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Εισαγωγή 

1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

1.1.  Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης 
στο Τμήμα. 

 Ποιά ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; 
 Με ποιούς και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της 

έκθεσης; 
 Ποιές πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση 

πληροφοριών;  
 Πώς και σε ποιά έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του 

Τμήματος; 
Η σύνθεση της ΟΜΕΑ ορίστηκε από την  αριθ. 4/20-10-2010 (θέμα 4ο της 
Π.Γ.Σ.). 
Σύνθεση της ΟΜΕΑ: Οδυσσέας Μοσχίδης, Επίκουρος Καθηγητής 
                                       Ροδούλα Τσιότσου, Επίκουρος Καθηγήτρια 

                                       Μάριος Ανδρέας Κοτσώνης, Φοιτητής 
Η ΟΜΕΑ συνεργάσθηκε με τα υπόλοιπα 3 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Διοίκησης Λειτουργιών (ΤΜΔΛ), κκ. Ιάσωνα Παπαθανασίου, Αναστασία 
Κάτου, και Αθανάσιο Βοζίνη, Λέκτορες, κατανέμοντας αντίστοιχη εργασία για 
την ολοκλήρωση της παρούσας έκθεσης. Επίσης, συνεργάσθηκε με τη 
Γραμματεία του Τμήματος η οποία επεξεργάσθηκε τους συγκεντρωτικούς 
πίνακες της παρούσας έκθεσης. 
 
Οι κύριες πηγές ήταν από τα προσωπικά αρχεία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
καθώς και στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη Γραμματεία του 
Τμήματος  και τα απογραφικά δελτία των μελών ΔΕΠ καθώς και αυτά των 
μαθημάτων που διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ στο οικείο Τμήμα αλλά και σ’ άλλα 
προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η γραμματεία είχε αναλάβει τη 
συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων και τη σύνθεση τους 
συνεργαζόμενη με όλα τα μέλη ΔΕΠ και την Γραμματεία του Τμήματος. 
 
Γι’ αυτή την έκθεση συνεργάσθηκαν όλα τα μέλη ΔΕΠ, συμμετείχαν στη 
συγγραφή της παρούσας έκθεσης και ήταν ενήμερα για κάθε φάση της. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις όλων των μελών ΔΕΠ με τα μέλη της 
ΟΜΕΑ και συζητήθηκαν όλες οι ενότητες που αφορούν στο έντυπο 
συμπλήρωσης της εσωτερικής αξιολόγησης. Η Έκθεση αυτή, λοιπόν, δεν 
συζητήθηκε απλώς από τα μέλη ΔΕΠ, αλλά ουσιαστικά εκπονήθηκε από όλο το 
Τμήμα ΜΔΛ. 

  

1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών 

 που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Το κυριότερο θετικό στοιχείο είναι ότι αυτή η Έκθεση έδωσε το έναυσμα για 
την από κοινού αξιολόγηση των διαδικασιών και υπηρεσιών του Τμήματος, με 
έμφαση στο διδακτικό έργο που προσφέρεται στους φοιτητές, στη 
συστηματική καταγραφή της ερευνητικής προσπάθειας των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος και των λοιπών υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές, 
καθώς και την καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες διενεργούνται 
όλες οι παραπάνω λειτουργίες του Τμήματος. 
 
Σημαντικό θετικό στοιχείο είναι η ύπαρξη του αναλυτικού οδηγού ερωτήσεων 
για κάθε ενότητα, από το έντυπο Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας 
Ακαδημαϊκών Μονάδων (3η έκδοση, Οκτώβριος 2011), το οποίο βοήθησε 
σημαντικά στη μείωση της υποκειμενικότητας στη σύνταξη της έκθεσης 
αξιολόγησης και στην απάντηση των βασικών ερωτημάτων της. 
 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 
Η κυριότερη δυσκολία, και μάλλον το σημαντικότερο μειονέκτημα της 
διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης είναι ο τεράστιος όγκος δουλειάς που 
χρειαζόταν να γίνει σε σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα από μια πολύ 
μικρή ομάδα μελών ΔΕΠ. Το Τμήμα ΜΔΛ διαθέτει σήμερα μόνο 5 μέλη ΔΕΠ. 
Ωστόσο,  εδώ και δύο χρόνια περιμένουν τον διορισμό τους  άλλα 5 μέλη. Τα 
μέλη υπό διορισμό δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση. Αν είχε πραγματοποιηθεί 
ο διορισμός τους, ο όγκος δουλειάς των σημερινών μελών ΔΕΠ θα ήταν 
μικρότερος και φυσικά δεν θα είχε καθυστερήσει η σύνταξη της παρούσας 
έκθεσης. 
 
Δεδομένου ότι η διαδικασία γινόταν για πρώτη φορά καθώς το Τμήμα είναι 
καινούργιο και ήταν άγνωστη σε όλους, ο διαθέσιμος χρόνος ήταν πολύ λίγος 
και οι διορίες ασφυκτικές. Σ’ αυτό συνεισέφερε και το ότι η περίοδος 
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου είναι κατά κανόνα φορτωμένη με πολλές 
υποχρεώσεις εξαιτίας της εξεταστικής περιόδου και της διόρθωσης γραπτών 
και εργασιών.  
 
Επιπλέον, η συγγραφή της έκθεσης απαιτούσε και ουσιαστική βοήθεια από τη 
Γραμματεία του Τμήματος μέλη της οποίας εξυπηρετούν γραμματειακές 
ανάγκες και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η Γραμματεία είναι 
ήδη βεβαρυμμένη με μεγάλο όγκο δουλειάς, και ιδιαίτερα την περίοδο της 
εξεταστικής, δεδομένου ότι εξυπηρετεί περισσότερους από 300 ενεργούς 
φοιτητές. 
 
Συμπερασματικά, ο πρώτος κύκλος της εσωτερικής αξιολόγησης κατέστησε 
φανερό ότι η αποτελεσματική διεξαγωγή της απαιτεί την αφιέρωση 
εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων, ανθρωποωρών συνολικά από τα μέλη ΔΕΠ και 
το προσωπικό της Γραμματείας. Οι ώρες αυτές, όμως, δεν ήταν διαθέσιμες και 
υποχρεωτικά αφαιρέθηκαν από άλλες εργασίες και υποχρεώσεις (π.χ. έρευνα 
για τα μέλη ΔΕΠ) που είτε δεν έγιναν ή μετατέθηκαν στο μέλλον. Συνεπώς, ίσως 
το πλέον ουσιαστικό 
μειονέκτημα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης είναι 
ότι επιτεύχθηκε σε βάρος άλλων υποχρεώσεων του ανθρώπινου δυναμικού του 
Τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του διδακτικού και ερευνητικού έργου. Αυτό 
είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει όλους τους εμπλεκόμενους. 
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Ουσιαστικές δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν και με το ερωτηματολόγιο που 
διανεμήθηκε στους φοιτητές για την αξιολόγηση των μαθημάτων και των 
διδασκόντων: 
Κατ’ αρχήν, το ερωτηματολόγιο είναι πολύ εκτενές, το μεγάλο πλήθος 
ερωτήσεων δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας. Η 
διεθνής πρακτική και εμπειρία προτείνει ότι τα ερωτήματα δεν ξεπερνούν κατά 
κανόνα τα 10 (βλ. αξιολογήσεις σε Harvard και Standford). Ωστόσο, στο 
ερωτηματολόγιο δεν υπάρχει ερώτηση όπου οι φοιτητές να αξιολογούν τις 
υποδομές για τη διδασκαλία του μαθήματος και τη διοικητική υποστήριξη 
τομείς στους οποίους το Τμήμα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως θα 
αναδειχθεί στις επόμενες ενότητες της αξιολόγησης. 
 
Μια επιπρόσθετη αδυναμία της αξιολόγησης των φοιτητών έγκειται στο 
γεγονός ότι πιθανόν να προσέρχονται φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν 
παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων του διδάσκοντος κι επομένως δεν θα 
μπορούσαν να έχουν διαμορφώσει άποψη για το διδάσκοντα και το μάθημα.  
 
Επίσης, δεν πραγματοποιείται αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του 
Τμήματος σε ετήσια βάση. Μια τέτοια αξιολόγηση  θα έδινε την ευκαιρία 
βελτίωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος οι οποίες προσφέρονται 
όχι μόνο στους/ις φοιητές/τριες αλλά και στα μέλη ΔΕΠ και στους υπόλοιπους 
διδάσκοντες. 
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1.3.  Προτάσεις του Τμήματος για τη βελτίωση της διαδικασίας. 

 
Η σημαντικότερη πρόταση είναι ότι η διαδικασία πρέπει να ξεκινά πολύ 
νωρίτερα για να υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χρόνος. Το Τμήμα θα πρέπει 
να ορίσει τα μέλη της ΟΜΕΑ και το διοικητικό προσωπικό (μέλη της 
Γραμματείας ή/και μέλη ΕΤΕΠ) που θα είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση της 
έκθεσης, στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους, έτσι ώστε να επικαιροποιούνται οι 
πίνακες και τα υπόλοιπα αντικειμενικά στοιχεία σε τακτά και προκαθορισμένα 
χρονικά διαστήματα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να ανατεθεί σε 
συγκεκριμένα μέλη του διοικητικού προσωπικού να συγκεντρώνουν σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (π.χ. Οκτώβριο και Μάρτιο) τα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την ενημέρωση συγκεκριμένων τμημάτων της Έκθεσης που θα 
αναλάβουν να διατηρούν επικαιροποιημένο.  
 
Ένα ειδικότερο σχόλιο επ΄ αυτού σχετίζεται με το γεγονός ότι, ακριβή, κατά την 
εκτίμηση μας, στοιχεία, είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στα δελτία λήξεως 
των ακαδημαϊκών ετών διότι τότε μόνο υπάρχει σαφής και ολοκληρωμένη 
εικόνα όλων των φοιτητικών εισροών- εκροών (εγγραφές όλων των 
κατηγοριών, μετεγγραφές, διαγραφές, ολοκληρώσεις σπουδών) αλλά και των 
αντίστοιχων ακαδημαϊκών εξελίξεων ενός εκάστου μέλους ΔΕΠ. (προσλήψεις, 
εκλογές, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις κτλ). Ελαχιστοποιούνται κατ΄ αυτόν 
τον τρόπο οι ανακριβείς χορηγήσεις στοιχείων αλλά και ο συνακόλουθος 
διοικητικός φόρτος. 
 
Μέσα σ’ αυτήν την πρωτόγνωρη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών και 
σύνθεσής τους στην έκθεση δημιουργήθηκε η εντύπωση των 
αλληλοεπικαλύψεων όσον αφορά τη χορήγηση στοιχείων για τη συμπλήρωση 
των επιμέρους ενοτήτων που κατανεμήθηκαν ως έργο στα μέλη ΔΕΠ. Επίσης, 
κάποιος θα μπορούσε να προσθέσει ότι κάποιες απαντήσεις, δεδομένης και της 
λογικής ακολουθίας και διάρθρωσης των ενοτήτων, προέκυπταν με αναγωγή 
σε απαντήσεις που είχαν δοθεί σε ερωτήματα προγενέστερων ενοτήτων (π.χ. η 
ανταπόκριση ενός προγράμματος διδακτορικών σπουδών στους στόχους και 
τις ανάγκες της κοινωνίας είναι συνάρτηση του πως ανταποκρίνεται το 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις ανάγκες και τους στόχους της 
κοινωνίας, δεδομένου ότι τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος 
διδακτορικών σπουδών είναι ίδια με εκείνα του προπτυχιακού αντίστοιχου). 
 
Επειδή οι διοικητικές υπηρεσίες και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απρόσκοπτη λειτουργία του και στο 
επίπεδο ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών του, προτείνεται να 
γίνεται αξιολόγησή τους κάθε χρόνο. Οι ετήσιες αξιολογήσεις των διοικητικών 
υπηρεσιών και διοικητικού προσωπικού θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη 
και θα βοηθούσαν και στην κατάρτιση της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης 
του Τμήματος. 
 
Τέλος, προτείνεται στο ερωτηματολόγιο των φοιτητών να 
συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις στις οποίες οι φοιτητές να αξιολογούν τις 
υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη. 
 
Συνολικά, και με δεδομένα τα ασφυκτικά περιθώρια χρόνου που υπήρχαν, η 
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διαδικασία ήταν αρκετά επιτυχημένη επειδή η εκπόνηση της Έκθεσης έγινε 
υπόθεση όλου του Τμήματος, καθώς συμμετείχαν όλα τα μέλη ΔΕΠ  και η 
Γραμματεία. 
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2. Παρουσίαση του Τμήματος 
 

2.1.  Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε 
μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε 
μια πόλη κλπ).  

 
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών έχει έδρα στην πόλη της 
Έδεσσας. Στεγάζεται σε διώροφο κτήριο με προαύλιο χώρο, στη Διεύθυνση: 
Αγ.Δημητρίου 49, που είναι ιδιοκτησίας του ομολόγου Δήμου και εκεί είναι 
συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες και υποδομές του  Τμήματος. 
 
 

2.2.  Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος. 
2.2.1. Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό 

προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). 
 
Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό 
προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). Βλέπε πίνακα 
11.1 
Η στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό (ΠΔ 407), διοικητικό και 
εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία βαίνει φθίνουσα. 
 
 
2.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών 

(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία 
πενταετία.1 Σχολιάστε. 

 
 
Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί,  
διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Βλέπε πίνακες 11.2.1 και 11.2.2 
 
 

2.3.  Σκοπός και στόχοι του Τμήματος. 
2.3.1. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ 

ίδρυσής του; 
 
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών είναι ένα από τα δύο νεότερα 
Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2004 
(ΦΕΚ 138/22.7.2004) με σκοπό:  
 Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς μάρκετινγκ, 

πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας 
αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), 
σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, 
προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής, διαχείρισης 
αποθεμάτων.  

 Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την 
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άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. 
 Να διοργανώσει μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν στην κατάρτιση 

επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επί μέρους γνωστικά 
αντικείμενα του Τμήματος. 

 
 
2.3.2. Πώς αντιλαμβάνεται σήμερα η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος 

τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; 
 
Για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος βασικό στόχο αποτελεί  σήμερα η 
προετοιμασία επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες 
της ακαδημαϊκής έρευνας και της αγοράς εργασίας, ώστε να αντιμετωπίζουν 
πολύπλοκα θέματα μάρκετινγκ και διοικητικών λειτουργιών και να 
ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους, όπως διαμορφώνονται σε διαρκή 
βάση από τις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η αγορά εργασίας 
ζητά σήμερα εξειδικευμένα στελέχη  που θα ασχοληθούν κυρίως με τη λήψη 
αποφάσεων σχετικών με την παραγωγή  προϊόντων και υπηρεσιών, τις τιμές 
τους, την προβολή και διάθεσή τους στην αγορά. 
 Η παράλληλη  προσέγγιση των επιστημονικών πεδίων του Μάρκετινγκ και της 
Διοίκησης Λειτουργιών αποτελεί τον κυρίαρχο σκοπό σήμερα του 
εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών του τμήματος, με αποτέλεσμα να 
προετοιμάζει εξειδικευμένα στελέχη για επιχειρήσεις και οικονομικούς 
οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβλήματα εσωτερικής 
διασύνδεσης των διαφόρων διοικητικών λειτουργιών και διεπιχειρησιακών 
συνεργασιών για την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και τις 
εξατομικευμένες ανάγκες / επιθυμίες των πελατών.  
 
 
2.3.3. Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) 

στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι 
πρέπει να επιδιώκει; 

 
Οι βασικοί άξονες των επίσημα διατυπωμένων στο ΦΕΚ ίδρυσης των στόχων 
και του σκοπού του Τμήματος, ως αρκετά γενικοί παραμένουν σταθεροί.  Όμως, 
οι αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία έτη  στο οικονομικό περιβάλλον, 
στις ΤΠΕ όσο και στην επιχειρηματική πρακτική γενικότερα μετά την μεγάλη 
διεύρυνση και συνεχιζόμενη ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, ίσως πρέπει να 
οδηγήσει το τμήμα σε επαναδιατύπωση των στόχων που σχετίζονται (λόγου 
χάρη) με: 
 τη διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών με συνεργασίες τόσο σε 

επίπεδο φυσικών προσώπων όσο και σε επίπεδο τμημάτων. Άνοιγμα στις 
γειτονικές χώρες αλλά και χώρες εκτός ΕΕ με επιδίωξη τη συνεχή αύξηση 
του αριθμού των αλλοδαπών φοιτητών. 

 τη συνεχή επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών σε σχέση με την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο διεθνές 
περιβάλλον, τη σύνδεση με την παραγωγή μέσα από θεσμικές συνεργασίες 
με φορείς και επιχειρήσεις, την εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών λήψης 
αποφάσεων και γενικότερα την εφαρμογή μίας δομημένης και ευέλικτης 
διαδικασίας ενημέρωσης. 
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 την ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων εφάμιλλα και ανταγωνιστικά 
των αντίστοιχων διεθνών.  

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος θα πρέπει να ενσωματωμένο στο 
πρόγραμμα του Πανεπιστημίου. Επίσης να ενσωματώνει  ευέλικτες μορφές 
μάθησης δηλαδή τη δυνατότητα μετάβασης μελών ΔΕΠ και φοιτητών από 
τμήμα σε τμήμα. 

 Την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 την ουσιαστική αξιοποίηση της πρακτικής άσκησης για την ανάπτυξη 

σχετικών συνεργασιών με φορείς. 
 την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από  θεσμοθετημένα εργαστήρια 

του τμήματος. 
 την ανάπτυξη της βασικής έρευνας αλλά και τη χρηματοδότηση 

εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με ενδιαφερομένους φορείς με στόχο 
την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση ΤΠΕ τόσο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία όσο και στην αξιολόγηση των δράσεων του τμήματος, όπως και 
την ανάπτυξη προγραμμάτων σε ξένες γλώσσες και προγραμμάτων 
εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης με εκμετάλλευση τεχνολογιών πληροφορικής. 

 την ενίσχυση της κινητικότητας τόσο των φοιτητών όσο και του διδακτικού 
προσωπικού στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε να 
δημιουργούνται συνεργασίες και να εισρέουν εμπειρίες και νέες ιδέες. 

 
 
2.3.4. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να 

επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά 
στην προσπάθεια αυτή; 

 
Στις προηγούμενες παραγράφους διατυπώθηκαν οι στόχοι που στη σημερινή 
πραγματικότητα το Τμήμα πρέπει να υιοθετήσει.  
Το Τμήμα με την ίδρυσή του, το 2004, φαινόταν να έχει λαμπρή προοπτική, 
λόγω των δύο κυρίων αντικειμένων που θεραπεύει. Με την έλευση όμως της 
οικονομικής κρίσης και τη δραματική μείωση του προϋπολογισμού των 
Πανεπιστημίων, άρα και του Μακεδονίας, το Τμήμα μας στην Έδεσσα 
αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα, που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή τόσο την 
εκπαιδευτική διαδικασία όσο και την επιστημονική έρευνα. 
Οι βασικότεροι παράγοντες που δρούν ανασταλτικά στην επίτευξη των στόχων 
αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος κυρίως είναι : 
1. Η ελλιπής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού. 
2. Η ελλιπής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του υπόλοιπου προσωπικού 
(τεχνικό, διοικητικό). 
3. Η ελλιπής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη εξοπλισμού. 
4. Ο ρυθμός διορισμού των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ  είναι από πολύ αργός έως 
μηδενικός. 
5. Η αδυναμία προσέλκυσης  διδασκόντων του ΠΔ 407 , λόγω της θλιβερής 
οικονομικής αποζημίωσης τους, που δεν καλύπτει ούτε τα έξοδα μεταφοράς 
στην έδρα του Τμήματος στην Έδεσσα, καθώς συνήθως έχουν μόνιμη κατοικία 
στη Θεσσαλονίκη. 
 
6.  Επίσης η αδυναμία προσέλκυσης αξιόλογων υποψήφιων διδακτόρων λόγω 
του κόστους μεταφοράς, καθώς συνήθως έχουν μόνιμη κατοικία στη 
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Θεσσαλονίκη. 
7. Η κλειστή βιβλιοθήκη. (Δεν υπάρχει βιβλιοθηκονόμος )  
8. Ελλειπης τεχνική υποστήριξη λόγω της απόστασης του Τμήματος από τα 
κεντρικά της Θεσσαλονίκης όπου εδρεύει το Τεχνικό Τμήμα. 

  
 
2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων 

(στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος; 
 
 
Η ουσιαστική αναθεώρηση στο ΦΕΚ ίδρυσης του Τμήματος, που πρέπει άμεσα 
να πραγματοποιηθεί, είναι η αλλαγή της έδρας του από την Έδεσσα στη 
Θεσσαλονίκη. 
Η μεταφορά της έδρας του Τμήματος στη Θεσσαλονίκη θα αμβλύνει άμεσα, 
όλους τους  παράγοντες που διατυπώθηκαν στη προηγούμενη παράγραφο και  
δρούν ανασταλτικά στην επίτευξη των στόχων αλλά και της εύρυθμης 
λειτουργίας του . Μάλιστα θεωρείτε βέβαιο ότι η μεταφορά του Τμήματος στη 
έδρα του Πανεπιστημίου μας, θα προσδώσει αίγλη στο Τμήμα και θα 
προσελκύσει υψηλοτέρου επιπέδου φοιτητές και διδάσκοντες καθώς στην  
επιλογή  σπουδών βασικός παράγοντας είναι και η πόλη που εδρεύει το τμήμα. 
Εξάλλου το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών εκ της φύσεως του 
μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα σε αστική περιοχή και όχι σε επαρχιακή 
κυρίως γεωργική περιοχή. 
Επιπλέον με την μεταφορά του τμήματος στην έδρα του Πανεπιστημίου  
επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακος. 
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2.4.  Διοίκηση του Τμήματος. 
2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 
 
Τα όργανα του Τμήματος είναι η Προσωρινή Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος. 
Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση  του Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος και μελών ΔΕΠ άλλων τμημάτων, καθώς επίσης και 
από τους εκπροσώπους των φοιτητών. Στις αρμοδιότητες της Γ.Σ. μεταξύ 
άλλων εμπίπτουν θέματα όπως: 
 γενική εποπτεία της λειτουργίας του τμήματος και της τήρησης των νόμων 

και του εσωτερικού κανονισμού 
 καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του 

τμήματος, 
 προγραμματισμός και στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής του 

τακτικός απολογισμός των σχετικών δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των 
γενικότερων αποφάσεων της Συγκλήτου 

 προγραμματισμός και προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π. 
 συγκρότηση των απαραίτητων για την κρίση των μελών Δ.Ε.Π. 

