΓΖΠ 

ΗΥΑΛΛΖΠ Δπ.Θαθ. Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

154 70 33 
19 

 

Φξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ΓΤ2401 

ΙΗΒΑΛΖΠ 

ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ 
Ιεκτ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
230 105 34 

12 

 

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα ΓΤ2601 

ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ 

Θαθ. Δ13, E 2 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
216 103 36 

10 

... 

Χεθηαθέο Τειεπηθνηλσλίεο ΓΤ2701 

ΤΑΛΛΖΠ 
ΘΥΛ/ΛΝΠ Ιεκτ. Δ13, E 2 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
133 60 45 

23 

4 ο 

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ΓΤ2102 

ΠΗΦΑΙΔΟΑΠ 

ΑΓΓΔΙΝΠ Ιεκτ. Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

229 78 40 
14 

 Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε 
Γεδνκέλσλ ΓΤ2202 

ΠΝΟΑΒΙΑΠ 

ΠΡΑΟΝΠ 407 Δ13, E 2 
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

189 42 18 
16 

 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ΓΤ2302 

ΦΝΠΘΑΠ 

ΘΥΛ/ΛΝΠ 407 Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

137 53 50 
13 

 

Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα 
Γηνίθεζεο  ΓΤ2501 

ΡΑΚΞΝΟΖΠ 
ΔΘΚΗΝΠ 

Δπ.Θαθ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
164 56 37 

26 

 

Τερλνινγίεο Γηαδηθηύνπ ΓΤ2702 

ΒΑΘΑΙΝΓΖΠ 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 407 Δ13, E 2 
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

179 73 58 
12 

 

Τερλνινγίεο Ιζηνύ ΓΤ2703 

ΚΑΚΑΡΑΠ 
ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 407 Δ13, E 2 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
208 97 79 

 

5 ο Δπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή θαη 
Σηξαηεγηθή ΓΤ3301 

ΘΗΡΠΗΝΠ ΦΥΡΗΝΠ 

Ιεκτ. Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

127 80 32 
13 

 Οηθνλνκηθά ησλ Δπηρεηξήζεσλ 
θαη Λήςε  
Δπηρεηξεκαηηθώλ Απνθάζεσλ ΓΤ3401 

ΓΟΗΡΠΑΘΖ ΣΑΦΓΥ 
407 Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
104 51 50 

11 

 

Αλάιπζε θαη Σρεδίαζε 
Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ ΓΤ3501 

ΡΑΚΞΝΟΖΠ 
ΔΘΚΗΝΠ 

Δπ.Θαθ. Δ13, E 2 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
164 68 34 

29 

 
Τερλνινγίεο Σρεδηαζκνύ θαη ΓΤ3502 ΞΑΞΑΛΑΓΛΝ Δ13, E 2 ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 136 70 55 7 
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Παξαγσγήο ΣΟΖΠΡΝΠ 407 

 

Καηαλεκεκέλα Σπζηήκαηα ΓΤ3601 

ΕΔΟΦΟΗΓΖΠ 

ΘΥΛ/ΛΝΠ 407 Δ13, E 2 
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

143 59 31 
7 

 Γηαρείξηζε θαη Αζθάιεηα 
Τειεπηθνηλσληαθώλ  
Σπζηεκάησλ ΓΤ3701 

ΞΔΡΟΗΓΝ ΠΝΦΗΑ 

407 Δ13, E 2 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
165 80 46 

22 

6 ο Τερληθέο Γηαζθάιηζεο θαη 
Διέγρνπ Πνηόηεηαο ΓΤ3302 

ΛΗΘΝΙΑΦΓΖΠ 

ΗΥΑΛΛΖΠ Δπ.Θαθ. Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

194 41 19 
14 

 Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο 
Αιπζίδαο ΓΤ3303 

ΚΑΡΝΞΝΙΝΠ 

ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 407  Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

197 86 40 
14 

 

Δπηρεηξεζηαθέο Αξρηηεθηνληθέο ΓΤ3503 

ΚΞΑΠΑΓΗΑΛΛΖΠ 

ΠΡΙΗΑΛΝΠ 407 Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

153 55 38 
11 

 Τερλνινγίεο Αλάπηπμεο 
Σπζηεκάησλ ΓΤ3504 

ΛΗΡΠΝΠ ΖΙΗΑΠ 
407 Δ13, E 2 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
176 69 48 