εκλεκτορικών σωμάτων 
 πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών 
 προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων καθηγητών και ειδικών επιστημόνων 
 κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών και διατύπωση 
 γνώμης για κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου που απονέμει το τμήμα 
 σύνταξη εσωτερικού κανονισμού του Τμήματος (ο οποίος δεν μπορεί να 

βρίσκεται σε αντίθεση με τον κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.) 
 συγκέντρωση και διαβίβαση στη Σύγκλητο των ετησίων δραστηριοτήτων 

του τμήματος 
 συγκρότηση επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών, 
 άσκηση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος (Δ.Σ.), όπου αυτό 

δε λειτουργεί (όπως στο οικείο τμήμα) 
 απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα, 
 διορισμός διευθυντή τομέα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της στο διοικητικό συμβούλιο ή σε άλλα όργανα 
του τμήματος και στην επιτροπή σπουδών. 

 
Στις αρμοδιότητες του Προέδρου ανήκουν: 
 η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, 
 η εκπροσώπηση του τμήματος, 
 συγκαλεί τη Γ.Σ. και το Δ.Σ., 
 καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους και προεδρεύει των εργασιών 
 τους, εισηγείται στη Γ.Σ. για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, 
 τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Διδακτικού 

– Ερευνητικού Προσωπικού, 
 μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ., 
 συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων 

θεμάτων και προΐσταται των υπηρεσιών του τμήματος. 
 
Ο Πρόεδρος του τμήματος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει. 
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Επιτροπές που είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα: 
 Κατάθεσης προτάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογιών, Υλικού 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο προγραμματισμού δαπανών 
του Κέντρου Η/Υ και Δικτύων του Πανεπιστημίου. 

 Κατάθεσης προτάσεων προγραμματισμού έργων, αναδιαμόρφωσης χώρων, 
εργαστηρίων και προμήθειας λοιπών εξοπλισμού. 

 Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών και κατανομής διδακτικού έργου. 
 Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων διδακτόρων. 
 Ελέγχου αιτήσεων σχετικά με τη συμμετοχή Πτυχιούχων Αλλοδαπής στις 

εξετάσεις μαθημάτων ορισθέντων με πράξεις του ΔΟΑΤΑΠ. 
 Ελέγχου αιτήσεων των υποψηφίων για εγγραφή χωρίς εξετάσεις στο τμήμα 

βάσει του Ν. 2640/98 (σοβαροί λόγοι υγείας). 
 Ελέγχου των αιτήσεων σχετικά με τις μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού. 
 Επιτροπή κατατακτήριων εξετάσεων. 
 Επιτροπή ΟΜΕΑ 
 
 
2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; 
 
Στο τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών λειτουργεί Εσωτερικός 
κανονισμός διδακτορικών σπουδών. 
 
 
2.4.3. Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η 

διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την 
αποστολή του; 

 
Το τμήμα δεν είναι διαρθρωμένο σε τομείς καθώς ο αριθμός των μελών ΔΕΠ 
είναι μόλις πέντε. Μελλοντικός στόχος του τμήματος είναι η διάρθρωση του 
τμήματος σε τομείς μόλις υπάρξει ικανός αριθμός μελών ΔΕΠ. 
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3. Προγράμματα Σπουδών 

 

3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

3.1.1. Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας;  

 
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (ΜΔΛ) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας έχει ως αποστολή του: 
 
 Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς μάρκετινγκ, 

πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας 
αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), 
σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, 
προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής, διαχείρισης 
αποθεμάτων. 

 Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την 
άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. 

 Να διοργανώσει μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν στην κατάρτιση 
επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επί μέρους γνωστικά 
αντικείμενα του Τμήματος. 

 Να αναπτύσσει ικανά στελέχη για τη στελέχωση των κάθε είδους και 
μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής 
ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό και 
Ευρωπαϊκό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα.  

 
Η επίτευξη της αποστολής του Τμήματος θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το 
ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, έγκυρη και 
έγκαιρη, και συγχρόνως κριτική θεωρητική και εφαρμοσμένη κατάρτιση. 
 
Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθμίδας, 
οι υποψήφιοι διδάκτορες, και το Διοικητικό προσωπικό του Τμήματος ΜΔΛ, 
πέραν της ολοκληρωμένης προσπάθειάς τους για συνεισφορά προς το 
κοινωνικό σύνολο, στοχεύουν: 
 
 Στην παροχή υψηλής ποιότητας και διοικητικών υπηρεσιών που να 

διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και επιτυχημένη σταδιοδρομία των 
πτυχιούχων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

 Στην ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της 
χώρας και του εξωτερικού προκειμένου να διευκολύνει την ανάπτυξη 
κοινού διδακτικού και ερευνητικού πλαισίου και την επίτευξη κοινών 
στόχων. 

 Στη διασύνδεση του Τμήματος και των επιχειρήσεων με στόχο την 
καταγραφή των πραγματικών αναγκών της επιχειρηματικής κοινότητας και 
στη συνακόλουθη εκτίμηση των τάσεων στην αγορά εργασίας. 
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- Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 
αποτελεσματικά εφαρμόζονται; 

 
Η ανταπόκριση του Προγράμματος Σπουδών στον σκοπό και τους στόχους του 
Τμήματος είναι πλήρης, αφού το πρόγραμμα σπουδών καταρτίστηκε 
προσεκτικά με βάση το σκοπό και τους στόχους του Τμήματος. Ειδικότερα, ο 
έλεγχος της ανταπόκρισης αυτής γίνεται με τη βοήθεια: 
 
 Των αξιολογήσεων τόσο των μαθημάτων όσο και των διδασκόντων από 

τους φοιτητές. 
 Των κριτικών παρατηρήσεων από ομιλητές που κατά καιρούς προσκαλεί το 

Τμήμα, τόσο από τον χώρο της αγοράς όσο και από άλλα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα. 

 Από τις πληροφορίες που συλλέγουν οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ κατά τις 
επισκέψεις τους σε διάφορους οργανισμούς. 

 Από τις πληροφορίες που συλλέγουν οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ από τον 
κοινωνικό περιβάλλον της Έδεσσας, στο οποίο δραστηριοποιείται το Τμήμα. 

 
- Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος 
Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; 
 
Αναθεωρείται το Πρόγραμμα Σπουδών κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό 
γίνεται με βάση προτάσεων των μελών ΔΕΠ είτε μεμονωμένα, είτε ως Επιτροπή 
Προγράμματος Σπουδών. Συνεπώς, θα λέγαμε ότι εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά οι διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του Προγράμματος 
Σπουδών, με αποτέλεσμα τόσο η αξιολόγηση του Προγράμματος όσο και η 
αναθεώρηση να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό τρόπο. 
 

- Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; 
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιοποιείται με τους παρακάτω τρόπους: 
 
 Στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
 Στις ιστοσελίδες των επιμέρους μαθημάτων που αναρτώνται στο Compus, 

όπου παρουσιάζονται λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε μάθημα. 
 Σε παρουσιάσεις από μέλη ΔΕΠ του σκοπού, των στόχων, και του 

Προγράμματος Σπουδών σε ημερίδες του Πανεπιστημίου. 
 Σε παρουσιάσεις από μέλη ΔΕΠ του σκοπού, των στόχων, και του 

Προγράμματος Σπουδών κατά τις επισκέψεις στο Τμήμα ενδιαφερομένων 
ατόμων (π.χ., μαθητών σχολείων). 

 
H επιλογή του Τμήματος από τους υποψηφίους φοιτητές γίνεται κατά κάποιο 
τρόπο με βάση τη δημοσιοποίησή του αναφορικά με το σκοπό, τους στόχους 
και το πρόγραμμά του. Το Τμήμα κάθε χρόνο προσαρμόζει το ζητούμενο αριθμό 
εισακτέων φοιτητών ανάλογα με τις δυνατότητές του, χωρίς όμως αυτό το 
αίτημα να γίνεται δεκτό από την πολιτεία. Επίσης, το πρόβλημα γίνεται πιο 
έντονο με τις μεταγραφές,  αφού αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών 
σημαντικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα εκτέλεσης του 
προγράμματος διδασκαλίας αλλά και προβλήματα διοικητικής φύσεως. 
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- Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής 
εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της; 

 
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα, λόγω του νέου του Τμήματος, αποτελεσματική 
διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των υποψηφίων. Η 
οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση είναι σποραδική και συμπτωματική.  
 
 
3.1.2. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών;2 
 
Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις 
συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων, 
αλλά και ταυτόχρονα να αποδίδει την απαιτούμενη έμφαση στις παραδοσιακές 
αρχές της Ανωτάτης Παιδείας και συνεπώς, στην ανάγκη για ένα 
ανθρωποκεντρικό σύστημα παιδείας και αξιών.  
 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν 
στην εισαγωγή των φοιτητών: 
 
 στις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης Λειτουργιών. 
 στην κατανόηση των μεθόδων και τεχνικών λήψης αποτελεσματικών 

διοικητικών αποφάσεων.  
 στην κατανόηση του ρόλου των ΤΠΕ στο Μάρκετινγκ και στη Διοίκηση 

Λειτουργιών. 
 
Φιλοσοφία δομής και λειτουργικότητας του Προγράμματος Σπουδών: 
 
 Πολλά από τα μαθήματα του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί και 

διαμορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες 
γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούν ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας.  

 Το πρόγραμμα παρέχει τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια σε όσους 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τα μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων 
Πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

 Το πτυχίο του Τμήματος χορηγείται στους φοιτητές μετά την επιτυχή 
συμπλήρωση οκτώ εξαμήνων σπουδών.  

 Τα μαθήματα διαχωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Στη διάρκεια 
των σπουδών τους, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς  48 
μαθήματα, τα 39 από τα οποία είναι υποχρεωτικά. 

 
Αναφορικά με τη συνεκτικότητα και λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών: 
 
Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών έχουν κατανεμηθεί σε γνωστικές 
περιοχές, για να βοηθηθεί ο προγραμματισμός των μαθημάτων, η 
συνεκτικότητά τους, και η διεξαγωγή έρευνας: 
 
Οι γνωστικές αυτές περιοχές, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

                                                
2 Συμπληρώστε τους πίνακες 12.1 και 12.2. 
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του Τμήματος, είναι οι εξής: 
 
Γνωστικές περιοχές εστίασης του Τμήματος: 

1. Μαθήματα Μάρκετινγκ: 19 (Υποχρεωτικά 9, Επιλογής, 10) 
2. Μαθήματα Διοίκησης Λειτουργιών: 16 (Υποχρεωτικά 10, Επιλογής, 6) 

 
Γνωστικές περιοχές υποδομής: 

1. Μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: 12 (Υποχρεωτικά 7, Επιλογής, 5) 
2. Μαθήματα Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής: 9 (Υποχρεωτικά 4, 

Επιλογής, 5) 
3. Μαθήματα Οικονομικής Επιστήμης: 6 (Υποχρεωτικά 2, Επιλογής, 4) 
4. Μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών: 5 (Υποχρεωτικά 1, Επιλογής, 4) 

 
Γνωστικές περιοχές υπόβαθρου: 

1. Μαθηματικά – Στατιστική: 5 (Υποχρεωτικά 4, Επιλογής, 1) 
2. Πληροφορική: 2 (Υποχρεωτικά 2, Επιλογής, 0) 

 
Σημειώνεται ότι τα ειδικότερα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών  
ενσωματώνουν γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με τη εγχώρια, διεθνή, και 
παγκόσμια οικονομία, και εστιάζονται  και στο εργασιακό περιβάλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Μέχρι σήμερα, εκτός από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν υπήρχε 
κάποιος επίσημος φορέας ή οργανισμός ο οποίος θα ασχολούνταν 
αποκλειστικά με τον έλεγχο της δομής του προγράμματος, καθώς και με το αν 
τηρούνταν το περιεχόμενο, με βάση κάποια αξιολόγηση των φοιτητών που το 
παρακολούθησαν ή των μελών ΔΕΠ. Θα μπορούσε όμως στο μέλλον να υπάρξει 
μια δυνατότητα αξιολόγησης του προγράμματος από τους απόφοιτους του 
Τμήματος, μετά βέβαια από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και 
απόκτησης της ανάλογης εμπειρίας. 
 
Σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε ότι το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στο 
σκοπό και τους στους στόχους του τμήματος, μολονότι αυτό υποστηρίζεται 
από μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ σε σχέση με τον αριθμό των μαθημάτων και των 
φοιτητών, και από πολύ φτωχή υλικοτεχνική υποδομή. 
 

- Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / 
κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων;  

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσοστό των μαθημάτων ειδίκευσης στο σύνολο 
των μαθημάτων είναι ίσο 47,3 % (19 μαθήματα μάρκετινγκ  + 16 μαθήματα 
διοίκησης λειτουργιών, στο σύνολο 74 μαθημάτων). 
 

- Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ;   
 
Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται είναι 35. 
 

- Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων 
υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 
μαθημάτων;  
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Το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι 52,7% (39 μαθήματα στα 74) 
και το ποσοστό των επιλογής  μαθημάτων είναι 47,3% (35 μαθήματα στα 74). 
 

- Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων 
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων 
ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;   

 
Το ποσοστό των μαθημάτων υπόβαθρου είναι 9,5% (5 μαθήματα στα 74), των 
μαθημάτων επιστημονικής περιοχής είναι 47,3% (35 μαθήματα στα 74), και 
των μαθημάτων γενικών βασικών γνώσεων είναι 43,2% (32 μαθήματα στα 74). 
 

- Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;  

 
Ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας και ασκήσεων – εργαστηρίων 
ποικίλει ανάλογα με το μάθημα. Σε γενικές γραμμές, ο χρόνος της θεωρητικής 
διδασκαλίας ανέρχεται στο 70% περίπου του συνολικού χρόνου. 
 

- Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; 
Παρατηρείται επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά 
ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει 
διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης 
των μαθημάτων;  

 
Η ύλη μεταξύ των μαθημάτων οργανώνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Σπουδών. Ειδικότερα: 
 
 Η ύλη συντονίζεται από τα μέλη ΔΕΠ, και αναρτάται στο Compus κατά 

διδακτική εβδομάδα. 
 Παρατηρείται κάποια κάλυψη μεταξύ των μαθημάτων, και τα μέλη ΔΕΠ 

συνεργάζονται ώστε η κάλυψη αυτή να ελαχιστοποιείται (μέχρι την 
αναμόρφωση του Προγράμματος). 

 Κενά ύλης δε σημειώνονται. 
 Η έκταση της ύλης των μαθημάτων είναι αρκετά ορθολογική και 

περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει ένας φοιτητής 
μέχρι την αποφοίτησή του. 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και 
επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων. Λόγω της δυναμικής που 
χαρακτηρίζει τα δύο κύρια αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα η ύλη των 
μαθημάτων ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα μέλη ΔΕΠ. 

 
- Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό 

είναι; Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο 
σύστημα;  

 
Δεν εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων. Στο Πρόγραμμα 
όμως Σπουδών τα μαθήματα κατατάσσονται με κάποια εννοιολογική σειρά. 
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- Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα 
σπουδών; Ποιά είναι αυτά; 

 
Δεν προσφέρονται μαθήματα από άλλα προγράμματα, ή σε άλλα προγράμματα, 
πλην μαθημάτων Erasmus. 

 
- Ποιές ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά 

μαθήματα; 
 
Διδάσκεται μόνον μία ξένη γλώσσα, η Αγγλική, η οποία είναι υποχρεωτική στα 
δύο πρώτα έτη του Προγράμματος Σπουδών. 
 
 
3.1.3 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στα ΑΕΙ, κάθε μάθημα εξετάζεται στο 
τέλος του εξαμήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο 
του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα έως τώρα δινόταν επαναληπτική εξεταστική 
περίοδος στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου στους φοιτητές επί 
πτυχίω (όσους έχουν υπερβεί το 8ο εξάμηνο φοίτησης) τη δυνατότητα εξέτασης 
και των ζυγών εξαμήνων. Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος καταργήθηκε η 
επιπλέον εξεταστική περίοδος για τους επί πτυχίω φοιτητές. 
 

- Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοί συγκεκριμένα; 

 
Πέραν των παραπάνω, οι τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών εξαρτώνται από 
τη φύση του κάθε μαθήματος και από τη φιλοσοφία του κάθε μέλους ΔΕΠ που 
διδάσκει το μάθημα: Συνήθως όμως υπάρχει ενιαία πρακτική για την 
αξιολόγηση των φοιτητών, η οποία βασίζεται στις παρακάτω εφαρμογές: 
 

 Γραπτή και/ή προφορική παρουσίαση εργασίας ή εργασιών που έγιναν 
από τον φοιτητή, ή ομάδες φοιτητών, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.  

 Γραπτή τελική εξέταση στην περίοδο κάθε εξαμήνου.  
 

- Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 
φοιτητών; 

 
Εδώ και πολλά χρόνια έχουν εντοπιστεί πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο 
εξεταστικό σύστημα, κυριότερα των οποίων είναι τα εξής: 
 

1. Ανεπαρκείς υποδομές που οδηγούσε σε εξεταστική περίοδο ενός μηνός. 
2. Πλημμελής επιτήρηση λόγω έλλειψης ικανού αριθμού του ανθρώπινου 

δυναμικού. 
3. Αδυναμία εφαρμογής του κανονισμού πειθαρχικών επιπτώσεων σε 

περιπτώσεις «αντιγραφών». 
 

- Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι 
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αυτή; 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής 
διαδικασίας. Η οποιαδήποτε διαδικασία βασίζεται στην εμπειρία του μέλους 
ΔΕΠ. 
 

- Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ 
διπλωματικής εργασίας; 

 
Δεν προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών ανάθεση πτυχιακών / 
διπλωματικών εργασιών. 
 

- Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ 
διπλωματική εργασία; Ποιες; 

 
Μολονότι, δεν προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών ανάθεση πτυχιακών / 
διπλωματικών εργασιών, οπότε δεν υπάρχουν και προδιαγραφές ποιότητας, 
εντούτοις, για τις ενδιάμεσες εργασίες των μαθημάτων, το κάθε μέλος ΔΕΠ 
ακολουθεί βασικές συνιστώσες που αποσκοπούν στην ενιαία αντιμετώπιση 
των φοιτητών, ως προς την ποιότητα των εργασιών. 
 
3.1.4 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών; 
 

Το πρόγραμμα του Τμήματος ΜΔΛ, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα του εξωτερικού προσαρμοσμένα ειδικά στις ελληνικές συνθήκες 
και ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια η πολύ μεγάλη σύγκλιση του προγράμματός 
μας με τα πανεπιστήμια άλλων χωρών επετεύχθη κυρίως μέσω των ελλήνων 
καθηγητών που έχουν λάβει τα διδακτορικά τους ή είχαν σταδιοδρομήσει στο 
εξωτερικό. 
 
Η αποδοχή των φοιτητών μας από ξένα πανεπιστήμια για συμμετοχή σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα, δείχνει το μέγεθος της εκτίμησης που έχουν τα 
ξένα πανεπιστήμια για το Τμήμα μας. 
 

- Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιό ποσοστό; 
 
Δεν υπάρχει συστηματική συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό που να 
δίδαξαν μαθήματα του προγράμματος Σπουδών. Δίνεται όμως η δυνατότητα 
αυτή μέσω του Erasmus.  
 

- Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό); 
 
Δεν υπάρχει συστηματική συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών που να 
παρακολούθησαν μαθήματα του προγράμματος Σπουδών. Δίνεται όμως η 
δυνατότητα αυτή μέσω του Erasmus. 
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- Πόσα και ποιά μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 

 
Δεν διδάσκονται μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών σε ξένη γλώσσα, στο 
Τμήμα ΜΔΛ. Επισκέπτες όμως φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν 
μαθήματα σε ξένη γλώσσα στο γενικότερο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. 
 

- Σε πόσα (και ποιά) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. 
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών 
σπουδών συμμετέχει το Τμήμα; 

 
Το Τμήμα ΜΔΛ συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus, διεθνούς εκπαιδευτικής 
συνεργασίας. 
 

- Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του 
εξωτερικού; Ποιές; 

 
Υπάρχουν συμφωνίες στο πλαίσια του προγράμματος Εrasmus. Οι συμφωνίες 
Erasmus είναι οι παρακάτω: 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
UNIVERISTA DEGDI STUDY ROMA "LA SAPIENZA" 
(Erasmus ID code: I ROMA01) ROMA 2008-2013 
 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
UNIVERSITY OF MALAGA 
(Erasmus ID code: E MALAGA01) MALAGA 2008-2013 
 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
UNIVERSITY OF BAMBERG 
(Erasmus ID code: D BAMBERG01) BAMBERG 2008-2013 
 
 
ΣΟΥΗΔΙΑ 
VAXJO UNIVERSITY 
(Erasmus ID code: S VAXJO01) VAXJO 2008-2013 
 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
PAISII HILENDRARSKI UNIVERSITY OF PLOVDIV  
(Erasmus ID code: BG PLOVDIV04) SOFIA 2008-2013  
 

- Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; 
Ποιές; 

 
Δεν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 
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- Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);  

 
Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων 
(ECTS). Κάθε μέλος ΔΕΠ στο απογραφικό δελτίο του μαθήματος που διδάσκει 
σημειώνει αναλυτικά τη διάρθρωση των διδακτικών μονάδων.   
 

- Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος 
ECTS;  

 
Τα τελευταία χρόνια διανέμονται ενημερωτικά έντυπα που να αναφέρονται 
στο σύστημα ECTS. 
 
 
3.1.5 Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

 
- Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι 

υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; 
 

Η πρακτική άσκηση στο Τμήμα ΜΔΛ, όπως και σε όλα τα τμήματα του 
Πανεπιστημίου,  είναι προαιρετική. 

 
- Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιό ποσοστό των φοιτητών 

την επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; 
 

Από το Τμήμα ΜΔΛ είχαν δικαίωμα συμμετοχής 147 φοιτητές, τοποθετήθηκαν 
14, κατά την περίοδο από 2010-2011. 
Το ενδιαφέρον των φοιτητών κινητοποιείται με διαλέξεις. 

 
- Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η 

πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική; 
 

Οι φοιτητές ενημερώνονται από τους διδάσκοντες και το προσωπικό του 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. 
 

- Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; Ποιά 
είναι η διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός; 

 
Η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης αφορά τη λειτουργία του αντίστοιχου 
γραφείου Πρακτικής Άσκησης που έχει ιδρυματικό χαρακτήρα. Υπάρχει 
υπεύθυνος για κάθε τμήμα. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, λειτουργεί από το 1997 και χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ 
με συγχρηματοδότηση 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και 25% από Εθνικούς Πόρους. (ΥΠΕΠΘ/ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ), υποστηρίζει 
και εξυπηρετεί κεντρικά όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα. 
Δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός στο Τμήμα ΜΔΛ, αλλά ακολουθείται ο 
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γενικότερος κανονισμός του Πανεπιστημίου (ΔΑΣΤΑ). 
 
- Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην 

οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών;  
 

Τα σημαντικά προβλήματα στο θεσμό της Πρακτικής Άσκησης είναι τα 
ακόλουθα: 
 

 Η πρακτική άσκηση είναι ελλιπέστατα χρηματοδοτούμενη. 
 Οι φοιτητές απασχολούνται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης (ενώ 

θα έπρεπε να είναι μερικής απασχόλησης) 
 Τέλος, το Τμήμα πρέπει να προσπαθήσει να ικανοποιήσει το καθολικό 

αίτημα των φοιτητών να καθιερωθεί η πρακτική άσκηση για το σύνολο 
των φοιτητών, να είναι εξαμηνιαίως χρηματοδοτούμενη από το Δημόσιο 
και να υπολογίζεται ως ένα μάθημα επιλογής. 

 
- Σε ποιές ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; 

Πόσο ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η  
εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της 
πρακτικής άσκησης; 

 
Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει: 

 ουσιαστική επαφή με τον εργασιακό χώρο 
 εξοικείωση με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας 
 αφομοίωση των επιστημονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν, με 

εφαρμογή 
 σε πρακτικά προβλήματα 
 ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που 
 απαιτούνται 
 επαγγελματικό προσανατολισμό με παράλληλη προετοιμασία για την 
 ανάληψη ευθυνών 
 απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας 
 πρώτη επαφή με τα θέματα των εργασιακών σχέσεων και των 

απολαβών 
 πιθανότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης στο φορέα της 
 πρακτικής άσκησης. 

 
Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στηρίζει τη σύνδεση των σπουδών με την 
αγορά εργασίας, προωθεί την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ειδικότητες 
που έχουν σχέση με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών, ενισχύει τη 
διαδικασία της ομαλής μετάβασης των τελειοφοίτων του από το χώρο της 
εκπαίδευσης στην παραγωγή και δημιουργεί ευκαιρίες για επαγγελματική 
αποκατάσταση μετά το πέρας της περιόδου πρακτικής άσκησης. 

 
- Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την 

εκπόνηση πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας; 
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Όχι δεν συνδέεται 
 
- Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική 

απασχόληση των πτυχιούχων; 
 

Ναι σε σημαντικό βαθμό 
 

- Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών;  

 
Γίνεται προσπάθεια διασύνδεσης του Τμήματος  με διάφορους φορείς ανά την 
Ελλάδα. 

 
- Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν 

θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); 
 

Δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Τμήματος.  
 
- Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών 

του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής 
άσκησης;  

 
Η συνεργασία μεταξύ εποπτών και εκπροσώπων του φορέα είναι σε 
περιορισμένο βαθμό. 
 

- Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία 
του Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες; 

 
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις. 
 
- Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές; 

 
Οι ασκούμενοι φοιτητές παρακολουθούνται και υποστηρίζονται μέσω επαφών 
των εποπτών με τους φορείς. Επιπλέον, ανταλλάσσονται και υπογράφονται 
σχετικά έγγραφα ποιότητας της πρακτικής άσκησης. 
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3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών3 

3.2.1 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 5 ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΝΩ ΑΛΛΑ 5 ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. 
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3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

3.3.1. Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

 Υπάρχουν διαδικασίες  ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 
αποτελεσματικές είναι; 

 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράμματος 
Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 

 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών; 

 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων 
απέκτησαν Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα; 

Η Αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών έγινε με βάση τα 
επιμέρους κριτήρια στο έντυπο «Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας 
Ακαδημαϊκών Μονάδων»,- Παράγραφος 1-ΙΙΙ: Πρόγραμμα Διδακτορικών 
Σπουδών. 

 
Ο εσωτερικός κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος εγκρίθηκε στην 
αριθ. 14/11-2-2010 (θέμα 7ο) συνεδρίαση της Π.Γ.Σ. και αφορά στο Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών. Στα πλαίσια του Προγράμματος συγκροτήθηκε επιτροπή 
ελέγχου τυπικών προσόντων των υποψηφίων διδακτόρων με αριθμό απόφασης 
20/12/7/2010 της Π.Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης. Η επιτροπή αποτελείται από τα μέλη 
ΔΕΠ: 
 

- Οδυσσέας Μοσχίδης, Επίκουρος Καθηγητής 
- Ροδούλα Τσιότσου, Επίκουρος Καθηγήτρια 
- Ιάσων Παπαθανασίου, Λέκτορας 

 
Δεν υπάρχουν τυπικές διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του προγράμματος 
διδακτορικών σπουδών στους στόχους του τμήματος και στις ανάγκες της 
κοινωνίας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται για 
μια πρωτότυπη συμβολή σ' ένα από τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο του 
προγράμματος σπουδών του τμήματος. Οι επιμέρους επιλογές των θεμάτων 
των διδακτορικών διατριβών γίνονται με γνώμονα τους στόχους του τμήματος: 
α) αρχικά, από το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ του τμήματος, σε συνεργασία με τον 
υποψήφιο διδάκτορα , 
β) στη συνέχεια, από τη ΕΔΕ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 
οποίο συμμετέχει το Τμήμα, η οποία πρέπει να εγκρίνει: i) το θέμα, ως προς τη 
συνάφειά του με τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Σπουδών και την ανταπόκρισή του στους στόχους του και ii) τα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα του υποψήφιου για την εκπόνηση της διδακτορικής του 
διατριβής στο συγκεκριμένο θέμα, και 
γ) στη συνέχεια, από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία πρέπει να 
εγκρίνει: i) το θέμα, ως προς τη συνάφειά του με τα επιστημονικά πεδία που 
θεραπεύει το τμήμα και την ανταπόκρισή του στους στόχους του και ii) τα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα του υποψήφιου για την εκπόνηση της διδακτορικής του 
διατριβής στο συγκεκριμένο θέμα. 
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Δεν υπάρχουν τυπικές διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών προς το παρόν καθώς το πρόγραμμα 
ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2010. Ωστόσο, το 
πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών συζητείται άτυπα και κατά περίπτωση, με 
αφορμή περιπτώσεις που χρίζουν ειδικής εξέτασης, στην Προσωρινή Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος. Με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
αυτών των συζητήσεων μπορεί στο μέλλον να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις ή/ και 
αναθεωρήσεις στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, πάντα με στόχο τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητάς του. 
 
Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής 
των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά ένταξής τους στη διαδικασία εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής, τις τυπικές υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων, 
καθώς και τη διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, βρίσκεται 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, στον 
Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικού. 
. 
Επίσης, γίνεται επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής από τη γραμματεία του Τμήματος δυο φορές η καθεμιά ανά 
ακαδημαϊκό έτος (Οκτώβριο και Μάρτιο). Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται α) 
στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και β) στον ημερήσιο 
τύπο (3 εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας). Σε κάθε πρόσκληση ενδιαφέροντος 
αναφέρονται τα αντικείμενα εκπόνησης διδακτορικής διατριβή. 
 
Επειδή το πρόγραμμα είναι καινούργιο, δεν έχει απονεμηθεί ακόμη διδακτορικό 
δίπλωμα και συνεπώς δεν έχει εφαρμοστεί κάποια τυπική διαδικασία 
παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας. 
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3.3.2. Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 
 Προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά; 
 Προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά; 

 
Με βάση τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών, με εισήγηση του Επιβλέποντα και 
με απόφαση της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να καθοριστούν 
μέχρι 5 θεματικές ενότητες στις οποίες εξετάζεται ο/η υποψήφιος/α. Οι θεματικές 
αυτές ενότητες διαφέρουν από επιβλέποντα σε επιβλέποντα αλλά και από φοιτητή 
σε φοιτητή ανάλογα με το αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής. Οι 
παραπάνω διαφορές προκύπτουν από το διττό προσανατολισμό του Τμήματος, 
Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών 
 
Για παράδειγμα η τωρινή υποψήφια διδάκτορας στο αντικείμενο «Μάρκετινγκ 
Ηλεκτρονικού Λιανεμπορίου» εξετάζεται στις παρακάτω θεματικές: 
 
1η Θεματική ενότητα: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (α’ εξάμηνο σπουδών) 
2η Θεματική ενότητα: Συμπεριφορά Καταναλωτή (α’ εξάμηνο σπουδών) 
3η Θεματική ενότητα: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Λιανεμπορίου (β’ εξάμηνο 
σπουδών) 
4η Θεματική ενότητα: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Λιανεμπόριο (β’ εξάμηνο 
σπουδών) 
5η Θεματική ενότητα: Μεθοδολογία Έρευνας/Ποσοτικές Μέθοδοι (γ’ εξάμηνο 
σπουδών) 
 
Η 1η,2η και η 5η Θεματική Ενότητα είναι κοινές για όλους/ες τους/τις 
φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν διδακτορική διατριβή στο Μάρκετινγκ. 
 
Η 3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή του/ης υποψηφίου, με βάση το πεδίο έρευνάς 
του, επιλέγει και προτείνει την ύλη για κάθε θεματική ενότητα που θα εξετασθεί ο 
υποψήφιος. Ο υποψήφιος ενημερώνεται εγγράφως από τον/ην επιβλέποντα/ουσα 
καθηγητή/τρια για την ημερομηνία και την ύλη των εξετάσεων 1 μήνα πριν την 
πραγματοποίησή τους όπως ορίζει ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών. Οι 
εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου και 
Φεβρουαρίου. 
 
Τα θέματα των εξετάσεων δίνονται στον υποψήφιο με τη μορφή των ερωτήσεων 
γνώσεων, ανάπτυξης και κρίσης. Το σύνολο των ερωτήσεων για κάθε θεματική 
ενότητα είναι 4 και πρέπει να απαντηθούν και οι 4. Κάθε ερώτηση μπορεί να 
περιέχει και υπο-ερωτήσεις. Ανάλογα με το μέγεθος και το βαθμό δυσκολίας του 
θέματος και μετά από απόφαση της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι 
εξετάσεις διαρκούν από 2 έως 3 ώρες.  
 
Τα γραπτά αξιολογούνται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και ο/η 
επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια ανακοινώνει την απόφασή της Επιτροπής 
στον/ην φοιτητή/τρια (περνάει ή δεν περνάει). Αν ο/η υποψήφιος/α δεν περάσει 
τουλάχιστον 3 από τις 5 θεματικές ενότητες, τότε δεν μπορεί να συνεχίσει τις 
διδακτορικές του σπουδές. 
 
Ο/Η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τον 
υποψήφιο διδάκτορα να παρακολουθήσει μαθήματα σε προπτυχιακό ή 
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μεταπτυχιακό επίπεδο (π.χ. μάρκετινγκ, στρατηγικό μάρκετινγκ, διαφήμιση κτλ) 
 
Ο/Η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τον 
υποψήφιο διδάκτορα να παρακολουθήσει μαθήματα σε προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό επίπεδο (π.χ. Μεθοδολογία Έρευνας, Στατιστικής, κτλ).__ 
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3.3.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 
 Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή 

ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση των 7μελών και 3μελών επιτροπών; 
 Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων 

διδακτόρων; 
 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων 

διδακτόρων; 
 Εφαρμόζονται κοινές (μεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των 

υποψηφίων διδακτόρων; 
 Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 
 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής 

διατριβής; 
 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική 

διατριβή; Ποιές; 
 

Ναι, υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα 
τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από άλλα ΑΕΙ, τόσο στη σύνθεση 
των 7μελών επιτροπών κρίσης των διδακτορικών διατριβών, όσο και στη 
σύνθεση των 3μελών συμβουλευτικών επιτροπών των υποψήφιων διδακτόρων. 
 
Η επίδοση και η πρόοδος των υποψήφιων διδακτόρων παρακολουθείται κυρίως 
από 
τον επιβλέποντα καθηγητή και από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή του 
υποψήφιου διδάκτορα. Η διαδικασία επίδοσης και προόδου των υποψηφίων 
διδακτόρων γίνεται με την ετήσια έκθεση την οποία με βάση τον κανονισμό 
συντάσσει ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια και καταθέτει στην Προσωρινή 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 
 
Η διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων διδακτόρων 
διασφαλίζεται με τους παρακάτω τρόπους: 
 
Α) Στο στάδιο εισαγωγής, με την ύπαρξη συγκεκριμένης, διαφανούς διαδικασίας 
αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, όπως 
αυτή 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.2. 
 
Β) Με την ύπαρξη συγκεκριμένης, διαφανούς διαδικασίας για τη γραπτή 
αξιολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων -όπως αυτή περιγράφεται στην 
παράγραφο 3.3.2. - στα μαθήματα που ορίζει η 3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή. 
 
Γ) Στο τέλος της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, με την τελική αξιολόγηση 
και κρίση του υποψήφιου διδάκτορα από ειδική επταμελή εξεταστική επιτροπή, η 
οποία απαρτίζεται από επτά μέλη ΔΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει ο 
νόμος (άρθρο 12, Ν 2083/92). 
 
Οι τυπικές διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων είναι κοινές για 
όλους τους διδάσκοντες όπως προβλέπει ο κανονισμός του τμήματος αν και σε 
κάποιες από αυτές (π.χ. εξετάσεις θεματικών ενοτήτων) υπάρχει ευελιξία στην 
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εφαρμογή τους και προσαρμόζονται ανάλογα με τον/την επιβλέποντα/ουσα 
καθηγητή/τρια. 
 
Η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίδοσης και προόδου 
των υποψήφιων διδακτόρων κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής, όπως αναφέρεται και στην παραπάνω παράγραφο γίνεται από τον ίδιο 
τον επιβλέποντα και από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, χωρίς να 
ακολουθούνται κάποιες κοινές για όλους τους διδάσκοντες, τυπικές διαδικασίες. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων διδακτόρων στο στάδιο εισαγωγής 
τους, καθώς και στο στάδιο εξέτασής τους στις θεματικές ενότητες καθορίζεται 
και ακολουθείται όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός. Αν στο μέλλον υπάρξουν 
κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που χρίζουν ειδικής εξέτασης στην Προσωρινή 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος, τότε θα συζητηθούν από αυτή πριν ληφθεί κάποια 
απόφαση. 
 
Ωστόσο, η διαδικασία αξιολόγησης της τελικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 12, Ν 2083/92) και δεν μπορεί να γίνει 
αξιολόγηση αυτής από το τμήμα. 
 
Η διαφάνεια της διαδικασίας ανάθεσης διασφαλίζεται από την επίσημη 
διαδικασία εισαγωγής των υποψήφιων διδακτόρων που ακολουθεί το τμήμα και 
από 
τα σαφή, προκαθορισμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται από 
τον υποψήφιο διδάκτορα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.4. 
 
Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται για μια πρωτότυπη συμβολή σ' ένα από τα 
θέματα που αποτελούν το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του τμήματος. 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας στο τμήμα. 
Υπάρχει 
μόνον ένας Οδηγός συγγραφής και διαμόρφωσης διδακτορικής διατριβής που 
είχε αναπτυχθεί στα πλαίσια προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και καθορίζει κάποια 
πρότυπα συγγραφής διδακτορικής διατριβής στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο 
οδηγός βρίσκεται στη σελίδα των Εκδόσεων του Πανεπιστημίου 
(http:// afroditi.uom.gr/uompress/ergo/phd.html). 
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3.3.4. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;4 
 Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 
 Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται; 
 Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων;5 
 Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

διδακτόρων; 
 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 

επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 
 

1.1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να είναι κάτοχος: 
1. βασικού πτυχίου (Bachelor) και 
2. μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Masters) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) σε γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτά που θεραπεύει το Τμήμα. Η τελική απόφαση για τη 
συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του μεταπτυχιακού τίτλου είναι 
αρμοδιότητα της ΓΣΕΣ. 
 
1.2 Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιοτήτων 
Στο τέλος Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, τα μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος που έχουν δικαίωμα να επιβλέψουν Διδακτορικές Διατριβές 
καταθέτουν στη ΓΣΕΣ του Τμήματος για έγκριση συγκεκριμένο/α πεδίο/α έρευνας 
όπου θα επιθυμούσαν να εκπονηθούν διδακτορικές διατριβές. 
Αφού εγκριθούν τα πεδία έρευνας από τη ΓΣΕΣ, δημοσιοποιούνται ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες να υποβάλουν αίτηση, αφού πρώτα έρθουν σε 
απευθείας συνεννόηση με το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ. 
 
Εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 1.1, ο/η 
υποψήφιος/α θα πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος από 15 
Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου ή από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το προτεινόμενο πεδίο έρευνας και ο 
προσωρινός τίτλος της διατριβής. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και 
από το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που ενδιαφέρεται να είναι ο/η επιβλέπων/ουσα 
καθηγητής/ήτρια. 
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Βασικού Πτυχίου. 
4. Επικυρωμένο Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για 
μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από το 
ΔΟΑΤΑΠ (ή ΔΙΚΑΤΣΑ) θα πρέπει να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα 
με απόφαση της ΓΣΕΣ) από την ημερομηνία που η ΓΣΕΣ θα κάνει δεκτό τον/ην 
υποψήφιο/α για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 
5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό βαθμολογίας Βασικού Πτυχίου. 
6. Επικυρωμένο πιστοποιητικό βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Διπλώματος. 
7. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής ή πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή 
κρατικό 
πτυχίο γλωσσομάθειας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.3. 

                                                
 
 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Απρίλιος 2012 

 

32 

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια), 
διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν). 
9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων η μία να προέρχεται 
κατά προτίμηση από μέλος ΔΕΠ του προτεινόμενου γνωστικού αντικειμένου. 
10. Σε ένα κείμενο περίπου 500 λέξεων θα περιγράφονται τα επί μέρους ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του/ης υποψηφίου/ήφιας στα πλαίσια του προτεινόμενου πεδίου 
έρευνας της διδακτορικής διατριβής. 
11. Επικυρωμένα αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχει. 
12. Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας που έχει εκπονηθεί σε προηγούμενα 
μεταπτυχιακά προγράμματα. 
 
 
Εφ' όσον ο υποψήφιος γίνεται δεκτός από την Π. Γ.Σ.Ε.Σ. προτείνεται, τριμελής 
επιτροπή η οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5α του 2083/92 είναι αρμόδια για 
την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου.  
Στη συνεδρίαση κατά την οποία ο/η υποψήφιος/α γίνεται δεκτός/ή από τη ΓΣΕΣ, η 
τελευταία ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή από μέλη ΔΕΠ μετά από 
εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/ήτριας και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3685/2008. Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίνεται και ο προσωρινός 
τίτλος της διδακτορικής διατριβής. 
 
Η συμβουλευτική επιτροπή, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, απαρτίζεται από τον 
επιβλέποντα που είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και ανήκει στη βαθμίδα του 
Καθηγητή, Αν. Καθηγητή ή Επ. Καθηγητή, και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ από 
τα οποία μπορεί το ένα να είναι Λέκτορας του οικείου Τμήματος, εφ' όσον είναι 
μόνιμος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή ερευνητής αναγνωρισμένου 
ερευνητικού 
κέντρου ή ιδρύματος κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12, 2083/92. 
Η Γ.Σ.Ε.Σ. ενημερώνει σχετικά με την πρότασή της τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. 
 
1.3. Κριτήρια Αξιολόγησης των Υποψηφίων 
Αφού η αίτηση του/της υποψηφίου/ας με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά έχει 
αξιολογηθεί και έχει κριθεί ως τυπικά δεκτός/ή με βάση τα κριτήρια των τυπικών 
προσόντων της 1.1, γίνεται η ουσιαστική αξιολόγηση με βάση τα παρακάτω 
κριτήρια: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ 
1.  Βαθμός 

Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος 

Βαθμολογίες: 
- 7 για Μ.Δ. από Ελληνικά πανεπιστήμια 
- 50% για Μ.Δ. από την Αγγλία 
- Β για Μ.Δ. από τις Η.Π.Α 
Για Μ.Δ. από άλλες χώρες η επιτροπή θα 
συμβουλεύεται επιστήμονες που έχουν νώση 
της βαθμολογίας της εκάστοτε χώρας 

2. Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Επίδοση 
α) Proficiency,  
β) TOEFL 79 και πάνω στο Internet-based 
test ή 213 και πάνω στο computer-based test, 
 γ) IELTS 6, 
δ) Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας επίπεδο Γ2, 
ε) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
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Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο 
(που έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
ΔΟΑΤΑΠ). 