24 

 

Δλζσκαησκέλα Σπζηήκαηα ΓΤ3602 

ΘΑΠΘΑΙΖΠ 

ΘΔΝΓΥΟΝΠ 

Αν.Θαθ. Δ13, E 2 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
180 76 49 

15 

 Σπζηήκαηα Κηλεηώλ θαη 
Αζύξκαησλ Δπηθνηλσληώλ ΓΤ3702 

ΤΑΛΛΖΠ 
ΘΥΛ/ΛΝΠ Ιεκτ. Δ13, E 2 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
64 48 39 

25 

7 ο 

Γηνίθεζε θαη Πξνγξακκαηηζκόο 
Έξγσλ ΓΤ4301 

ΡΑΚΞΝΟΖΠ 

ΔΘΚΗΝΠ 

Δπ.Θαθ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
119 59 55 

19 

 

Σπλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε ΓΤ4302 

ΠΗΦΑΙΔΟΑΠ 
ΑΓΓΔΙΝΠ Ιεκτ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
12 7 6 

6 

 

Μνληέια Λήςεο Απνθάζεσλ ΓΤ4303 

ΠΗΦΑΙΔΟΑΠ 
ΑΓΓΔΙΝΠ Ιεκτ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
19 15 11 

5 

 Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 
Πξντόλησλ θαη Υπεξεζηώλ ΓΤ4401 

ΘΗΡΠΗΝΠ ΦΥΡΗΝΠ 

Ιεκτ. Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

66 35 30 
6 

 

Φξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε 
θαη Μνληεινπνίεζε ΓΤ4402 

ΙΗΒΑΛΖΠ 

ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ 
Ιεκτ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
7 6 6 

4 

 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα-Μειέηεο 
Πεξηπηώζεσλ ΓΤ4403 

ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ 407 Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

35 32 22 
11 

 

Ηιεθηξνληθή Δπηρείξεζε ΓΤ4501 

ΦΝΠΘΑΠ 

ΘΥΛ/ΛΝΠ 407 Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

78 44 44 
18 

 
Δπηρεηξεκαηηθή Μνληεινπνίεζε ΓΤ4502 ΓΔ ΓΗΓΑΣΘΖΘΔ  ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ     

 

Σρεδίαζε θαη Πξνγξακκαηηζκόο 
Χεθηαθώλ Σπζηεκάησλ ΓΤ4601 

ΘΑΠΘΑΙΖΠ 

ΘΔΝΓΥΟΝΠ 
Αν.Θαθ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
9 6 6 

6 

 Μνληεινπνίεζε Λνγηθώλ 
Κπθισκάησλ ΓΤ4602 

ΠΝΟΑΒΙΑΠ 

ΠΡΑΟΝΠ 407 Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

5 3 3 
- 

 Δπξπδσληθέο 
Τειεπηθνηλσληαθέο Τερλνινγίεο 
θαη 
Υπεξεζίεο ΓΤ4701 

ΚΑΚΑΡΑΠ 

ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 407 
Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

53 15 13 

- 

 Σύγθιηζε Δπηθνηλσληαθώλ 
Σπζηεκάησλ ΓΤ4702 

ΤΑΛΛΖΠ 
ΘΥΛ/ΛΝΠ Ιεκτ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
31 29 28 

11 
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8 ο Δηδηθά Κεθάιαηα 
Δθαξκνζκέλεο Σηαηηζηηθήο θαη 
Διέρρνπ Πνηόηεηαο ΓΤ4304 

ΛΗΘΝΙΑΦΓΖΠ 

ΗΥΑΛΛΖΠ Δπ.Θαθ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
7 2 2 - 

 Πνιπθξηηήξηα Σπζηεκάηα 
Υπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ΓΤ4305 