3. Ερευνητική Ικανότητα - Αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά 
περιοδικά με 
κριτές (εάν υπάρχουν). 
- Αριθμός δημοσιεύσεων σε πρακτικά 
επιστημονικών 
συνεδρίων με κριτές (εάν υπάρχουν). 
- Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και ερευνητικά 
προγράμματα 
(εάν υπάρχουν). 
Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή συνέδρια 
αξιολογούνται με βάση το κύρος τους 

 
Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται ως προς την πληρότητα των τυπικών 
προσόντων από την 3μελή Επιτροπή του ΠΔΣ που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του 
Τμήματος και η οποία 
εισηγείται στη ΓΣΕΣ αν ο/η υποψήφιος/α πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών για εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής. 
 
* Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν πληρεί την ελάχιστη απαιτούμενη 
βαθμολογία 
αλλά ο/η επιβλέπων/ουσα θεωρεί τον υποψήφιο αξιόλογο λόγω ειδικών 
επιδόσεων, 
ζητάει με τεκμηριωμένη εισήγηση από τη ΓΣΕΣ να εξεταστεί ο/η υποψήφιος/α σε 
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που προτείνει ο/η ίδιος/α. Η ΓΣΕΣ εξετάζει το 
αίτημα 
και αποφασίζει ανάλογα. 
 
 
Μέχρι σήμερα το Τμήμα έχει προβεί σε τρείς προκηρύξεις και έχουν υποβληθεί οι 
εξής υποψηφιότητες 
 
Μάρτιος 2010 
Κατά την πρώτη προκήρυξη υποβλήθηκαν 4 αιτήσεις 
Αποδεκτές έγιναν 2 υποψηφιότητες. 
Ποσοστό αποδοχής: 50% 
 
Μάρτιος 2011 
Κατά την δεύτερη προκήρυξη υποβλήθηκε 1 αίτηση, η οποία έγινε αποδεκτή. Με 
την αριθ. 10/9-3-2012 απόφαση της Π.Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης έγινε δεκτό το αίτημα 
του κ. Καραγιώργου για διακοπή. 
Ποσοστό αποδοχής: 100% 
 
Οκτώβριος 2011 
Κατά την τρίτη προκήρυξη υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις: 
Καμία αίτηση δεν έγινε αποδεκτή (αριθ. συνεδρίασης 10/9-3-2012 της Π.Γ.Σ. 
Ειδικής Σύνθεσης) 
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Ποσοστό αποδοχής: 0% 
 
Συνολικά στοιχεία 
7 Αιτήσεις 
3 Αποδοχές 
Ποσοστό αποδοχής: 43% 
 
Εκτός από τις παραπάνω υποψηφιότητες, ενδιαφέρον για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής επέδειξαν περισσότεροι υποψήφιοι. Ωστόσο επειδή πρέπει να βρίσκονται 
και να υλοποιήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Έδεσσα (τουλάχιστον για 2 
ημέρες με βάση τον εσωτερικό κανονισμό), τους απέτρεπε στην τελική κατάθεση 
της αίτησής τους. Επίσης, θεωρούσαν ότι η πόλη όπου βρίσκεται το Τμήμα δεν θα 
τους έδινε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το ερευνητικό μέρος της 
διδακτορικής τους διατριβής καθώς οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή 
είναι ελάχιστες και γενικά η περιοχή είναι αγροτική. Τόσο το Μάρκετινγκ όσο και η 
Διοίκηση Λειτουργιών είναι εφαρμοσμένες επιστήμες και η παρουσία, συνεργασία 
και συλλογή δεδομένων με επιχειρήσεις αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Και τα δύο κύρια αντικείμενα που θεραπεύει το 
Τμήμα απαιτούν την ύπαρξη επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα να 
εφαρμόζουν τις παραπάνω διαδικασίες. 
 
Η δημοσιοποίηση της διαδικασίας γίνεται με επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τη Γραμματεία του 
Τμήματος, δυο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος το καθένα και τους μήνες που 
αναφέρονται παραπάνω. Η δημοσίευση της πρόσκλησης, μαζί με τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα διδακτορικών διατριβών γίνεται α)στην 
κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και β) στον ημερήσιο τύπο (3 
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας εκ των οποίων μια τοπική της Έδεσσας). 
 
Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων 
διδακτόρων διασφαλίζεται από την ύπαρξη συγκεκριμένων τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος και τα οποία 
ελέγχονται και αξιολογούνται τόσο από την επιτροπή αξιολόγησης όσο και από την  
Π.Γ.Σ.Ε.Σ. (Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης) του τμήματος, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.4. 
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3.3.5. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών; 
 Υπάρχει γενικό σεμινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδομαδιαίο, μηνιαίο) όπου 

καθηγητές και ερευνητές στο Τμήμα παρουσιάζουν τη δουλειά τους για 
ενημέρωση των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών; 

 
Όχι, Δεν υπάρχει κάποιο σεμινάριο. 
 
 Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα παν/μια και ερευνητικά 

κέντρα για να δώσουν  ομιλίες και να ενημερώσουν για το έργο τους; 
 
Ναι, υπάρχει. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιείται συχνά, διότι υπάρχουν εξαιρετικά 
περιορισμένοι οικονομικοί πόροι και λόγω της γεωγραφικής τοποθεσίας του 
Τμήματος (Έδεσσα) το κόστος για τους/ις επισκέπτες ομιλητές/τριες είναι υψηλό 
όχι μόνο σε χρήμα αλλά και σε χρόνο. Επίσης, το Πανεπιστήμιο καλύπτει τις 
μετακινήσεις μόνο με λεωφορεία των ΚΤΕΛ και όπως γίνεται κατανοητό κάποιο 
υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων ή μέλος ΔΕΠ αναγνωρισμένου κύρους από 
άλλο πανεπιστήμιο της Ελλάδας δεν δέχεται να μετακινηθεί με τέτοιο μέσο στην 
Έδεσσα. 
 
Ωστόσο, στο τμήμα έχουν διοργανωθεί 5 ημερίδες και 5 ομιλίες μέχρι σήμερα στις 
οποίες συμμετείχαν ως ομιλητές τόσο στελέχη επιχειρήσεων όσο και μέλη ΔΕΠ από 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η 
μεταφορά των παραπάνω ομιλητών από τη Θεσσαλονίκη στην Έδεσσα και από την 
Έδεσσα στη Θεσσαλονίκη έγινε είτε από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είτε από φοιτητές 
του Τμήματος με δικό τους αυτοκίνητο και φυσικά έξοδα μεταφοράς τα οποία ποτέ 
δεν πληρώθηκαν από το Πανεπιστήμιο. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, είναι αμφίβολο αν στο 
μέλλον θα υπάρξουν τέτοιες εθελοντικές προσπάθειες τόσο από τα μέλη ΔΕΠ όσο 
και από τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος. Συνεπώς, η δυνατότητα 
πρόσκλησης ομιλητών/τριων περιορίζεται ή και δεν υπάρχει για το άμεσο μέλλον. 
 
 
3.3.6. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών; 
 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς 

επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό; 
  Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων; 
 Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα; 
 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; 
 Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την 

συμμετοχή τους σε διεθνή «Θερινά Προγράμματα» (summer schools), διεθνή 
ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 

 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 
Ποιες; 

 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Γραμματεία του Τμήματος, υπάρχει 
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ένα μέλος ΔΕΠ από το εξωτερικό σε μια από τις 2 υπάρχουσες 3μελείς επιτροπές 
διδακτορικών (ποσοστό 17%). Οι επταμελείς επιτροπές δεν έχουν οριστεί ακόμη. 
Δεν υπάρχουν αλλοδαποί υποψήφιοι διδάκτορες αν και το πρόγραμμα παρέχει τη 
δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής στην αγγλική γλώσσα. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας, δεν υπάρχουν 
συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού για την οργάνωση 
και λειτουργία κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και 
προγραμμάτων εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, μολονότι, παρέχεται ανάλογη 
δυνατότητα, σύμφωνα με τα, από το νόμο, οριζόμενα. (ν. 3404/05 (ΦΕΚ 260/τ Α΄). 
 
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προώθησης 
της βασικής έρευνας εκ μέρους των υποψηφίων διδακτόρων χρηματοδοτεί τη 
συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια. Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες 
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στην Ε.Ε. για χρηματοδότηση αλλά όχι για 
περισσότερες της μιας παρουσίασης ανά έτος. Προτεραιότητα δίδεται σε αυτούς 
που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος διατίθεται το ποσό των 5000 ευρώ ανά τμήμα του 
πανεπιστημίου. Το ανώτατο ποσό για κάθε υποψήφιο ορίζεται στα 1500 ευρώ. 
Επομένως, η χρηματοδοτική πολιτική δεν ασκείται σε επίπεδο Τμήματος αλλά σε 
επίπεδο Ιδρύματος. 
 
Σε επίπεδο Τμήματος η παροχή κινήτρων, εναπόκειται στην κρίση του εκάστου 
επιβλέποντος Καθηγητή. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας, δεν 
προκύπτουν διεθνείς διακρίσεις καθώς το πρόγραμμα ξεκίνησε πρόσφατα όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω. 
 
Συμπεράσματα Σχετικά με το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Σημαντικότερα Θετικά Στοιχεία 
 
Προσφορά μαθημάτων σε 5 θεματικές ενότητες 
Προσφορά μαθημάτων ερευνητικής μεθοδολογίας 
Συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά 
Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού στη σύνθεση των 7μελών και 3μελών 
επιτροπών 
Διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων για την 
ένταξή 
τους στη διαδικασία εκπόνησής διδακτορικής διατριβής 
Διαφάνεια στη γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων διδακτόρων στα 
μαθήματα τριών θεματικών ενοτήτων. 
Διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της Διδακτορικής 
Διατριβής 
Επαρκής δημοσιοποίηση της διαδικασίας και των κριτηρίων επιλογής 
υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και του συνολικού προγράμματος σπουδών 
και των απαιτήσεών του. 
 
Σημαντικότερες Αδυναμίες - Προτάσεις Βελτίωσης 

Εισαγωγή τυπικής διαδικασίας ελέγχου της ανταπόκρισης του 
προγράμματος διδακτορικών σπουδών στους στόχους του τμήματος και στις 
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ανάγκες της κοινωνίας. 
Εισαγωγή τυπικής διαδικασίας αξιολόγησης και αναθεώρησης του 

Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. 
Εισαγωγή τυπικής διαδικασίας παρακολούθησης της επαγγελματικής 

πορείας όσων απέκτησαν Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα. 
Εισαγωγή τυπικής διαδικασίας παρακολούθησης της επίδοσης και προόδου 

των υποψήφιων διδακτόρων, κοινή για όλους τους διδάσκοντες. 
Θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης της διαδικασίας αξιολόγησης των 

υποψηφίων διδακτόρων; 
Καθορισμός συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας σχετικά με τις 

Διδακτορικές Διατριβές στο Τμήμα. 
Καθιέρωση σειράς σεμιναρίων, όπου μέλη ΔΕΠ και υποψήφιοι διδάκτορες 

στο Τμήμα θα παρουσιάζουν την έρευνά τους για ενημέρωση των συναδέλφων 
τους, αλλά και των φοιτητών. 

Ενδυνάμωση της διεθνούς διάστασης του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών. 
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4. Διδακτικό έργο 

 

4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; 

 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς 
εφαρμόζεται;  

 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης από την άνοιξη του 2008. Η διαδικασία αυτή 
εφαρμόζεται με συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της ΑΔΙΠ στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης των μαθημάτων/ διδασκόντων από τους φοιτητές. 

 
 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων 

από τους φοιτητές; 
 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης διαβιβάζονται στα μέλη ΔΕΠ, έτσι ώστε να 
θέσουν στόχους βελτίωσης της ποιότητας των μαθημάτων τους.   
 
 Ποιός είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; 
 

Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
είναι 9 δ.ω./εβδ. Ωστόσο, μερικά μέλη ΔΕΠ υπερβαίνουν τις 9 διδακτικές ώρες, 
κυρίως λόγω εργαστηριακής απασχόλησης. 
 
 Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν 

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
 

Δεν υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Τμήμα. Μέλη όμως ΔΕΠ καλούνται 
για διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων.  

 
 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία 

διδασκαλίας; 
 

Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας από το 
Τμήμα. Υπάρχουν όμως σε επίπεδο Ιδρύματος βραβεία Έρευνας. 

 
 Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 

υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος και σε τί ποσοστό; 
 
Δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Τμήμα. Υποψήφιοι διδάκτορες του 
Τμήματος συνεισφέρουν επικουρικά στο διδακτικό έργο. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαδικασία αξιολόγησης των 
διδασκόντων από τους φοιτητές εφαρμόζεται από την άνοιξη του 2008, 
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θεωρούμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά 
με το βαθμό αποτελεσματικότητας του διδακτικού προσωπικού. Η αξιολόγηση 
αυτή γίνεται προς το παρών ατομικά από κάθε μέλος ΔΕΠ. 
 
 

4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής 
διαδικασίας;6 

 Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται; 
 
Χρησιμοποιούνται κυρίως οι παρακάτω μέθοδοι:  

1. Διαλέξεις 
2. Μελέτες περιπτώσεων 
3. Συζητήσεις ανά ομάδες 
4. Παρουσιάσεις και αντιπαραθέσεις θέσεων 
5. Συλλογή πραγματικών στοιχείων και αναλύσεις 
6. κ.α. 

 
 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και 

των διδακτικών μεθόδων; 
 
Δεν υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων 
και των διδακτικών μεθόδων σε επίπεδο Τμήματος αλλά κάθε μέλος ΔΕΠ 
επικαιροποιεί το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκει άτυπα και 
αυτόνομα. 
 
 Ποιό είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις; 

 
Το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις είναι κατά μέσο 
όρο ίσο με 47,6 % περίπου. 
 
 Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; 

 
Το ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις είναι 
κατά μέσο όρο ίσο με 76,6% περίπου. 
 
 Ποιός είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; 

 
Ο μέσος βαθμός πτυχίου είναι ίσος με 7,31 (για το ακαδημαϊκό έτος 2010-
2011). 
 
 Ποιά είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; 

 
Η μέση διάρκεια σπουδών είναι τα 5 έτη. 
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Συμπερασματικά, η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται σε κλασσικές μεθόδους 
διδασκαλίας όπως οι διαλέξεις αλλά ενισχύεται και από νεωτεριστικές 
μεθόδους για παράδειγμα μελέτη περίπτωσης, συζήτηση ανά ομάδες και 
παρουσίαση και αντιπαράθεση θέσεων. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η 
διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των 
διδακτικών μεθόδων πραγματοποιείται άτυπα και αυτόνομα από κάθε μέλος 
ΔΕΠ ξεχωριστά. 

 

4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; 

 Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του 
εξαμήνου; 

 
Η γνωστοποίηση της ύλης των μαθημάτων στους φοιτητές πραγματοποιείται 
μέσω της περιγραφής περιεχομένου των μαθημάτων, η οποία είτε διανέμεται 
στους φοιτητές από τον διδάσκοντα, είτε αναρτάται στο σύστημα 
ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης COMPUS στην κεντρική ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου, ή στις προσωπικές ιστοσελίδες των μελών ΔΕΠ. 
 
 Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα; 
 
Περιγράφονται τόσο οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων, όσο και τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα. 
 
 Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των 

μαθημάτων; 
 
Δεν υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των 
μαθημάτων. 
 
 Σε ποιό βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων; 

 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
Μαθήματα που χάνονται για κάποιο λόγο αναπληρώνονται την αμέσως 
επόμενη εβδομάδα. 
 
 Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος 

μαθημάτων; 
 
Η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος είναι αρκετά ορθολογική. 
Στόχος είναι η αποφυγή μεγάλων κενών διδασκαλίας, έτσι ώστε να δίνεται η 
ευκαιρία στους φοιτητές να διαθέτουν το χρόνο τους για επισκέψεις στη 
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βιβλιοθήκη, εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για εργασίες, και άλλες 
δραστηριότητες. 
 
 Πόσα (και ποιά) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από 

μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων; 
 
Δεν υπάρχουν στο Τμήμα μέλη των δύο ανώτερων βαθμίδων. 

 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν 
μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους 
πεδίο;  

 
Μολονότι το Τμήμα είναι νέο και διαθέτει μόνον πέντε μέλη ΔΕΠ, γίνεται 
προσπάθεια όλα όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος να διδάσκουν μαθήματα που 
εμπίπτουν στο στενό ή στο ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο. 
 
 
Συνοψίζοντας, επισημαίνεται η αδυναμία μέτρησης της επίτευξης των 
μαθησιακών στόχων των μαθημάτων. 
 
 

4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; 

 Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε 
ιστοσελίδες, κλπ) που διανέμονται στους φοιτητές. 

 
Στους φοιτητές διανέμονται βιβλία, σημειώσεις καθώς και υλικό σε 
ιστοσελίδες. Η πλειονότητα των μελών ΔΕΠ διανέμουν στους φοιτητές το 
βασικό σύγγραμμα του μαθήματος και σειρά σημειώσεων ανά μάθημα. 
 
 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται; 

 
Δεν υπάρχει τυπική διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων. Η 
οποιαδήποτε επικαιροποίηση εφαρμόζεται άτυπα, σε ατομική βάση. 
 
 Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;  

 
1. Τα βιβλία διανέμονται από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία, μέσω της 

Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων 
και Λοιπών Βοηθημάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ).  

2. Οι σημειώσεις μοιράζονται από τους διδάσκοντες, ή αναρτώνται στο 
Compus.  

3. Η διανομή τόσο των βιβλίων όσο και των σημειώσεων 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

 
 Ποιό ποσοστό  της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
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Ο συνδυασμός όλων των βοηθημάτων καλύπτει το σύνολο της διδασκόμενης 
ύλης. 
 
 Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων 

συγγραμμάτων; 
 
Πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων, οι διδάσκοντες παρέχουν πρόσθετη 
βιβλιογραφία. 
 
Συμπερασματικά, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει τυπική διαδικασία 
επικαιροποίησης 
των βοηθημάτων, αλλά αυτή εξαρτάται από τους διδάσκοντες. Επιπλέον, οι 
διδάσκοντες  υποστηρίζουν τα μαθήματά τους με πρόσθετη βιβλιογραφία. 
 

4.5.Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; 

 Αίθουσες διδασκαλίας: 
(α) Αριθμός και χωρητικότητα.  
 

Το τμήμα διαθέτει έξι αίθουσες χωρητικότητας 40, 60, 35, 50, 50, και 60 
ατόμων αντίστοιχα. 

 
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. 
 

Οι αίθουσες διδασκαλίες θεωρούνται επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών 
του Τμήματος. Η κατάσταση των αιθουσών ως προς την καθαριότητα 
επαφίεται στην διάθεση καλή ή κακή του καθενός ανεξάρτητα από το πόσο 
καλά κάνει τη δουλειά το συνεργείο καθαριότητας.  
 

(γ) Βαθμός χρήσης. 
 

Οι αίθουσες χρησιμοποιούνται από το Τμήμα σε καθημερινή βάση.  
 
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού 

εξοπλισμού. 
 
Σε όλες σχεδόν τις αίθουσες διδασκαλίας ο εξοπλισμός είναι παλαιός και όχι 
κατάλληλα συντηρημένος. 
 

 Εκπαιδευτικά εργαστήρια: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 
 

Στο τμήμα λειτουργούν δύο εργαστήρια Η/Υ, χωρητικότητας 25 και 15 ατόμων 
αντίστοιχα. 
 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
 

Ενώ οι χώροι των εργαστηρίων είναι κατάλληλοι, εντούτοις, η επάρκειά τους  
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είναι προβληματική αφού διαθέτει 40 μόνο θέσεις εργασίας για τους 350 
φοιτητές του Τμήματος. 

 
(γ) Βαθμός χρήσης. 
 

Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση τόσο από φοιτητές 
(προπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) όσο και από μέλη ΔΕΠ. 

 
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού 

εξοπλισμού. 
 

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός δεν είναι επαρκής, και η καταλληλότητα και 
ποιότητά του είναι υπερβολικά πεπαλαιωμένη. 

 
(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, 

κλπ) 
 
Υπάρχει επάρκεια αποθηκών. 
 

 Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός 
προγραμματισμένων ωρών; 

 

Τα εργαστήρια δεν είναι διαθέσιμα για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών. 
Αυτό γιατί δεν υπάρχουν μέλη του τεχνικού προσωπικού για τη σωστή 
λειτουργία τους.  
 

 Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισμού των κλινικών.  
 
Το τμήμα δεν διαθέτει κλινικές. 

 Σπουδαστήρια: 
(α) Αριθμός και χωρητικότητα 
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
(γ) Βαθμός χρήσης. 

 
Το τμήμα δεν διαθέτει σπουδαστήρια. 

 
 Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης 

(α) Αριθμός και ειδικότητες 
(β) Επάρκεια ειδικοτήτων 

 
Το τμήμα δεν διαθέτει προσωπικό διοικητικής/ τεχνικής/ ερευνητικής 
υποστήριξης. Διαθέτει ένα μόνο τεχνικό ασφάλειας του κτιρίου. 
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Συμπερασματικά, σημειώνεται η ανεπάρκεια των υπαρχόντων υποδομών. 
Προτείνεται η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών 
εργαστηρίων, η βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού τους, και η στελέχωσή 
τους με εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, προτείνεται η πρόσληψη αριθμού 
μελών ΕΤΕΠ, για βελτίωση της παρεχόμενης υποστήριξης στα μέλη ΔΕΠ και 
προς τους φοιτητές του τμήματος. 
 
 

 

4.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών;   

 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς; 
 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; 
 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα; 

Πώς; 
 Ποιό το ύψος των επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία 

πενταετία; 
 
Υπάρχουν μαθήματα Πληροφορικής και άλλα μαθήματα (βασικά και επιλογής) 
που απαιτούν τη χρήση τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Για 
κάποια από αυτά τα μαθήματα, η εξέτασή τους γίνεται σε Η/Υ στο εργαστήριο. 
Τα μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές διαφάνειες διδασκαλίας, 
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό και το πρόγραμμα Compus του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πέρα από προσωπικές ιστοσελίδες και 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το υλικό των εργαστηρίων 
δεν έχει ανανεωθεί από την ίδρυση του Τμήματος και ότι η διαθεσιμότητα του 
υλικού κυμαίνεται σε μέτρια και ενίοτε σε χαμηλά επίπεδα. Οι επενδύσεις του 
Τμήματος σε ΤΠΕ την τελευταία πενταετία υπήρξαν χαμηλές και 
προσαρμοσμένες στην κάλυψη των αναγκών των μελών ΔΕΠ.  
 
 
 

4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη 
μεταξύ τους συνεργασία; 

 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα. 
 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια. 
 Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους 

φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;  
 

Οι εισακτέοι στο Τμήμα είναι 70 ανά έτος για τετραετή διάρκεια σπουδών και 
τα μέλη ΔΕΠ 5. Πολλά μαθήματα διδάσκονται από συμβασιούχους καθηγητές 
μέσω του ΠΔ 407/80, των οποίων η διαθεσιμότητα κρίνεται ανεπαρκής. Η 
αναλογία και η συνεργασία στη γενική περίπτωση είναι σε καλό επίπεδο, αν και 
υπάρχουν παράπονα από φοιτητές σχετικά με το γεγονός ότι η έδρα του 
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Τμήματος δημιουργεί προσκόμματα στην προσπάθειά τους για ομαλή 
παρακολούθηση των μαθημάτων που τους αφορούν. Στα εργαστήρια και παρά 
το γεγονός ότι κάθε έτος χωρίζεται σε δύο ξεχωριστά τμήματα, η μέτρια και 
συχνά χαμηλή διαθεσιμότητα του υλικού (για λόγους που αναφέρονται ρητά σε 
άλλη ενότητα), δημιουργεί προβλήματα καθώς δύο η περισσότεροι φοιτητές 
χειρίζονται τον ίδιο Η/Υ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι φοιτητές 
παρευρίσκονται με δικό τους φορητό Η/Υ!  
Το σύνολο των μελών ΔΕΠ έχουν ανακοινωμένες ώρες γραφείου για 
συνεργασία με τους φοιτητές, όμως η διάθεσή τους για συνεργασία με τους 
φοιτητές δεν περιορίζεται εκεί, από πολλούς ακολουθείται και η πολιτική της 
«ανοιχτής πόρτας» και εκτός των προαναφερθέντων ωρών. Γενικότερα, δεν 
έχουν αναφερθεί προβλήματα επικοινωνίας με τους διδάσκοντες. Το θέμα 
επικοινωνίας που προκύπτει με την γεωγραφική απομόνωση του Τμήματος και 
το ότι πολλοί φοιτητές δεν διαμένουν στην έδρα του επιλύεται σε κάποιο 
βαθμό με την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Ένας αριθμός 
εγγεγραμμένων φοιτητών επισκέπτεται τους διδάσκοντες για θέματα που 
άπτονται στη κύρια διαδικασία μάθησης (εργασίες, κτλ.) ενώ μεγαλύτερος είναι 
ο αριθμός των φοιτητών που η επίσκεψή τους αφορά προσωπικά εκπαιδευτικά 
ζητήματα (συστατικές επιστολές, συμβουλές για επαγγελματικό 
προσανατολισμό, συνέχιση των σπουδών τους, κτλ.). 
Συνοψίζοντας, το διδακτικό προσωπικό ευσυνείδητα διδάσκει περίπου 70 
φοιτητές ανά υποχρεωτικό μάθημα συν ένα αριθμό από παλαιοτέρα εξάμηνα, 
με ελλιπείς υποδομές και ανύπαρκτο υποστηρικτικό προσωπικό,  γεγονός που 
έχει αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, 
επισημαίνεται η έλλειψη επαρκών θέσεων εργασίας στα εκπαιδευτικά 
εργαστήρια και ανυπαρξία τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση του υλικού. 
 

4.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; 
 Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία 

(π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); 
 Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα; 

Οι διδάσκοντες ενθαρρύνουν τους φοιτητές για την ανάπτυξη ερευνητικών 
δεξιοτήτων, παρά τις περιορισμένες δυνατότητες που απορρέουν από την 
σχετική γεωγραφική απομόνωση του Τμήματος. Η εκπαίδευση των φοιτητών 
στην ερευνητική διαδικασία γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 
 
 Μέσω ειδικά διαμορφωμένων μαθημάτων ήδη ενταγμένων στο πρόγραμμα 

σπουδών (μεθοδολογία έρευνας, ευφυή συστήματα επιχειρήσεων και 
αξιολόγηση, πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση, κ.α.) 

 Χρήση μελετών περίπτωσης και παραδειγμάτων κατά τη διάρκεια των 
διαλέξεων. 

 Επιμέρους ατομικές εργασίες σε πολλά μαθήματα (εκτός των ειδικά 
διαμορφωμένων). 

 Συμμετοχή των φοιτητών σε ομαδικές εργασίες που περιλαμβάνουν τόσο 
τη συλλογή δεδομένων με πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα όσο και την 
ανάλυση των δεδομένων. 

 Εκπαίδευση στην αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας από τους 
διδάσκοντες, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο ειδικό προσωπικό από την 
βιβλιοθήκη. 
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 Μέσω εκδηλώσεων όπου συμμετέχουν εξωτερικοί προσκεκλημένοι από τον 
ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. 

 Μέσω επισκέψεων σε ντόπιες επιχειρήσεις 
 Μέσω ημερίδων 
 Με τη συμμετοχή σε Συνέδρια (φοιτητές του Τμήματος συμμετείχαν στο 1ο 

Φοιτητικό Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 5 Νοεμβρίου 2010). 
 
Δεν παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα. 
Παρότι καταβάλλεται προσπάθεια σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα αυτό, αλλά δεν βοηθάει 
προς αυτή την κατεύθυνση το πολύ περιορισμένο επιχειρηματικό περιβάλλον 
της έδρας του Τμήματος.  
 
 
4.9.Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο;  
 Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και 

πώς;  
Λόγω του ότι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι νεοδιορισθέντα (πρώτος το 
2008, τελευταίος το 2011) δεν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες  

 Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και 
πώς;  

Λόγω του ότι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι νεοδιορισθέντα (πρώτος το 
2008, τελευταίος το 2011) υπάρχουν περιορισμένες συνεργασίες (βλέπε 
ERASMUS). 
 Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, 

περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 
Λόγω του ότι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι νεοδιορισθέντα (πρώτος το 
2008, τελευταίος το 2011) δεν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες 
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4.10.  Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και 
των φοιτητών;7  

 
 Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την 

κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας; 
 
Ναι υπάρχει. Κάθε χρόνο υπογράφονται διμερείς συμφωνίες συνεργασίας στα 
πλαίσια του προγράμματος Erasmus για μετακίνηση του διδακτικού 
προσωπικού στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ο σχεδιασμός 
γίνεται κυρίως με βάση τα διατιθέμενα κονδύλια για τις μετακινήσεις αυτές. 
 
 Πόσες και ποιές συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της 

κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; 
 
Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες για την 
ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού και  συνολικά πέντε 
συμφωνίες για την κινητικότητα των φοιτητών μέσω του προγράμματος 
Erasmus. 
 
 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκαν 

προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών 
δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

 
Δεν σημειώθηκε κάποια μετακίνηση λόγω του νέου του Τμήματος. 
 
 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων 

μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών 
δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

 
Δεν σημειώθηκε κάποια μετακίνηση λόγω του νέου του Τμήματος. 
 
 Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο 

πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία 
πενταετία; 

 
16 φοιτητές στα πλαίσια του Εrasmus. 
 
 Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο 

πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία 
πενταετία; 

 
2 φοιτητές στα πλαίσια του Εrasmus. 
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 Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που 

πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα; 
 
Υπάρχουν. Υπογράφονται μαθησιακές συμφωνίες για το περιεχόμενο σπουδών 
των εξερχομένων φοιτητών. Τα μαθήματα που επιλέγουν οι φοιτητές στο 
πανεπιστήμιο Υποδοχής και των οποίων το περιεχόμενο συμπίπτει με τα 
αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους αναγνωρίζονται με 
βάση τη βαθμολογική αντιστοιχία ECTS και μετά από απόφαση Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος. 
 
 Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού 

Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους; 
 
Αρκετά ικανοποιητική. Απαιτείται όμως στελέχωση με επιπλέον προσωπικό και 
πόρους για την βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών τους.  
 
 Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας 

για τα προγράμματα  κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα; 
 
Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Τμήματος που ασχολείται με τη διοικητική 
υποστήριξη του Erasmus, συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση των φοιτητών σε 
θέματα κινητικότητας. Επιπλέον, οι φοιτητές ενημερώνονται από τους 
καθηγητές στα μαθήματά τους 
 
 Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα 

Ιδρύματα; 
 
Σε περιοδική, αλλά ιδρυματική βάση. 
 
 Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές; 

 
Οι εισερχόμενοι φοιτητές υποστηρίζονται ιδρυματικά με ξενάγηση και παροχή 
βοήθειας για την ενσωμάτωση και την προσαρμογή τους. 
 
 Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους 

αλλοδαπούς σπουδαστές;  
 
Δεν έχουν ορισθεί συγκεκριμένα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος για διδασκαλία τους στην αγγλική γλώσσα, λόγω του γεγονότος ότι 
υπάρχουν μόνον πέντε μέλη ΔΕΠ στο Τμήμα. Μαθήματα όμως του 
Προγράμματος Σπουδών καλύπτονται σε ιδρυματική βάση.  
 
 Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση 

των φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Απρίλιος 2012 

 

49 

λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας; 
 
Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση λόγω της μείωσης του Προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου. 
 
 Πώς προωθείται στο Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών 

του ακαδημαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; 
 
Με ενημερωτικά έγγραφα και ημερίδες σε επίπεδο Πανεπιστημίου. 
 
 Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας 

του ακαδημαϊκού προσωπικού; 
 
Λόγω του νέου και του μικρού του Τμήματος δεν έχουν καταρτισθεί 
διαδικασίες ελέγχου ποιότητας της κινητικότητας του ακαδημαϊκού 
προσωπικού. 
 
 
Εν κατακλείδι, αν και σε ετήσια βάση υπογράφονται διμερείς συμφωνίες 
συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερικού, παρατηρείται μειωμένη 
κινητικότητα τόσο εισερχομένων φοιτητών όσο και μελών ΔΕΠ κυρίως λόγω 
περιορισμένων κονδυλίων (για τα μέλη ΔΕΠ) και μειωμένης προσφοράς 
μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα από το τμήμα (για τους αλλοδαπούς 
φοιτητές). 
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5. Ερευνητικό έργο 

 

5.1. Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; 
 
 Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος; Ποια είναι;   

 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος, ωστόσο άτυπες ομάδες 
από μέλη ΔΕΠ και υποψήφιους διδάκτορες, συνεργάζονται σε ερευνητικές 
δραστηριότητες. 
 
 Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος; 

 
Η έμμεση ερευνητική πολιτική του Τμήματος,  συνίσταται σε έρευνα στο πλαίσιο όλων 
των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα. Επιπλέον, κάθε μέλος ΔΕΠ 
είναι υποχρεωμένο να καταθέτει στο Τμήμα το ατομικό απογραφικό δελτίο ερευνητικής 
του δραστηριότητας. 
 
 Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 

Τμήματος; 
 
Το ερευνητικό έργο του κάθε μέλους ΔΕΠ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του τμήματος, 
ή/και στην προσωπική του ιστοσελίδα. 
  
 Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας; 

Ποια είναι αυτά; 
 
Κύριοι και επικουρικοί φορείς χρηματοδότησης ενός ερευνητικού έργου μπορούν να 
θεωρηθούν οι θεσμοθετημένοι φορείς που ενεργοποιούνται εντός του Πανεπιστημίου και 
είναι: 
 

1. Η Επιτροπή Ερευνών. 
2. Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι). 
3. Η Εταιρεία Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου. 

 
Επισημαίνεται ότι το μόνο κίνητρο για τη διεξαγωγή έρευνας από τα μέλη ΔΕΠ συνίσταται 
στη χρηματοδότηση της «βασικής έρευνας» από το αντίστοιχο πρόγραμμα της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 
Επίσης, ενθαρρυντικό στοιχείο για τη διεξαγωγή έρευνας είναι και η κάλυψη μέρους των 
δαπανών για 2 συνέδρια εξωτερικού και 1 συνέδριο εσωτερικού από τον προϋπολογισμό 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το παραπάνω πλεονέκτημα έχει αποδυναμωθεί λόγω της 
κατάργησης του κονδυλίου που αφορά την κάλυψη του κόστους της εγγραφής στα 
συνέδρια. 
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Επιπλέον, ενθαρρυντικό στοιχείο για τη διεξαγωγή έρευνας αποτελούν τα ερευνητικά 
βραβεία για τη δημοσίευση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται 
στον Κατάλογο Έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Μολονότι το Τμήμα έχει μόνον πέντε μέλη ΔΕΠ, εντούτοις, δύο από τα μέλη του αυτά 
έχουν ήδη βραβευθεί για εξαίρετη έρευνα. 
 
 Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης της 

έρευνας; 
 
Η ενημέρωση γίνεται αρμοδίως μέσω ανακοινώσεων των αντίστοιχων φορέων. 
 
 Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; 

 
Το Πανεπιστήμιο διαθέτει μια από τις πιο οργανωμένες βιβλιοθήκες δια-δανεισμού με 
πλήρη ηλεκτρονική υποστήριξη. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η βιβλιοθήκη δίνει τη 
δυνατότητα σύνδεσης, σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα, σε ποικίλες βάσεις 
δεδομένων επιστημονικών περιοδικών, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το 
επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ 
 
 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας;  

 
Δεν υπάρχουν από το Τμήμα θεσμοθετημένες υποτροφίες έρευνας. Όμως, υποψήφιοι 
διδάκτορες μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και ΠΕΝΕΔ. Τα 
προγράμματα αυτά υποστηρίζουν με υποτροφίες τους νέους επιστήμονες. 
 
 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος; 

 
Συνηθίζεται τα ερευνητικά αποτελέσματα να φιλοξενούνται στις προσωπικές ιστοσελίδες 
των μελών ΔΕΠ. Επίσης, αρκετά συχνά τα αποτελέσματα από έρευνες παρουσιάζονται στο 
περιοδικό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με τίτλο «Τα νέα του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας». Επιπρόσθετα, είναι σύνηθες να συνεργάζονται τα μέλη ΔΕΠ μεταξύ τους και 
να δημιουργούν ομάδες εργασίας με σκοπό την αποπεράτωση και ολοκλήρωση ερευνών. 
Συχνά οι έρευνες αυτές δημοσιεύονται είτε σε διεθνή συνέδρια είτε σε διεθνή έγκριτα 
καταλογογραφημένα ακαδημαϊκά περιοδικά. 
 
 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην ελληνική και 

διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα; 
 

1. Τα αποτελέσματα της έρευνας διαχέονται μέσα από το Διαδίκτυο με αποτέλεσμα 
να είναι προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο. 

2. Η επιτροπή ερευνών παρουσιάζει στον ηλεκτρονικό και έντυπο Οδηγό 
Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του τμήματος τα ενεργά και αποπερατωμένα έργα 
στα οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. 

3. Στις προσωπικές σελίδες των μελών ΔΕΠ υπάρχουν ανακοινώσεις σχετικές με τα 
αποτελέσματα των ερευνών. 

4. Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε συνέδρια και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
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σε περιοδικά διεθνούς εμβέλειας ή ακόμη και σε περιοδικά που διαθέτουν άμεση 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων συνηγορούν στο να διαχέονται τα 
αποτελέσματα άμεσα στην διεθνή και ελληνική επιστημονική κοινότητα. 

 
 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό 

περιβάλλον; 
 

1. Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, για την ολοκλήρωση των ερευνών τους, συνεργάζονται 
πολλές φορές με τους ΟΤΑ, Διευθύνσεις και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά 
και παρουσιάζουν το έργο τους σε ευρύτερα στρώματα ενδιαφερόμενων όπως 
στην περίπτωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

2. Με τη συστηματική παρουσία των μελών ΔΕΠ σε ημερίδες και παρουσιάσεις στα 
πλαίσια της κοινωνίας της Έδεσσας. 

 
 

5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο 
Τμήμα; 

 Ποιά ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; 

 Ποιό ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες; 
 Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα 

ερευνητικά προγράμματα; 
 Ποιά ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 

εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; 
 
Λόγω του νέου και του μικρού του Τμήματος δεν υλοποιήθηκαν, ούτε βρίσκονται σε 
εξέλιξη, ερευνητικά προγράμματα από το Τμήμα. 
 

 Ποιό ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες; 
 
Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι διατεθειμένα να αναλάβουν ερευνητικές 
πρωτοβουλίες.   
 

 Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα 
ερευνητικά προγράμματα; 

 
Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι διατεθειμένα να αναλάβουν ερευνητικές 
πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών ή/και μεταδιδακτορικών 
ερευνητών. 
 
 
 

5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; 
 Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων. 
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 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων. 
 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 
 Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;  
 Ποιά ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές; 
 Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών; 
 Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του 

υπάρχοντος εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες 
ανανέωσης/επικαιροποίησης; 

 Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών 
υποδομών; 
 

Επειδή δεν υπάρχουν ερευνητικά εργαστήρια στο Τμήμα, δεν μπορούν να απαντηθούν τα 
παραπάνω κριτήρια. 
 
 
 

5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού 
προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;8 

 Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 
 Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ; 

(α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ; 
(β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές; 
(γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές; 
(δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές; 

 Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συλλογικούς τόμους; 
 Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δημοσίευσαν τα μέλη του ακαδημαϊκού 

προσωπικού του Τμήματος; 
 Πόσες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα 

μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; 
(α) Σε συνέδρια με κριτές 
(β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές 
 
 

Παρατήρηση: 
Η ένταξη των δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ στις παρακάτω κατηγορίες 
βασίστηκε αποκλειστικά στην κατηγοριοποίηση που υιοθέτησε κάθε 
μέλος ΔΕΠ στο ατομικό του απογραφικό. 
- Η κατηγορία 'Βιβλία' περιλαμβάνει: Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή 
ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια 
τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους 
- Η κατηγορία 'Επιστημονικά Περιοδικά' περιλαμβάνει: Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά 
επιστημονικά περιοδικά (με κριτές) 
- Η κατηγορία 'Συνέδρια' περιλαμβάνει: Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών 
ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές) 

                                                
8 Συμπληρώστε τον Πίνακα 15. 
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- Η κατηγορία 'Άλλα' περιλαμβάνει: Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια 
χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά 
Παρατήρηση ΟΜΕΑ: 
Τα μέλη ΔΕΠ της ΟΜΕΑ επισημαίνουν ότι η κατηγοριοποίηση των δημοσιεύσεων που 
ακολουθεί βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση των εργασιών όπως εμφανίζονται στα ατομικά 
απογραφικά των μελών ΔΕΠ. 
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μεθοδολογίες διοίκησης», Πανεπιστημίο Μακεδονίας, 5 Νοεμβρίου 2010  

4. J. Papathanasiou, D. Manou.  «Environmental information as a challenge to the 
successful implementation of Environmental Impact Assessments: the case of 
Greece». Παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Sustainable Development Evaluations in 
Europe: From a Decade of Practices, Politics and Science to Emerging Demands», 
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EASY-ECO Brussels Conference 17 - 19 November 2010 

5. Θεόδωρος  Ντίνας, Ιάσων  Παπαθανασίου.  «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος 
διαχείρισης και προστασίας του φυτικού κεφαλαίου του νομού Κοζάνης». Πρακτικά 
του φοιτητικού συνεδρίου «Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης» 
Πανεπιστημίο Μακεδονίας, 5 Νοεμβρίου 2010 

6. Παρουσίαση - κριτική  του  βιβλίου  «Python  Scripting  for Computational Science», 
του Hans Petter Langtangen, εκδ. Springer 2008, στο περιοδικό «International 
Journal of Operations Research and Information Systems», vol 1, no 4, 2010 

7. J. Papathanasiou. «TESS: Transactional Environmental Support System». Newsletter 
της ομάδας εργασίας του EURO ΕWG-DSS (Euro Working Group Decision Support 
Systems), number 8, 2009 

8. Διεθνές συμπόσιο «Biodiversity Monitoring and Conservation: bridging the gaps 
between Global Commitment and Local Action» με τίτλο «A transactional "glocal" 
approach to biodiversity monitoring (and not only monitoring)» στις 18 και 19 
Ιουνίου 2009 στο Zoological Society οf London, Μεγάλη Βρεττανία, με συγραφείς 
τους Stratos Arampatzis, Robert Kenward, Basil Manos και Jason Papathanasiou. 
(Poster) 

9. Διεθνή συνάντηση εργασίας UK-EOF «Data Solutions workshop» με τίτλο «A 
transactional approach to biodiversity monitoring (and not only monitoring)» στις 
25 Ιουνίου 2009 στο Ryton Organic Gardens, Coventry, Μεγάλη Βρεττανία, με 
συγραφείς τους Robert Kenward, Stratos Arampatzis, Basil Manos και Jason 
Papathanasiou. (Poster) 

10. Rainer Muessner και Δήμητρα Μάνου. «Governance processes for the protection of 
biodiversity across Europe». Παρουσίαση στο 7ο Ευρωπαϊκό συνέδρίο για την 
ανθρώπινη διάσταση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής αλλαγής, «Earth System 
Governance: Theories and Strategies for Sustainability», 'Αμστερνταμ 24 έως 26 
Μαϊου 2007  

11. Amanatides, S. and Tsiotsou, R. (2011).  Barriers and Benefits from Implementing 
Quality Standards in the Hotel Industry. International Conference on International 
Business, (May 19-21), Thessaloniki, Greece. 