ΠΗΦΑΙΔΟΑΠ 

ΑΓΓΔΙΝΠ Ιεκτ. Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

36 30 25 15 

 Ννκηθά Τερλνινγίαο θαη 
Καηλνηνκίαο ΓΤ4306 

ΓΔ ΓΗΓΑΣΘΖΘΔ  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ     

 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 
Τερλνινγηθή Καηλνηνκία ΓΤ4404 

ΦΝΠΘΑΠ 
ΘΥΛ/ΛΝΠ 407 Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
133 55 54 15 

 Γηνίθεζε Τερλνινγηθήο 
Αιιαγήο ΓΤ4405 

ΘΗΡΠΗΝΠ ΦΥΡΗΝΠ 

Ιεκτ. Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

111 47 43 17 

 

Γηαρείξηζε 
Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλσλ ΓΤ4406 

ΙΗΒΑΛΖΠ 

ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ 
Ιεκτ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
36 25 21 11 

 

Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ΓΤ4503 

ΡΑΚΞΝΟΖΠ 
ΔΘΚΗΝΠ 

Δπ.Θαθ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
111 34 20 26 

 Πξνεγκέλα Πιεξνθνξηαθά 
Σπζηήκαηα ΓΤ4504 

ΓΔΛ ΓΗΓΑΣΘΖΘΔ  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ     

 
Παξάιιειε Δπεξγαζία ΓΤ4603 ΓΔΛ ΓΗΓΑΣΘΖΘΔ  ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ     

 

Τερληθέο Πξνζνκνίσζεο ΓΤ4604 

ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ 
ΔΚΚΑΛΝΖΙ 

Θαθ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
76 19 11 7 

 Γηαρείξηζε Πνιπκεζηθώλ 
Τερλνινγηώλ ΓΤ4703 

ΤΑΛΛΖΠ 

ΘΥΛ/ΛΝΠ Ιεκτ. Δ13,  
ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

54 48 45 20 

 

Γηθηπνθεληξηθό Λνγηζκηθό ΓΤ4704 

ΜΛΝΓΑΙΝΠ 
ΠΡΙΗΑΛΝΠ Ιεκτ. Δ13,  

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 
38 14 12 6 

 

1 Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 

2 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ (δει. 1
νπ

, 2
νπ

, 3
νπ

 θ.ν.θ. εμακήλνπ), φπσο αθξηβψο ζηνλ Πίλαθα 12.1. 

3 Τπάξρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά κέζα, φπσο ρψξνη δηδαζθαιίαο, ζπζηήκαηα πξνβνιήο, ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά; Αλ ε απάληεζε είλαη 

αξλεηηθή, δψζηε ζχληνκε αλαθνξά ησλ ειιείςεσλ. 

4 Αλ ε απάληεζε είλαη θεηική, ζεκεηψζηε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα γη’απηφ ην κάζεκα. Δπίζεο, επηζπλάςηε έλα δείγκα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη  πεξηγξάςηε ζηελ Έθζεζε Εζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο, πξνζζέζηε ζηνηρεία ηεο απφδνζεο ησλ θνηηεηψλ, ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ, κε βάζε π.ρ. ην εξσηεκαηνιφγην 

θαηά ηελ απνθνίηεζε ή ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο ή άιια δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο 

θαη ηπρφλ δπζθνιίεο. 

Αλ ην κάζεκα ΓΔΝ αμηνινγήζεθε, αθήζηε ην πεδίν θελφ. 
Πίνακαρ 13.1  Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών (Ακαδημ. έηορ ..................)

12  

Σίηλορ ΠΜ:    «……………………………………………………………………………………………………………………………………………...» 

 

                                                 
12

  ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο γηα θάζε ΠΜ. 
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α.α. 
Μάθημα13 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ρ 

Μ
α

θ
ή

μ
α

ηο
ρ 

Ηζηόηοπορ14 

ελίδα 

Οδηγού 

ποςδών15 

Τπεύθςνορ Γιδάζκων  και 

ςνεπγάηερ 

(ονομαηεπώνςμο & βαθμίδα) 

Τποσπεωηικό 

(Τ) 

Καη'επιλογήν 

(Δ) 

Δλεύθεπηρ 

Δπιλογήρ 

(ΔΔ) 

Γιαλέξειρ 

(Γ), 

Φπονηιζηή- 

πιο (Φ) 

Δπγαζηη- 

πιο (Δ) 

ε ποιο 

εξάμηνο 

διδάσθηκε;16 

 

(Δαπ.-Υειμ.) 

Απιθμόρ 

θοιηηηών 

πος 

ενεγπάθηζαν 

ζηο μάθημα 

Απιθμόρ 

Φοιηηηών 

πος 

ζςμμεηεισαν 

ζηιρ 

εξεηάζειρ 

Απιθμόρ 

Φοιηηηών 

πος πέπαζε 

επιηςσώρ 

ζηην 

κανονική ή 

επαναληπηική 

εξέηαζη 

Αξιολογήθηκε 

από ηοςρ 

Φοιηηηέρ;17 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

κ.ο.κ.             

                                                 
13

 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ (δει. 1
νπ

, 2
νπ

, 3
νπ

 θ.ν.θ. εμακήλνπ). 
14

 εκεηψζηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ καζήκαηνο, αλ ππάξρεη. 
15

 εκεηψζηε ηε ζειίδα ηνπ Οδεγνύ Σπνπδώλ (αλ ππάξρεη), φπνπ πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη, ε χιε θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο. 
16

 εκεηψζηε κε ηελ ππνδεηθλπφκελε ζπληνκνγξαθία ζε πνην απφ ηα δχν εμάκελα (ή θαη ζηα δχν) ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο δηδάρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 
17

 Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, ζεκεηψζηε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηφινγηα γη’απηφ ην κάζεκα. Αλ ην κάζεκα ΓΔΝ αμηνινγήζεθε. Αθήζηε ην 

πεδίν θελφ. Δπίζεο, πεξηγξάςηε ζηελ Έθζεζε Εζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (πξνζζέζηε ζηνηρεία ηεο απφδνζεο ησλ 

θνηηεηψλ, ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ, κε βάζε π.ρ ην εξσηεκαηνιφγην θαηά ηελ απνθνίηεζε ή ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο καζεκάησλ 

απφ ηνπο θνηηεηέο ή άιια δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηπρφλ δπζθνιίεο). 
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Πίνακαρ 13.2 Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών
 
(Ακαδημ. έηορ .................) 

 

Σίηλορ ΠΜ:         «………………………………………………………………………………………………………………………………...» 

 

α.α Μάθημα18 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ρ 

Μ
α

θ
ή

μ
α

ηο
ρ Ωπερ 

διδαζκαλίαρ 

ανά 

εβδομάδα 

Πεπιλαμβάνονηαι 

ώπερ 

επγαζηηπίος ή 

άζκηζηρ19; 

Γιδακη. 

Μονάδερ 

Ππόζθεηη 

Βιβλιογπαθία20 

(Ναι/Όσι) 

ε ποιο 

εξάμηνο 

ηων 

ζποςδών 

ανηιζηοισεί; 

(1ο, 2ο κλπ.) 

Σςσόν 

πποαπαιηούμενα 

μαθήμαηα21 

Υπήζη 

εκπαιδ. 

μέζων 

(Ναι/Όσι) 

Δπάπκεια 

Δκπαιδεςηικών 

Μέζων 

(Ναι/Όσι22) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

κ.ο.κ.23           

 

                                                 
18

 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (δει. 1
νπ

, 2
νπ

, 3
νπ

 θ.ν.θ. εμακήλνπ) 
19

 ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, ζεκεηψζηε ησλ αξηζκφ ησλ σξψλ εξγαζηεξίνπ. 
20

 Πέξαλ ησλ δσξεάλ δηαλεκνκέλσλ ζπγγξακκάησλ. 
21

 εκεηψζηε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ ή ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, αλ ππάξρνπλ. 
22

 Τπάξρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά κέζα, φπσο ρψξνη δηδαζθαιίαο, ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά; Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, δψζηε ζχληνκε αλαθνξά ησλ 

ειιείςεσλ. 
23

 πκπιεξψζηε φια ηα καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 
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Πίνακαρ 14. Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζορ βαθμόρ πηςσίος ηων αποθοίηων ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών (ΜΓΔ) 

 

Σίηλορ ΠΜ:         «..………………………………………………………………………………………………………………….…………..»