 
12. Tzoumaka, E., Tsiotsou, R. and Siomkos, G. (2011). The effect of sport celebrity 

charecteristics on endorsement outcomes. 16th International Conference on 
Corporate Marketing Communications, (April 27-30), Athens, Greece. Best Working 
Paper Award. 

 
13. Chatzopoulou, E., Tsiotsou, R. and Sirakoulis, K. (2011). Examining the effect of 

gender on motivational factors for visiting shopping malls. 2011 Corporate 
Marketing Communication Conference, (April 27-30), Athens, Greece.  

 
14. Goldsmith, R. and Tsiotsou, R. (2011). Brand engagement in self concept and 

engagement with a specific brand. 2nd International Colloquium on Consumer/Brand 
Relationships. (March 17-19, 2011). Winter Park, Florida, U.S.A. 

 
15. Tsiotsou, R. (2010). Building Brand Love in Services: An Exploratory Investigation. 
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American Marketing Association SERVSIG International Service Research Conference, 
(17-19 June, 2010), Porto, Portugal. 

 
16. Tsiotsou, R. and Gouri, N. (2008). Olympic Sponsorship and Its Effectiveness: A 

Synthesis of Contemporary Research. 2008 American Marketing Association SERVSIG 
International Research Conference (5-7 June, 2008), Liverpool, U.K. 

 
17. Tsiotsou, R. (2006). Sport Tourism in Greece: An Exploratory Marketing Approach. 

Leisure Studies Association Conference «Making Space: Leisure, Tourism, Renewal» 
(July 11-13, 2006), University of West England, Bristol, United Kingdom. 

 
18. Tsiotsou, R. (2006). Current Trends and Practices of Greek Travel Agencies: Human 

Resource Management, Marketing and Use of New Technologies. International 
Tourism Conference “Developing Tourism: Impacts, Policies, Management and 
Trends”, European Tourism Association (June 15-17, 2006), Heraklio, Greece. 

 
19. Tsiotsou, R. (2006). Segmenting Donors of Athletic Programs Based on their 

Motivation: An Exploratory Study of University Donors. 35th European Marketing 
Academy Conference (May 23-26, 2006), Athens, Greece.  
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5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα 
από τρίτους;9 

 Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του 
Τμήματος; 

 Πόσες αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά 
αποτελέσματα μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία; 

 Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε 
επιστημονικά περιοδικά; 

 Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών 
συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση μεταξύ 
ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. 

 Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές 
επιστημονικών περιοδικών υπάρχουν; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και 
διεθνών περιοδικών. 

 Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς / 
ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία 
πενταετία;  

 Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε 
επιστημονικά περιοδικά; 

 Πόσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκαν σε μέλη  ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;  
 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιομηχανικές εφαρμογές) των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων των μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 
 

Με βάση τα απογραφικά δελτία των μελών ΔΕΠ υπάρχουν 420 ετεροαναφορές στο 
δημοσιευμένο έργο τους. 
Σε ότι αφορά στις ετεροναναφορές στον ειδικό και επιστημονικό τύπο, αυτές στο 
σύνολό τους είναι 97 ενώ ανά έτος  
2011     5 
2010   57 
2009   15 
2008    5 
2007    5 
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δεν είχαν κάποια βιβλιοκρισία 
 
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σε  
4 Επιστημονικές Επιτροπές ελληνικών συνεδρίων 

και σε  
16 Επιστημονικές Επιτροπές διεθνών συνεδρίων 

 
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δέχτηκαν πρσκλήσεις από άλλους ακαδημαϊκούς / 
ερευνητικούς φορείς και πραγματοποίησαν 18 διαλέξεις/παρουσιάσεις για 
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διαλέξεις/παρουσιάσεις 
 
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε 2 συνακτικές επιτροπές ελληνικών 
επιστημονικών περιοδικών και σε 9 επιτροπές διεθνών περιοδικών. 
 
Τα μέλη ΔΕΠ είναι κριτες σε εργασιες 25 επιστημονικών περιοδικών. 
 

Η ανάπτυξη της στατιστικής μεθοδολογίας Μοσχίδης Ο., «Πρόταση κωδικοποίησης 
κλιμάκων αξιολόγησης». 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, οδήγησε στη 
δημιουργία του λογισμικού DIAS, Μοσχίδης Ο., για νέα κωδικοποίηση και 
εξισορρόπηση κλιμάκων αξιολόγησης που ενσωματώθηκε στο ειδικευμένο στις 
μεθόδους της πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων  επιστημονικό στατιστικό πακέτο 
M.A.D.  
 
Τα αποτελέσματα της παραπάνω ερευνητικής δουλειάς δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί 
από τις επιχειρήσεις καθώς υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα συνεργασίας λόγω του 
ότι το Τμήμα είναι σχετικά καινούργιο και πρόσφατα άρχισε να επανδρώνεται με μέλη 
ΔΕΠ αλλά και της απόστασης του από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται ένας 
σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες πιθανόν θα ενδιαρέρονταν για μια 
συνεργασία. 
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5.6.  Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; 

 Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές 
(α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος; 
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού; 
(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού; 

 
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συνεργάζονται ερευνητικά με άλλα μέλη ΔΕΠ των 
τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και με μέλη ΔΕΠ τόσο πανεπιστημίων 
της Ελλάδας όσο και πανεπιστημίων του εξωτερικού. Ωστόσο οι συνεργασίες αυτές 
είναι σε ατομικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο Τμήματος ή Πανεπιστημίου. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται  
(α) Tsiotsou, R. and Vlachopoulou, M. (2011). Understanding the Effects of Market 
Orientation and E-Marketing on Service Performance. Marketing Intelligence & 
Planning. Emerald. 29 (2), 141-155. (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). 
 
(β) 
Alexandris, K. and Tsiotsou, R. (2012). Segmenting Soccer Spectators by Attachment 
Levels: A Psychographic Profile Based on Team Self-Expression and Involvement. 
European Sport Management Quarterly, Vol. 12 (1), 65-81. (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο). 
 
Tsiotsou, R., Rigopoulou, I., and Kehagias, I. (2010). Tracing Customer Orientation and 
Marketing Capabilities through Retailers’ Websites: A Strategic Approach to Internet 
Marketing. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for Marketing, Vol. 18 (2), 79-
94. Palgrave Macmillan. (Οινονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο). 
 
Th. Bournaris, J. Papathanasiou, Ch. Moulogianni, B. Manos «A Fuzzy Multicriteria 
Mathematical Programming model for planning agricultural irrigated 
regions». Περιοδικό New Medit (Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and 
Environment), τεύχος Νo 4, Vol VIII, 2009. 
 

  B. Manos, J. Papathanasiou, Th. Bournaris and K. Voudouris. «A multicriteria model for 
planning agricultural regions within a context of groundwater rational 
management». Περιοδικό Journal of Environmental Management, Vol 91 (2010), Issue 
7, pp 1593-1600, εκδ. Elsevier. 
 
Moschidis Ο., Spathis Ch, Floropoulos I., (2009) «Methodological approach to 
Multidimensional exploratory evaluation of Taxis (Taxation information system) 
usefulness: Greek economy in Perspective», Journal of Financial Management and 
Analysis: International Review of Finance, Vol.22, No.2 (pp.1-12) (this paper is also 
published through JFMA in Encyclopaedia Britannica). 
Zardas, G., Moschidis, O.,Mavridis, I. and Manitsaris, A. (2011) ‘A methodology for 
evaluating web-based educational systems using statistical multidimensional analysis’, 
Int. J. Learning Technology, Vol. 6, No. 4, pp.409–432. 
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(γ)  
Katou, A. HRM strategies & practices accross subsidiaries in multinational corporations 
from emerging economies - An Indian perspective (2008-2010). (University of Aston, UK 
and University of Sudney, Australia.). Strategic HRM Foundation, USA. 
 
B. Manos, R. Kenward, S.  Arampatzis, J. Papathanasiou. «A transactional “glocal” 
approach to biodiversity conservation through sustainable 
use». Πρακτικά του συνεδρίου «5th International Conference on Environmental Science 
and Technology 2010», 12 - 16 Iουλίου 2010, στο Χιούστον τωνΗΠΑ. 
 
 
Tsiotsou, R.H., Mild, A.  and D. Sudharshan (2012). Social Interactions as Basis for 
Segmenting the Tourism Market. In Strategic Marketing in Tourism Services by 
Tsiotsou, Rodoula H. and Goldsmith, Ronald E. (eds) Emerald (forthcoming in May 
2012). ISBN 9781780520704. (Vienna University of Economics and Business, Austria and 
University of Kentucky, USA). 
 
Alexandris, K., Tsiotsou, R. and James, J. (2012). Testing a Hierarchy of Effects Model of 
Sponsorship Effectiveness: The Role of Team Attachment and Sponsor Image. Journal of 
Sport Management (forthcoming issue 26). (Αριστοτέλειο Πανεπιτστήμιο και Florida 
State University, USA). 
 
Tsiotsou, R. and Ratten, V. (2010). Future Research Directions in Tourism Marketing. 
Marketing Intelligence & Planning. Vol. 28 (4), 533-544. (Duquesne University, USA) 
 
Tsiotsou, R. H. and Wirtz, J. (August 2012). Consumer behavior in a service context. In 
Handbook of New Developments in Consumer Behavior by Victoria Wells and Gordon 
Foxall, Edward Elgar Publishing Ltd, UK. ISBN: 978 1 84980 244 4 (Singapore 
University). 
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5.7.  Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν 
απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος; 

 Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;  
(α) σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας; 
(β) σε επίπεδο ιδρύματος;  
(γ) σε εθνικό επίπεδο; 
(δ) σε διεθνές επίπεδο; 

 Ποιοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, 
αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ). έχουν απονεμηθεί από άλλα ιδρύματα 
σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 

 
Τα παρακάτω βραβεία έχουν δοθεί στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 
 

 (β) Ροδούλα Τσιοτσου: Δεκέμβριος 2011: Τσιότσου, Ροδούλα, Ερευνητικό Βραβείο 
& Επιχορηγήση για Επιστημονικές Δημοσιεύσεις κατά το έτος 2010. Επιτροπή 
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών), 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 
Αναστασία Κάτου: Ερευνητικό Βραβείο από την Επιτροπή Ερευνών για τη 
δημοσίευση εργασιών το ακαδημαϊκό έτος 2009-1010 σε επιστημονικά περιοδικά 
που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

  
(γ) Ροδούλα Τσιοτσου: Νοέμβριος 2006: Τιμητική διάκριση Επιστήμονας της 
Χρονιάς από την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού. 
 
(δ) Ροδούλα Τσιοτσου: Απρίλιος 2011: Best Working Paper Award for the paper: 
Tzoumaka, E., Tsiotsou, R. and Siomkos, G. (2011). The effect of sport celebrity 
characteristics on endorsement outcomes. 16th International Conference on 
Corporate Marketing Communications, (April 27-30), Athens, Greece. 
 
Moschidis Ο., Spathis Ch, Floropoulos I., (2009) «Methodological approach to 
Multidimensional exploratory evaluation of Taxis (Taxation information system) 
usefulness: Greek economy in Perspective», Journal of Financial Management and 
Analysis: International Review of Finance, Vol.22, No.2 (pp.1-12) 
Δημοσιεύθηκε διακριθείσα από το περιοδικό JFMA in Encyclopaedia Britannica 
 

Τα παρακάτω Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος  είναι επισκέπτες καθηγητές: 
 
Η Επίκουρος Καθηγήτρια, Τσιότσου, Ροδούλα είναι  

- Επισκέπτρια Επίκουρος Καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση 
Υπηρεσιών» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2010. 

- μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου στη θεματική ενότητα «Μάρκετινγκ Ι» του 
προοτυχιακού προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη θεματική 
ενότητα «Τουριστικό Μάρκετινγκ» του μεταπτυχιακού προγράμματος 
«Διοίκηση Τουριστικόων Επιχειρήσεων» από το 2006,  

- ενώ διατέλεσε και Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Διενθνές Πανεπιστήμιο 
Ελλάδος.  
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Ο Επίκουρος Καθηγητής Μοσχίδης Οδυσσέας ως επισκέπτης καθηγητής στο 
Μεταπτυχιακό τμήμα της Εφαρμοσμένης     Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου 
Μακεδονίας  στα πλαίσια του μαθήματος: Γραφικά-Εικονική Πραγματικότητα, 
πραγματοποίησε δύο 3-ωρες διαλέξεις,   με αντικείμενο «Η εφαρμοσμένη 
στατιστική στην αξιολόγηση  ευχρηστίας  γραφικών περιβαλλόντων(GUI)» με 
εφαρμογή σε θέματα  Διαχείρισης  Διοικητικών Πληροφοριών των 
Επιχειρήσεων . 

 
Ο Επίκουρος Καθηγητής Μοσχίδης Οδυσσέας ως επισκέπτης Καθηγητής στο 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
(2009-10) δίδαξε το μάθημα Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση του 3ου εξαμήνου, 
της κατεύθυνσης Επιχειρηματικής Πληροφορικής. 

 
 
Δεν έχουν απονεμηθεί άλλοι τιμητικοί τίτλοι στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
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5.8.  Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην 
έρευνα; 

 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του 
Τμήματος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; 

 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες εμπλέκονται σε ερευνητικές εργασίες των μελών και 
τις έχουν παρουσιάσει σε ημερίδες και συνέδρια. Μέχρι σήμερα 8 φοιτητές/τριες έχουν 
πραγματοποιήσει έρευνα και έχουν παρουσιάσει τις ερευνητικές τους εργασίες. 
 
1. Καραγιώργου Δ., (προπτυχιακή φοιτήτρια) Κοτσώνης Μ. (προπτυχιακός 

φοιτητής), Κάτου Α., Μοσχίδης Α., (2010) «Η σχέση μεταξύ Στρατηγικής της 
Επιχείρησης, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Επίδοσης της Επιχείρησης: Η 
Περίπτωση των Επιχειρήσεων της Έδεσσας», Πρακτικά Φοιτητικού Συνεδρίου, 
«Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης» (σσ.71-85), Θεσσαλονίκη. 

 
2. Σιάτρη Α., (προπτυχιακή φοιτήτρια) Στεφανίδου Π., (προπτυχιακή 

φοιτήτρια)  Χαϊδευτός Ζ., (προπτυχιακός φοιτητής) Μοσχίδης Ο., (2010) 
«Διερεύνηση του βαθμού ενδιαφέροντος για εκπαίδευση, υπαλλήλων του δημοσίου, 
στην ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων με την Πολυδιάστατη Ανάλυση 
Δεδομένων», Πρακτικά Φοιτητικού Συνεδρίου, «Εφαρμογές πληροφορικής και 
μεθοδολογίες διοίκησης» (σσ. 195-202), Θεσσαλονίκη. 

 
3. Κόντζογλου Λάζαρος (προπτυχιακός φοιτητής) και Καραγιώργος 

Αλκιβιάδης (Πρώην υποψήφιος διδάκτορας), «Η εφαρμογή της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης από μία επιχείρηση νέα στην αγορά: Η περίπτωση της 
Όλυμπος ΑΕ» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Ροδούλα Τσιότσου, Επίκουρος 
Καθηγήτρια 1η Ημερίδα Μάρκετινγκ «Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ: 
Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές», 14 Δεκεμβρίου 2011, ¨Εδεσσα. 

 
4. Στεφανή Δημήτρης (προπτυχιακός φοιτητής) και Χατζοπούλου Ευαγγελία 

(Υποψήφια διδάκτορας),  «Μία τρισδιάστατη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης: Η περίπτωση της ΑΒ Βασιλόπουλος» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ. 
Ροδούλα Τσιότσου, Επίκουρος Καθηγήτρια. 1η Ημερίδα Μάρκετινγκ «Σύγχρονες 
Τάσεις στο Μάρκετινγκ: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές», 14 Δεκεμβρίου 
2011, ¨Εδεσσα. 

 
5. Γεωρτσέκη Αργυρώ, (προπτυχιακή φοιτήτρια) Αδαμίδης Γεώργιος 

(προπτυχιακός φοιτητής) και Μπαρμπακυριάκου Αλίκη,  «Η σχέση μεταξύ 
οργανωσιακής διαφθοράς και επίδοσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα»  
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αναστασία Κάτου, Λέκτορας. 1η Ημερίδα Μάρκετινγκ 
«Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές», 14 
Δεκεμβρίου 2011, ¨Εδεσσα. 

 
Οι δύο υποψήψιοι διδάκτορες του Τμήματος συμμετέχουν στις ερευνητικές 
δραστηριότητες των μελών του Τμήματος και έχουν ήδη κάνουν παρουσιάσεις σε 
διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά. 
 
1. Tsiotsou, R. and Chatzopoulou, E. (Υποψήφια διδάκτορας),  (2012). Employees’ 

perceptions of Corporate Social Responsibility in a retailing setting.  11th 
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International Congress on 
Public and Non-Profit Marketing, (june 14-15, 2012), Vilnius, Lithuania (accepted 
for presentation).  
 

2. Chatzopoulou, E., (Υποψήφια διδάκτορας),  Tsiotsou, R. and Sirakoulis, K. (2011). 
Examining the effect of gender on motivational factors for visiting shopping malls. 
2011 Corporate Marketing Communication Conference, (April 27-30), Athens, 
Greece.  

 
3. O.Moschidis., V.Ismyrlis. (Υποψήφιος διδάκτορας),  , Papathanasiou J., 

(2011).Public Sector Employees and Information Systems Security with Data 
Analysis Methods.1st Internasional Symposium and 10th Balkan conference on 
Operation Research. Thessaloniki, Greece. 

 
4. V.Ismyrlis(Υποψήφιος διδάκτορας),  , O.Moschidis., (2011). Managing quality 

with Data Analysis. 6th PanHellenic Data Analysis Conference with international 
participation. Thessaloniki, Greece. 

 
5. V.Ismyrlis (Υποψήφιος διδάκτορας),  , O.Moschidis., (2011). Managing quality 

with Data Analysis, Journal Data Analysis Bulletin,issue 13. 
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς  

 

6.1. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς 
(ΜΠΟΖΙΝΗΣ); 

 Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο 
Τμήμα κατά την τελευταία πενταετία;  

 Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σ’ αυτά; 
 Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του 

Τμήματος συμμετείχαν σε αυτά;  
 Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία του 

Τμήματος με ΚΠΠ φορείς; 
 

 Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο 
Τμήμα κατά την τελευταία πενταετία;  

1. Διοργάνωση τριών επιστημονικών ημερίδων με συνχορηγία του 
Δήμου Εδέσσης. 

2. Συμμετοχή του συλλόγου Tae-Kwon-Do Εδέσσης σε μία 
επιστημονική ημερίδα.  

3. Συνάντηση με εμπορικό-επαγγελματικό επιμελητήριο του νομού 
Πέλλας με σκοπό τη συνεργασία του τμήματος με τους τοπικούς 
φορείς. 

4. Πραγματοποίηση σεμιναρίων από μέλη ΔΕΠ στο Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 

5. Πρόταση συνεργασίας μελών ΔΕΠ του τμήματος με το νοσοκομείο 
της Έδεσσας, με σκοπό την δημιουργία κάρτας ασθενούς, στα 
πλαίσια επιστημονικής έρευνας του τμήματος. 

6. Συνδιοργάνωση του 1ου  επιστημονικού φοιτητικού συνέδριου του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

7. Συνδιοργάνωση του «1st International Symposium & 10th Balkan 
Conference on Operational Research». 

8. Ομιλία μελών ΔΕΠ του τμήματος σε ημερίδα επαγγελματικού 
προσανατολισμού στο Αρσάκειο σχολείο Θεσσαλονίκης και σε 
επίσκεψη του Λυκείου Καβάλας.    

9. Πραγματοποίηση σεμιναρίων από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 

10. Συμμετοχή μελών ΔΕΠ και παρουσίαση του Τμήματος σε «Ημέρες 
Καρίερας».   

 Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σ’ αυτά 
Στις συνεργασίες του τμήματος με κοινωνικούς φορείς συμμετείχε το 
σύνολο των μελών ΔΕΠ (4 μέλη ΔΕΠ) 

 Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του 
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Τμήματος συμμετείχαν σε αυτά;  
Στις συνεργασίες του τμήματος συμμετείχε ένα μικρό ποσοστό 
προπτυχιακών φοιτητών, ενώ δεν μετείχαν καθόλου μεταπτυχιακοί καθώς 
το τμήμα δεν έχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, ενώ οι διδακτορικοί 
φοιτητές είναι μόνο δύο (2). 

 Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία του 
Τμήματος με ΚΠΠ φορείς; 
Η επιστημονική συνεργασία προβάλλεται τόσο από τα τοπικά (Έδεσσα) 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά παράλληλα και ενημέρωση για οιοδήποτε 
ενδιαφερόμενο και στα κεντρικά σημεία του πανεπιστημίου με αφίσες και 
από το επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου (www.uom.gr) καθώς και 
στα αντίστοιχα μέσα των συνδιοργανωτών φορέων.  
 

 
 

6.2. Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών 
με ΚΠΠ φορείς; 

 Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; 
Πόσο αποτελεσματικοί είναι κατά την κρίση σας; 

 Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων 
συνεργασιών;  

 Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; 
 Διαθέτει το Τμήμα πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών; 
 Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος στις συνεργασίες 

με ΚΠΠ φορείς;  
 

 Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; 
Πόσο αποτελεσματικοί είναι κατά την κρίση σας; 
Οι διαδικασίες διαβούλευσης και η συχνή επικοινωνία των μελών ΔΕΠ του 
τμήματος και της προσωρινής διοικούσας επιτροπής με τοπικούς 
αναπτυξιακούς οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και πολιτισμικούς 
φορείς έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων, συμπερασμάτων, και προτάσεων. 
 
Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες είναι: 
1. Συμμετοχές των μελών ΔΕΠ του τμήματος σε ομιλίες, ημερίδες και 

συνέδρια, που οργανώνονται  από τους τοπικούς φορείς, προκειμένου 
να προωθήσουν την ταυτότητα, το επιστημονικό αντικείμενο και την 
τεχνογνωσία του τμήματος και να αναπτύξουν περαιτέρω συνεργασίες.  

2. Διαδικασίες ενημέρωσης και επίσκεψης σε κοινωνικούς φορείς 
προκειμένου να ευρεθούν τρόποι συνεργασίας. 

 
 Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων 
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συνεργασιών;  
    Τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος παρόλο τις δύσκολες οικονομικές, 
κοινωνικές, πολιτικές συγκυρίες και καταστάσεις τόσο για το τμήμα όσο και 
για το σύνολο του πανεπιστημίου, αντιμετωπίζουν θετικά την ανάπτυξη 
τέτοιων συνεργασιών. 
 
 Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; 

Αρχικά υπάρχει πάντα μια θετική προσέγγιση για τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών με το τμήμα παρόλα ταύτα, οι δύσκολες 
συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εμποδίων για τη διεξαγωγή 
τέτοιων συνεργασιών στην παρούσα χρονική περίοδο. 
 

 Διαθέτει το Τμήμα πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών; 
Προς στιγμήν το τμήμα δεν θα διαθέτει πιστοποιημένα εργαστήρια για την 
παροχή υπηρεσιών. 
 

 Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος στις συνεργασίες 
με ΚΠΠ φορείς;  
Λόγω του γεγονότος ότι το τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 
απέχει γεωγραφικά (Έδεσσα) από την έδρα του πανεπιστημίου 
(Θεσσαλονίκη), και λόγω της συνεχώς και μειωμένης χρηματοδότησης τόσο 
του πανεπιστημίου όσο και του τμήματος από το υπουργείο παιδείας, οι 
εργαστηριακές υποδομές  υπολειτουργούν, και δεν είναι σε θέση να 
αξιοποιηθούν στο έπακρο για τη συνεργασία με ΚΠΠ φορείς. 
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6.3. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ 
φορείς; 

 Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά 
περιοδικά ή στον τύπο; 

 Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση 
ΚΠΠ φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο 
έργο του Τμήματος; 

 Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι 
στελέχη ΚΠΠ φορέων; 

 Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά 
περιοδικά ή στον τύπο; 
Οι κοινές συνεργασίες - δραστηριότητες του τμήματος με ΚΠΠ φορείς, 
ανακοινώνονται και δημοσιεύονται  στο τοπικό και περιφερειακό τύπο, 
αλλά και στα ευρύτερα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
 

 Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση 
ΚΠΠ φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο 
έργο του Τμήματος; 
Από την δημιουργία και λειτουργία του τμήματος για πρώτη φορά το 2004 
γίνεται μια συνεχής προσπάθεια για τη δημιουργία και οργάνωση 
εκδηλώσεων κάθε ακαδημαϊκό έτος, που έχει ως βασικό σκοπό την 
ενημέρωση των ΚΠΠ φορέων όσο αφορά την επιστημονική δραστηριότητα 
του τμήματος και την συνεισφορά του τμήματος στο πανεπιστήμιο εν γένει 
αλλά και στις εξελίξεις στις εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό πεδίο. 
 

 Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι 
στελέχη ΚΠΠ φορέων; 
Γίνεται συνεχής προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί επαφή και 
συνεργασία με αποφοίτους που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων σε πανελλαδικό 
επίπεδο, με απώτερο σκοπό την ευρύτερη αναπτυξιακή συνεργασία. 
Παρόλα ταύτα τόσο ο μικρός αριθμός των φοιτητών (70 άτομα), όσο και το 
γεγονός ότι το τμήμα λειτουργεί παρά μόνο ελάχιστα χρόνια (από το 2004) 
άρα δεν έχει ακόμα μεγάλο αριθμό αποφοίτων, όσο και η μικρή 
απορρόφηση πτυχιούχων από τους ΚΚΠ φορείς λόγω της οικονομική 
συγκυρίας, αποτελούν σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα το να επιτευχτεί 
αποτελεσματική συνεργασία αποφοίτων απο είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων. 

 
 

6.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς 
με την εκπαιδευτική διαδικασία  
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 Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία;  

 Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων; 
 Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες; 

 Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ 
χώρους στην εκπαιδευτική διαδικασία; 
Οι επισκέψεις φοιτητών σε χώρους ΚΠΠ αποτελούν βασικό μέρος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου οι φοιτητές να μπορέσουν να 
διευρύνουν τις γνώσεις τους και να δημιουργήσουν κριτική σκέψη. 

 Που Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων; 
Οι ομιλίες, και οι διαλέξεις στελεχών και φορέων ΚΠΠ, διοργανώνονται 
τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος και του πανεπιστημίου, 
όσο και σε μέρη που προσφέρονται από τους κοινωνικούς και 
πολιτικούς φορείς προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 
συνεργασίας του τμήματος. 

 Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες; 
Στην πλειοψηφία τους οι διδάσκοντες του τμήματος αποτελούνται από 
επισκέπτες διδάσκοντες (ΠΔ/407). 

 

6.5. Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, 
περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη  

 Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;  
Οι υπάρχουσες συνεργασίες τίθενται σε κίνδυνο να μην συνεχιστούν, λόγω 
της δεινής υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης που έχει ως αποτέλεσμα 
την υπό-χρηματοδότηση τόσο του πανεπιστημίου, όσο και του τμήματος, 
όσο και η πιθανότητα πανεπιστημιακού Καλλικράτη.  

 Συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Τμήματος 
και ΚΠΠ φορέων; 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν συναφθεί προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ 
τμήματος και ΚΠΠ φορέων  
 Εκπροσωπείται το Τμήμα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και 

αναπτυξιακά όργανα; 
Μέχρι στιγμής το τμήμα δεν Εκπροσωπείται το Τμήμα σε τοπικούς και 
περιφερειακούς οργανισμούς και αναπτυξιακά όργανα  

 Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών 
σχεδίων ανάπτυξης; 
Το τμήμα δεν Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα στην εκπόνηση τοπικών 
/περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης. 
 

 Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τμήματος με το περιβάλλον του, 
ιδίως με αντίστοιχα Τμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης; 
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Μόνο σε ερευνητικό επίπεδο όπως αναφέρεται παραπάνω. 
 

 Αναπτύσσει το Τμήμα και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή 
κοινωνία, καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική 
υποδομή;  

        Το Τμήμα, όσο και ειδικά τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος,  προσπαθεί όχι μόνο 
να διατηρεί σχέσεις με την       τοπική και περιφερειακή κοινωνία, καθώς και με 
την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική υποδομή, αλλά και να 
βοηθήσει ενεργά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 
 
Ο Επίκουρος Καθηγητής Μοσχίδης Οδυσσέας προσέφερε τις υπηρεσίες ως 

Διοικητής και πρόεδρος του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης ο «ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» από 14/10/04 έως 10/7/08. 

 
 Πώς συμμετέχει το Τμήμα στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή 

ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα; 
Δε συμμετέχει 

 Το Τμήμα διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον; 
Το τμήμα παραμένει ενεργό μέλλος της τοπικής κοινωνίας στην πόλη όπου 
λειτουργεί και συμμετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

 

7.1 Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 

 Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και 
παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; 

 Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και 
δείκτες; 

 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη 
ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; 

 Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του 
Τμήματος; Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι 
φοιτητές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά 
τρόπο εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, 
κλπ); 

 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές 
υψηλού επιπέδου; 

 
Το Τμήμα δεν διαθέτει δομημένη διαδικασία διαμόρφωσης αναπτυξιακών 
στρατηγικών. Παρόλα αυτά το Τμήμα, όπως και κάθε οικονομική μονάδα, 
σχεδιάζει και υλοποιεί στρατηγικές ανάπτυξης έστω και μέσα από άτυπες 
διαδικασίες. Σε αυτό το άτυπο ως εκ τούτου πλαίσιο, θα μπορούσε κανείς να 
αναφέρει ότι οι αναπτυξιακές στρατηγικές του Τμήματος συνδιαμορφώνονται 
από τα μέλη ΔΕΠ τόσο στα πλαίσια προκαταρκτικής συζήτησης που 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων όσο και στα 
πλαίσια αξιοποίησης των προτάσεων Εισηγητικών Επιτροπών που το Τμήμα 
ορίζει. Σε κάθε περίπτωση, οι εισηγήσεις των επιτροπών συζητούνται και 
αξιολογούνται από τα μέλη της Γ.Σ. Η όλη διαδικασία ήταν και θα είναι 
«ανοιχτή» με συνέπεια να διασφαλίζεται η διάχυση πληροφοριών που αφορούν 
την αποτελεσματικότητα του όποιου σχεδιασμού. Η δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών θεωρείται από το Τμήμα 
ως αναπτυξιακή προϋπόθεση εξαιρετικής σημαντικότητας. 
 
Το Τμήμα συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί στοιχεία και δεδομένα 
που αφορούν 
 Τον αριθμό των φοιτητών, την κινητικότητά τους και την κατανομή τους 

βάσει επιλεγμένων παραμέτρων (ενεργοί /μη ενεργοί, φύλο, προέλευση, 
βαθμολογία εισαγωγής, κτλ) 

 Την αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ. 
 Την αναλογία φοιτητών ανά τ.μ. αιθουσών διδασκαλίας, χώρων 

διαλλείματος, εργαστηρίων Η/Υ. 
 Στατιστικές για τον εξοπλισμό υποστήριξης διδακτικού έργου και τις 

υπόλοιπες υποδομές. 
 Συγκεντρωτικούς πίνακες μ.ο. αξιολόγησης διδασκόντων ανά κατηγορία 

μαθήματος. 
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Προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου 
το Τμήμα λειτουργεί ως ακολούθως: 
 Κατά τη διαδικασία εκλογής μελών ΔΕΠ απαιτεί από τους υποψήφιους να 

διαθέτουν ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο υψηλών προδιαγραφών.  
 Οι προκηρύξεις θέσεων των μελών ΔΕΠ πραγματοποιούνται με γνώμονα τις 

ανάγκες του Τμήματος και του προγράμματος σπουδών και μετά από 
διαβούλευση στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης. 

 Στις προκηρύξεις θέσεων δίδεται η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα προσέλκυσης ικανών υποψηφίων 

 Η προσέλκυση ικανών υποψηφίων πραγματοποιείται και μέσω επαφών του 
τμήματος με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

 Το Τμήμα προβάλλεται στα ΜΜΕ 
 Το Τμήμα προβάλλεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
 
Ο προγραμματισμός προσλήψεων πραγματοποιείται μετά από διαβούλευση 
στις Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος όπου: 
 Διαπιστώνονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος 
 Ανιχνεύονται οι εξειδικεύσεις αιχμής 
 Αξιολογούνται οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, 
 Λαμβάνονται υπόψη τα προγράμματα σπουδών κορυφαίων ομοειδών 

τμημάτων του εξωτερικού και 
 Λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές άλλων τμημάτων 
 
Το σύνολο των φοιτητών ανά έτος και ο τρόπος εισαγωγής τους φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
Εισαχθέντες 

με: 

Τρέχον 
έτος 

(2010-
11) 

Προηγ. 
έτος 

Τρέχον 
έτος – 

2 

Τρέχον 
έτος – 

3 

Τρέχον 
έτος – 

4 

Τρέχον 
έτος  - 

5 

Εισαγωγικές 
εξετάσεις 

65 70 68 70 60 60 

Μετεγγραφές 
(εισροές προς 

το Τμήμα) 

- - - - - - 

Μετεγγραφές 
(εκροές προς 

άλλα 
Τμήματα)** 

- - - - - - 

Κατατακτήριες 
εξετάσεις 

(Πτυχιούχοι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

- - 1 6 5 4 

Άλλες 
κατηγορίες 

6 6 5 3 7 9 

Σύνολο 71 76 74 79 72 73 
Αλλοδαποί 3 1 1 2 - 2 
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φοιτητές 
(εκτός 

προγραμμάτων 
ανταλλαγών) 

 
 
Προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου 
το Τμήμα λειτουργεί ως ακολούθως: 
 Κατά τη διαδικασία εκλογής μελών ΔΕΠ απαιτεί από τους υποψήφιους να 

διαθέτουν ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο υψηλών προδιαγραφών.  
 Οι προκηρύξεις θέσεων των μελών ΔΕΠ πραγματοποιούνται με γνώμονα τις 

ανάγκες του Τμήματος και του προγράμματος σπουδών και μετά από 
διαβούλευση στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης. 

 Στις προκηρύξεις θέσεων δίδεται η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα προσέλκυσης ικανών υποψηφίων 

 Η προσέλκυση ικανών υποψηφίων πραγματοποιείται και μέσω επαφών του 
τμήματος με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

 Το Τμήμα προβάλλεται στα ΜΜΕ 
 Το Τμήμα προβάλλεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
 
 
Το Τμήμα προσπαθεί να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου μέσω των 
κάτωθι δράσεων: 
 Αριστοποιεί τις προσφερόμενες εκπαιδευτές υπηρεσίες δημιουργώντας 

ικανοποιημένους φοιτητές οι οποίοι θα αποτελέσουν τους πρεσβευτές του 
Τμήματος στην κοινωνία. 

 Δημιουργεί αποφοίτους οι οποίοι λόγω των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
τους είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας 
που προσφέρει η αγορά. Η προσπάθεια αυτή αξιολογείται από την αγορά η 
οποία με τη σειρά της ανταποδίδει σε φήμη. 

 Επικαιροποιεί το πρόγραμμα σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες ανάγκες 

 Προβάλει το Τμήμα μέσω της συμμετοχής του σε Ερευνητικά προγράμματα, 
σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. 

 Πραγματοποιεί εκδηλώσεις προβολής και τελετές κύρους μέσω των οποίων 
διαμορφώνεται η εικόνα του Τμήματος στην κοινωνία. 

 Αναπτύσσει συνεργασίες με κοινωνικές ομάδες και μέσω των οποίων, σε 
κάθε περίπτωση, προσπαθεί να διαμορφώσει ευρύτερες συμμαχίες. 

Προβάλλει τις δραστηριότητες του Τμήματος σε Λύκεια της Βορείου Ελλάδος. 
 

7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής 
ανάπτυξης του Τμήματος; 

 Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου 
(λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η 
διαδικασία αυτή; 
 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 

αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι; 
 Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 

αποτελεσμάτων του; 
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 Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου 

(λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η 
διαδικασία αυτή; 
 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 

αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι; 
 Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 

αποτελεσμάτων του; 
 
Στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών δεν υπάρχει, επί του 
παρόντος, δομημένη και πολύ περισσότερο πιστοποιημένη διαδικασία 
διαμόρφωσης βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης. Παρόλα 
αυτά, στα πλαίσια του τετραετούς προγραμματισμού το τμήμα επεξεργάζεται 
την ανάπτυξη σχετικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης 
του σχεδίου ανάπτυξης και προς το παρόν δεν υπάρχει σχετική διαδικασία 
δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του. Η 
δημοσιοποίηση παρόλα αυτά μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ανακοινώσεων 
στη Γενική Συνέλευση, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάρτησης της στην 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και μέσω επιλεγμένων κοινοποιήσεων σε 
ενδιαφερόμενους ή καθ΄ύλη αρμόδιους. 
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

 

8.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και 
τεχνικών υπηρεσιών  
 Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και 

των Τομέων; 
 Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το 

ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; 

 Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του 
Τμήματος με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο 
ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τμήματος είναι  

(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 
(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; 

 Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα 
Σπουδαστήρια του Τμήματος; 

 Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;  
 Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών του Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 
 

 Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και 
των Τομέων; 
Στο τμήμα υπάρχουν δυο  γραμματείες: Η μία που απασχολεί ένα μόνο 
άτομο ως προσωπικό, και εδρεύει στην πόλη λειτουργίας του τμήματος 
(Έδεσσα) και εξυπηρετεί τις ανάγκες των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ για 
καθημερινά ακαδημαϊκά θέματα.  
Το δεύτερο γραφείο γραμματείας, όπου απασχολείται και πάλι μόνο ένα 
άτομο, βρίσκετε στην έδρα του πανεπιστημίου (Θεσσαλονίκη), όπου 
εξυπηρετεί περισσότερο ακαδημαϊκά θέματα του τμήματος και αποτελεί 
στην ουσία συνδετικό κρίκο του τμήματος με την πρυτανεία και τις 
ακαδημαϊκές εξελίξεις-εκδηλώσεις.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το άτομο που απασχολείται στην γραμματεία του 
τμήματος στην Θεσσαλονίκη, παράλληλα, είναι και γραμματέας ενός άλλου   
περιφερειακού τμήματος του πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
Το τμήμα δεν έχει τομείς, οπότε δεν υπάρχουν και αντίστοιχες γραμματείες 
τομέων. 
 

 Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το 
ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; 
Οι μέχρι στιγμής παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχονται από τις 
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γραμματείες και το προσωπικό τους, απέναντι στους φοιτητές και τα μέλη 
ΔΕΠ του τμήματός, θεωρούνται πολύ ικανοποιητικές, εάν λάβουμε υπόψη 
την σημαντική επιφόρτιση και το όγκο δουλειάς των δύο γραμματέων, 
λόγω της μη  οικονομικής δυνατότητας του τμήματος να προσλάβει και να 
απασχολήσει πρόσθετο βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό. 
  

 Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του 
Τμήματος με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο 
ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τμήματος είναι  

(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 
(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; 

Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με την κεντρική 
διοίκηση, κρίνεται ικανοποιητική, η οποία όμως δυσχεραίνεται σημαντικά λόγω 
της σημαντική γεωγραφική απόστασης του τμήματος (80 χιλιόμετρα), από την 
έδρα του πανεπιστημίου. 
Λόγω της υποχρηματοδότησης του τμήματος η λειτουργία της βιβλιοθήκης, 
όσο και η οργάνωση της, κρίνεται προβληματική, λόγω του γεγονότος, ότι για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είχε προσληφθεί ειδικευμένο άτομο, για την 
λειτουργία της βιβλιοθήκη, με αποτέλεσμα να μη έχουν την δυνατότητα οι 
φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά για την 
διεκπεραίωση εργασιών, στα πλαίσια μαθημάτων τους. 

 
 Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα 

Σπουδαστήρια του Τμήματος; 
Τα εργαστήρια στελεχώνονται από ένα μόνο τεχνικό. 

 Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;  
Η έλλειψη χρημάτων για την βελτίωση των εργαστηριακών υποδομών του 
τμήματος, έχει ως αποτέλεσμα την μη αποτελεσματική λειτουργία των 
εργαστηρίων του τμήματος, αλλά και την μη αποτελεσματική αντιμέτωπη 
τεχνικών προβλημάτων, που δυσχεραίνουν το διδακτικό έργο των μελών 
ΔΕΠ του τμήματος. 

 Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών του Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 
Η Τεχνική Υποστήριξη είναι ανεπαρκής λόγω της απόστασης (βλέπε και 
σχετικό πλαίσιο) 

 
 
 

8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; 
 Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή; 
 Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών; 

 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο 
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αποτελεσματική είναι η λειτουργία της;  
 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και 

εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο 
αποτελεσματική είναι η λειτουργία της; 

 Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες 
φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); 

 Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των 
νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;  

 Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος 
γενικότερα; 

 Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς 
το Τμήμα; 

 
 Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή; 

Στο τμήμα μέχρι στιγμής δεν λειτουργεί ο θεσμός συμβούλου καθηγητή. 
 

 Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών; 
Η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής Κοινότητας, υποστηρίζεται 
αποτελεσματικά, από την συνεχή λειτουργία ειδικών επιστημόνων και 
τεχνικών στα κεντρικά εργαστήρια υποστήριξης πληροφορικής του 
πανεπιστημίου (Θεσσαλονίκης).   

 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο 
αποτελεσματική είναι η λειτουργία της; 
Δεν υπάρχει 
  

 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και 
εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο 
αποτελεσματική είναι η λειτουργία της; 
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των αδύναμων 
φοιτητών. 

 Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες 
φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); 
Εκτός από τις υποτροφίες του ΙΚΥ δεν παρέχεται καμία άλλη υποτροφία. 
 

 Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των 
νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;  
Η πολιτική του τμήματος για την ένταξη των νέων φοιτητών, 
συμπεριλαμβάνει ομιλίες, τόσο από τον πρόεδρο του τμήματος, όσο και από 
τα μέλη ΔΕΠ, προκειμένου να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και τα νέο 
περιβάλλον που θα συναντήσουν, ενώ τέλος οι νέοι φοιτητές έχουν την 
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δυνατότητα να ενημερωθούν από ειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακαδημαϊκές, τεχνικές και εργαστηριακές δυνατότητες προσφέρονται από 
το τμήμα. 

 Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος 
γενικότερα; 
Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά, στη καθημερινότητα και στην ζωή του 
τμήματος μέσω των παρουσιών τους αλλά ειδικότερα, από τις ακαδημαϊκές 
και μη (εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, φοιτητικές βραδιές), 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με 
αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων  του ιδρύματος με 
κοινωνικές εκδηλώσεις. 

 Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς 
το Τμήμα; 
Υπάρχει ειδική προσπάθεια τόσο από τα μέλη ΔΕΠ όσο και από το ειδικό και 
εργαστηριακό προσωπικό-γραμματεία του τμήματος για την περεταίρω 
βοήθεια (συμβουλευτική) - διευκόλυνση των αλλοδαπών φοιτητών σε 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ακαδημαϊκή και μη καθημερινότητα 
τους. 

 
 

8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το 
Τμήμα; 
 Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.  
 Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.  
 Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων.  
 Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 
 Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων. 
 Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. 
 Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, 

μουσεία, αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ). 
 Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ. 
 Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε 

υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος;  
 Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.  