  

 

 

ςνολικόρ 

απιθμόρ 

αποθοιηηζάνηων 

Καηανομή Βαθμών (απιθμόρ 

θοιηηηών και % επί ηος ζςνόλος 

ηων αποθοιηηζάνηων) 
Μέζος όρος 

Βαθμολογίας  

(ζηο ζύνολο ηων 

απόθοιηων) 

Έηορ 

Αποθοίηηζηρ 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Σξέρνλ έηνο – 4       

Σξέρνλ έηνο – 3       

Σξέρνλ έηνο - 2       

Πξνεγ. έηνο       

Σξέρνλ* έηνο       

Σύλνιν       

 

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 
Δπεξηγήζειρ: 

εκεηψζηε ζε θάζε ζηήιε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ έιαβαλ ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία θαη ην πνζνζηφ πνπ απηνί 

εθπξνζσπνχλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απνθνηηεζάλησλ ην ζπγθεθξηκέλν έηνο [π.ρ. 6 (=5%)]. 

Πξνζνρή! Σν άζξνηζκα θάζε έηνπο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην άζξνηζκα ησλ απνθνηηεζάλησλ πνπ δψζαηε γηα ην αληίζηνηρν έηνο ζηνλ Πίνακα  4. 
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Πίνακαρ 15. Απιθμόρ Δπιζηημονικών δημοζιεύζεων ηων μελών Γ.Δ.Π. ηος Σμήμαηορ 

 

 Α Β Γ Γ Δ Σ Ε Ζ Θ Η 

2006-2007 5 15  28 1      

2007-2008 0 8  26 0      

2008-2009 3 20  26 0      

2009-2010 4 20  17 1      

2010-2011* 6 12  13 0      

ύνολο 18 75  110 2      

 
* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 

 

Δπεξηγήζειρ: 

Α = Βηβιία/κνλνγξαθίεο 

Β = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

Γ = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο 

Γ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

Δ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο  

Σ  = Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο 

Ε = πιινγηθνί ηφκνη ζηνπο νπνίνπο επηζηεκνληθφο εθδφηεο είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο  

Ζ = Άιιεο εξγαζίεο 

Θ = Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

Η = Βηβιηνθξηζίεο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο 
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Πίνακαρ 16.   Αναγνώπιζη ηος επεςνηηικού έπγος ηος Σμήμαηορ 

 

 Α Β Γ Γ Δ Σ Ε 

2006-2007 56 0  9 0 0  

2007-2008 70 0  7 0 0  

2008-2009 96 0  10 2 1  

2009-2010 98 1  11 2 0  

2010-2011* 89 0  4 3 0  

ύνολο 409 1  41 7 1  

 
* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  

 

 

Δπεξηγήζειρ: 

Α = Δηεξναλαθνξέο 

Β = Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ 

Γ = Βηβιηνθξηζίεο ηξίησλ γηα δεκνζηεχζεηο κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο 

Γ = πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ 

Δ = πκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 

Σ = Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο 

Ε = Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 
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Πίνακαρ 17. Γιεθνήρ Δπεςνηηική/Ακαδημαϊκή Παποςζία Σμήμαηορ 

 

  Σπέσον 

έηορ* 

Σπέσον έηορ – 

1 

Σπέσον έηορ – 

2 

Σπέσον έηορ – 

3 

Σπέσον έηορ – 

4 

Σπέσον έηορ – 

5 

Σύλνιν 

Αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλή 

αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα 

Χο 

ζπληνληζηέο 
       

Χο 

ζπλεξγάηεο 

(partners) 

2 2 1 1    

Αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ κε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ δηεζλείο 

θνξείο ή δηεζλή πξνγξάκκαηα 

έξεπλαο 

 4 4 2 2    

Αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ κε δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο ζε δηεζλείο 

αθαδεκατθνχο/εξεπλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο ή επηζηεκνληθέο 

εηαηξείεο 

        

 
ημείωζη: Σα ζθηαζκέλα πεδία δελ ζπκπιεξψλνληαη. 

 

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  
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