Η Βιβλιοθήκη του τμήματος χρήζει σημαντικής βελτίωσης, τόσο σε επίπεδο 
ποιότητας, όσο και σε αριθμό τίτλων, προκειμένου να είναι ακαδημαϊκά 
βοηθητική για τις εργασίες των φοιτητών του τμήματος. 

 Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.  
Το τμήμα δεν κατέχει ικανοποιητικό κοινόχρηστο τεχνικό εξοπλισμό.  

 Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων.  
Το σπουδαστήριο στεγάζεται στην ίδια αίθουσα με την βιβλιοθήκη και 
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υπάρχει σημαντική στενότητα χώρου, που εμποδίζει στην παραμονή 
πολλών φοιτητών στην ίδια αίθουσα. 

 Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 
Προς στιγμή στο τμήμα υπάρχει σε ικανοποιητικό βαθμό, επάρκεια 
γραφείων λόγω του μικρού αριθμού μελών ΔΕΠ (5 άτομα), αλλά δυστυχώς 
ο εξοπλισμός των γραφείων παραμένει απογοητευτικός. 

 Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων. 
Η γραμματεία προς στιγμή τόσο στα κεντρικά του πανεπιστημίου 
(Θεσσαλονίκη), όσο και στη φυσική έδρα του τμήματος, παραμένει σε μικρό 
χώρο, που προς στιγμή ικανοποιεί αλλά με δυσκολία την εξυπηρέτηση των 
μελών ΔΕΠ, και των φοιτητών. 

 Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων 
Υπάρχει αίθουσα συνεδριάσεων στο τμήμα η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
ποτέ, διότι οι Γενικές συνέλευσης της προσωρινής διοικούσας επιτροπής 
του τμήματος, λαμβάνουν χώρα σε αίθουσα στη πρυτανεία του 
πανεπιστημίου. 

 Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, 
μουσεία, αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ). 
Το τμήμα δεν διαθέτει άλλους χώρους. 

 Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ. 
Η επάρκεια υποδομών για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κρίνετε ανεπαρκείς: στο 
κτίριο όπου στεγάζεται το τμήμα, δεν υπάρχουν ειδικές τεχνολογικές 
υποδομές για ΑΜΕΑ, παρά μόνο ένα ασανσέρ για τους ορόφους. 

 Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε 
υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος;  
Με διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας και με εξυπηρέτηση από ειδικό 
τεχνικό προσωπικό, που φροντίζουν την συντήρηση του εξοπλισμού και την 
διατήρηση των υποδομών του ιδρύματος. 

 
 

8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις 
διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου); 

 Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;  
 Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, 

τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος; 
 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο;  
 Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο; 
 

Στο Τμήμα υπάρχουν διαθέσιμα 2 εργαστήρια Η/Υ όπου διδάσκονται αμιγώς 
εργαστηριακά μαθήματα (βασικά και επιλογής) και τις υπόλοιπες ώρες είναι 
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διαθέσιμα στους φοιτητές και τους διδάσκοντες για την εκπόνηση εργασιών, 
συμπληρωματικά μαθήματα, επιδείξεις λογισμικού κτλ. Επίσης η γραμματεία, η 
βιβλιοθήκη και τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν αρκετά ικανοποιητικό εξοπλισμό, πλην 
όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστήριξης του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
καθώς σε περίπτωση βλάβης αυτός αποστέλλεται στη Θεσσαλονίκη 
απαιτώντας χρόνο για την επιδιόρθωση (τονίζεται εδώ ότι η βιβλιοθήκη πλέον 
δεν λειτουργεί!). Δεν υπάρχει δυνατότητα να έρθει τεχνικός από τη 
Θεσσαλονίκη για την συντήρηση/επιδιόρθωση του υλικού και το τμήμα έχει 
απωλέσει την αυτάρκειά του στον τομέα αυτό με την μη ανανέωση για 
οικονομικούς λόγους των συμβάσεων των δύο τεχνικών που διέθετε 
παλιότερα. 
Το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτει ιστοσελίδα 
στο διαδίκτυο, αναρτημένη κάτω από το περιεχόμενο που αναλογεί στο Τμήμα 
στη συνολική ιστοσελίδα του ιδρύματος. Η ανανέωση γίνεται όσο συχνά 
χρειάζεται χωρίς προβλήματα. Συμπερασματικά, υπάρχει σχετικά 
ικανοποιητική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης κυρίως όσον αφορά την παλαιότητα και διαθεσιμότητα 
του υλικού. 
 
 

8.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα 
στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού; 

 Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς 
διασφαλίζεται; 

 Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος; Πώς 
διασφαλίζεται; 

 
Στο Τμήμα υπάρχουν διαθέσιμα 2 εργαστήρια Η/Υ όπου διδάσκονται αμιγώς 
εργαστηριακά μαθήματα (βασικά και επιλογής) και τις υπόλοιπες ώρες είναι 
διαθέσιμα στους φοιτητές και τους διδάσκοντες για την εκπόνηση εργασιών, 
συμπληρωματικά μαθήματα, επιδείξεις λογισμικού κτλ. Επίσης η γραμματεία, η 
βιβλιοθήκη και τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν αρκετά ικανοποιητικό εξοπλισμό, πλην 
όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστήριξης του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
καθώς σε περίπτωση βλάβης αυτός αποστέλλεται στη Θεσσαλονίκη 
απαιτώντας χρόνο για την επιδιόρθωση (τονίζεται εδώ ότι η βιβλιοθήκη πλέον 
δεν λειτουργεί!). Δεν υπάρχει δυνατότητα να έρθει τεχνικός από τη 
Θεσσαλονίκη για την συντήρηση/επιδιόρθωση του υλικού και το τμήμα έχει 
απωλέσει την αυτάρκειά του στον τομέα αυτό με την μη ανανέωση για 
οικονομικούς λόγους των συμβάσεων των δύο τεχνικών που διέθετε 
παλιότερα. 
Το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτει ιστοσελίδα 
στο διαδίκτυο, αναρτημένη κάτω από το περιεχόμενο που αναλογεί στο Τμήμα 
στη συνολική ιστοσελίδα του ιδρύματος. Η ανανέωση γίνεται όσο συχνά 
χρειάζεται χωρίς προβλήματα. Συμπερασματικά, υπάρχει σχετικά 
ικανοποιητική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης κυρίως όσον αφορά την παλαιότητα και διαθεσιμότητα 
του υλικού. 
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8.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα 
στη διαχείριση οικονομικών πόρων; 

 Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του 
Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

 Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά 
εφαρμόζεται; 

 Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 
 

Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με βάση τις διατάξεις και τους 
σχετικούς από το ΥΠΕΠΘ νόμους. Το σύνολο των μελών ΔΕΠ της γενικής 
συνέλευσης του Τμήματος έχει πρόσβαση στην κατανομή των πόρων. 
Επισημαίνεται η συνεχής μείωση με την πάροδο των ετών του διαθέσιμου 
κονδυλίου. 
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9. Συμπεράσματα 

9.1 Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά 
σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης; 

 
Μερικά από τα κυριότερα θετικά στοιχεία του Τμήματος είναι τα κάτωθι: 
 
 Τα γνωστικά αντικείμενα (Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών) και η 

μοναδικότητα του τίτλου πτυχίου του Τμήματος στην Ελλάδα. Το 
πρόγραμμα σπουδών είναι  επικαιροποιημένο και σύγχρονο. 

 Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από 
μαθήματα άμεσης εφαρμογής στην αγορά εργασίας . 

 Ενιαία και συνδυαστική  γνώση από τις δύο επιστήμες του Μάρκετινκ και 
της Διοίκησης Λειτουργιών προσφέρει  σφαιρική και ολιστική αντίληψη του 
επιχειρείν. 

 Το Τμήμα απαρτίζεται από  νέα και έμπειρα μέλη ΔΕΠ. 
 Τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά σε πολλά διεθνή συνέδρια και 

δημοσιεύουν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 
 Η διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού έργου μπορεί να χαρακτηριστεί 

αρκετά ικανοποιητική με βάση τον αριθμό των ετεροαναφορών και τη 
συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε διεθνή συνέδρια και επιτροπές κρίσης. 

 
Μερικά από τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία του Τμήματος είναι τα 
κάτωθι: 
 
 Η έδρα του  
 Η δυσμενής αναλογία διδασκόντων και διδασκομένων 
 Περιορισμένος αριθμός ερευνητικών και διδακτικών συνεργασιών με 

πανεπιστήμια του εξωτερικού    
 Σχετικά ανεπαρκείς υποδομές υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 Έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων για βασική έρευνα. 
 Απουσία θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων. 
 Απουσία μεταπτυχιακού προγράμματος . 
 
 

9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και 
ενδεχόμενους  κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; 

 
Tο Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών έχει να διαδραματίσει 
σπουδαίο ρόλο τόσο στην εκπαίδευση ανώτατων και ανώτερων στελεχών που 
πλεονεκτούν σε σχέση με αποφοίτους άλλων οικονομικών τμημάτων καθώς 
τους προσφέρεται σφαιρική και ολιστική γνώση του επιχειρείν από την 
παραγωγή έως την εμπορία, όσο και στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα του 
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εξειδικευμένου και σύγχρονου γνωστικού του αντικειμένου. 
 Με  θεσμοθετημένες συνεργασίες με Ιδρύματα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού καθώς και με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς 
Φορείς θα καλλιεργήσουμε αμφίδρομες ωφέλειες. 
Μέγιστη συμβολή στα προαναφερθέντα θα δώσει η δημιουργία 
Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και η θεσμοθέτηση Εργαστηρίου του 
οποίου η εγκεκριμένη ολοκληρωμένη μελέτη από το Πανεπιστήμιο, λιμνάζει στο 
Υπουργείο Παιδείας. 
Η ανάπτυξη σειράς σεμιναρίων για την παρουσίαση της έρευνας των μελών 
ΔΕΠ και των υποψηφίων διδακτόρων είναι εφικτή. Παράλληλα με τα 
παραπάνω σεμινάρια, προτείνονται και δημοσιεύσεις ερευνών σε εξέλιξη υπό 
μορφή working papers. 
 
Ο σημαντικότερος κίνδυνος που εντοπίζεται στην έκθεση είναι να αφεθεί το 
Τμήμα στην επαρχιακή του έδρα μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας αρχικά, μέχρι 
της απαξιώσεώς του, εξ αιτίας των προαναφερθέντων προβλημάτων που 
δρούν ανασταλτικά στην εξέλιξή του.  
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10. Σχέδια βελτίωσης 

 

10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για 
την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 
 Μεταφορά του Τμήματος στην έδρα του Πανεπιστημίου. 
 Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού, τόσο σε μέλη ΔΕΠ όσο και σε 

διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. 
 
 

10.2. Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την 
άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 
 Περαιτέρω ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού τόσο σε μέλη ΔΕΠ όσο και 

σε διοικητικό προσωπικό. 
 Προσανατολισμός του Τμήματος σε ενίσχυση  θεσμοθετημένων 

συνεργασιών με Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και 
με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς Φορείς. 

 Δημιουργία  μεταπτυχιακού προγράμματος. 
 Δημιουργία  θεσμοθετημένου εργαστηρίου  έρευνας αγοράς. 
 
 
10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του 
Ιδρύματος. 

 
 Μεταφορά του Τμήματος στην έδρα του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. 
 
10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 

 
 Αύξηση του ρυθμού διορισμού των εκλεγμένων  μελών ΔΕΠ (στα νέα 

τμήματα) και προκύρηξη νέων θέσεων ΔΕΠ  . 
 
 Διορισμός Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού. 
 
 Παραχώρηση των παροπλισμένων κτιρίων του Γενικού Στρατιωτικού 

Νοσοκομείου 424,  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
 
 Μετεγκατάσταση του Τμήματος στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς 

Ελληνικού Πανεπιστημίου στη  Θέρμη Θεσσαλονίκης.  
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11. Πίνακες 
 
Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. 
 
 

(Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) 
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ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Δεν υπάρχουν 
Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων:  Δεν υπάρχουν 

Σχετικ

ός 

πίνακ

ας 

Ακαδημαϊκό έτος  

Τρέχον 

έτος 

(2010-

2011)* 

 Τ-1 

 

Τ-2 Τ-3 Τ-4 Τ-5 

# 1 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ 4 5 3 2 - - 

# 1 Λοιπό προσωπικό 6 7 5 5 5 5 

# 2 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών 

φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 

2) 

354 

 
339 311 274 200 134 

# 3 Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις  

στις πανελλαδικές 

65 70 68 70 60 60 

# 3 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων 

φοιτητών  

74 77 75 81 72 75 

# 7 Αριθμός αποφοίτων 46 39 32 - - - 

# 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 7.31 7.47 7.5 - - - 

# 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις 

ΠΜΣ 

      

# 4 Αριθμός αιτήσεων  για ΠΜΣ       

# 12.1 Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την 

απόκτηση πτυχίου 

52 52 52 52 52 52 

# 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) 40 40 40 40 39 39 

# 12.1 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

μαθημάτων επιλογής 

20 20 20 18 8 - 

# 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ 14 13 12 14 13  

# 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

92 115 75 81 57  

# 17 Διεθνείς συμμετοχές       



Α.ΔΙ.Π.             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Στοιχεία και Δείκτες της 
Λειτουργίας των Τμημάτων 

 

Πίνακας 1.   Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 
 

  Τρέχον έτος* 
(2010-11) 

Προηγ. Έτος 
(2009-10) 

Τρέχον έτος – 2 
(2008-09) 

Τρέχον έτος 
– 3 

(2007-08) 

Τρέχον έτος – 
4 

(2006-07) 

Τρέχον έτος – 
5 

(2005-06) 
  Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ 

Καθηγητές Σύνολο             
 Από εξέλιξη             
 Νέες προσλήψεις             
 Συνταξιοδοτήσεις             
 Παραιτήσεις             

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο             
 Από εξέλιξη             
 Νέες προσλήψεις             
 Συνταξιοδοτήσεις             
 Παραιτήσεις             

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 
 Από εξέλιξη             
 Νέες προσλήψεις    1   1      
 Συνταξιοδοτήσεις             
 Παραιτήσεις             

Λέκτορες Σύνολο 1 1 2 1 2 - 1 - - - - - 
 Νέες προσλήψεις    1 1  1      
 Συνταξιοδοτήσεις             
 Παραιτήσεις 1            

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο             
Διδάσκοντες επί 

συμβάσει** 
Σύνολο 24 10 24 11 22 16 27 22 20 4 18 13 

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 

Σύνολο    2  2  2  2  2  

Διοικητικό προσωπικό*** Σύνολο 1 5 1 6 1 4 1 5 1 5 1 5 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Λειτουργίας των Τμημάτων 

 

** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο 

συμβάσεις). 

Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις 

*** Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό της Γραμματείας, της Βιβλιοθήκης και της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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Πίνακας 2.   Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 
 Τρέχον 

έτος* 
(2010-11) 

Προηγ. 
Έτος 

(2009-10) 

Τρέχον έτος – 
2 

(2008-09) 

Τρέχον έτος – 
3 

(2007-08) 

Τρέχον έτος – 
4 

(2006-07) 

Τρέχον έτος – 
5 

(2005-06) 

Προπτυχιακοί 354 336 308 271 200 134 
Μεταπτυχιακοί 
(ΜΔΕ) 

  
    

Διδακτορικοί 3      
 

Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 

Εισαχθέντες με: 
Τρέχον 
έτος* 

(2010-11) 

Προηγ. Έτος 
(2009-10) 

Τρέχον έτος – 
2 

(2008-09) 

Τρέχον έτος – 
3 

(2007-08) 

Τρέχον έτος – 
4 

(2006-07) 

Τρέχον έτος – 
5 

(2005-06) 

Εισαγωγικές εξετάσεις 65 70 68 70 60 60 
Μετεγγραφές (εισροές προς το 

Τμήμα) 
- - - - - - 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα 
Τμήματα)** 

- - - - - - 

Κατατακτήριες εξετάσεις 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

- - 1 6 5 4 

Άλλες κατηγορίες 6 6 5 3 7 9 

Σύνολο** 71 76 74 79 72 73 
Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 3 1 1 2 - 2 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
– ** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου. 
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Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)* 
 
Τίτλος ΠΜΣ:   «………………………………………………………………………..» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): .................. 
 

 Τρέχον 
έτος* 

(2010-11) 

Προηγ. 
Έτος 

(2009-10) 

Τρέχον έτος 
– 2 

(2008-09) 

Τρέχον έτος 
– 3 

(2007-08) 

Τρέχον έτος 
– 4 

(2006-07) 

Τρέχον έτος 
– 5 

(2005-06) 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων 
(α+β)       

 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος       

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

      

Συνολικός αριθμός 
προσφερόμενων θέσεων  

      

Συνολικός αριθμός 
εγγραφέντων  

      

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων  

    -  

Αλλοδαποί φοιτητές 
(εκτός προγραμμάτων 
ανταλλαγών) 

      

 
* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
 

 
 Τρέχον έτος* 

(2010-11) 
Προηγ. Έτος 

(2009-10) 
Τρέχον έτος 

– 2 
(2008-09) 

Τρέχον 
έτος – 3 

(2007-08) 

Τρέχον 
έτος – 4 

(2006-07) 

Τρέχον έτος 
– 5 

(2005-06) 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων 
(α+β) 4      

 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος 

1      

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

3      

Συνολικός αριθμός 
προσφερόμενων θέσεων 

-      

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 
υποψηφίων 

3      

Απόφοιτοι -      
Μέση διάρκεια σπουδών 
αποφοίτων 

      

 
*  Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

 Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάν
των 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %  
επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 
αποφοίτων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Τρέχον έτος - 5       

Τρέχον έτος – 4       

Τρέχον έτος – 3       

Τρέχον έτος - 2 32 - 7=21,88
% 

21=65,63
% 4=12,50% 7,5 

Προηγ. έτος 39 - 14=35,90
% 

19=48,72
% 6=15,38% 7,47 

Τρέχον έτος* 46 1=2,17
% 

18=39,13
% 

24=52,17
% 3=6,52% 7,31 

Σύνολο 117 1 39 64 13 7,43 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
 
Επεξηγήση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί 
εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)]. 
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Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών 
Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. 
 

 

Εγγραφέν
τες 

Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς  
Δ ι ά ρ κ ε ι α  Σ π ο υ δ ώ ν  ( σ ε  έ τ η )  

   

 Ποσοστιαία αναλογία 

Έτος 
εισαγωγής Κ10 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 

Μη 
αποφοιτήσαντε

ς 

Συνολικό 
ποσοστό 

αποφοιτησάντ
ων11 

Συνολικό 
ποσοστό    μη 
αποφοιτησάντ
ων 

Τρέχον έτος - 6 60 - 32 6 3 1 - - 18 70% 30% 

Τρέχον έτος - 5 67 - 33 13 6 - - - 15 77,61% 22,39% 

Τρέχον έτος – 
4 

62 - 30 5 - - - - 27 56,45% 43,55% 

Τρέχον έτος – 
3 

78 - 10 - - - - - 68 12,82% 87,18% 

Τρέχον έτος - 2 69 - - - - - - - 69 - 100% 

Προηγ. έτος 63 - - - - - - - 63 - 100% 

Τρέχον έτος* 64 - - - - - - - 64 - 100% 

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

                                                
10 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 
έτη,..., Κ+6=10 έτη). 
11 Στην στήλη αυτή σημειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων του έτους (της στήλης 2). 
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Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 
 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάν
των 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης 
μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** 

Έτος 
Αποφοίτησης 

6 12 24 

Μη 
ενταχθέντες – 

συνέχεια 
σπουδών 

Τρέχον έτος – 5      
Τρέχον έτος – 4      
Τρέχον έτος – 3      
Τρέχον έτος – 2      

Προηγ. έτος      
Τρέχον έτος*      

Σύνολο      

  

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική 

ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους. 
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Πίνακας 9. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

  Τρέχον 
έτος* 

(2010-
11) 

Προηγ. 
Έτος 

(2009-
10) 

Τρέχον 
έτος – 2 

(2008-09) 

Τρέχον 
έτος – 3 

(2007-08) 

Τρέχον 
έτος – 4 

(2006-07) 

Τρέχον 
έτος – 5 

(2005-06) 

Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 
άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 
ρικού 

Ευρ.** 3 3 4 1   11 
Άλλα        

Επισκέπτες φοιτητές άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα  

Εσωτερικού        

Εξωτε- 
ρικού 

Ευρ.**  2     2 
Άλλα        

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος 
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 
ρικού 

Ευρ.**        
Άλλα        

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων που δίδαξαν στο 
Τμήμα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 
ρικού 

Ευρ.**        
Άλλα        

Σύνολο         
 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάν
των ΠΜΣ 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης 
μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** 

Έτος 
Αποφοίτησης 

6 12 24 

Μη 
ενταχθέντες – 

συνέχεια 
σπουδών 

Τρέχον έτος - 5      
Τρέχον έτος – 4      
Τρέχον έτος – 3      
Τρέχον έτος - 2      

Προηγ. έτος      
Τρέχον έτος*      

Σύνολο      

 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του 

αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους. 
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Πίνακας 11. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

  Τρέχον 
έτος* 

(2010-
11) 

Προηγ. 
Έτος 

(2009-
10) 

Τρέχον 
έτος – 2 

(2008-09) 

Τρέχον 
έτος – 3 

(2007-08) 

Τρέχον 
έτος – 4 

(2006-07) 

Τρέχον 
έτος – 5 

(2005-06) 

Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 
άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 
ρικού 

Ευρ.**        
Άλλα        

Επισκέπτες φοιτητές άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα  

Εσωτερικού        

Εξωτε- 
ρικού 

Ευρ.**        
Άλλα        

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος 
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 1 1 1 1 1 1 1 

Εξωτε- 
ρικού 

Ευρ.**        
Άλλα 1      1 

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων που δίδαξαν στο 
Τμήμα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 
ρικού 

Ευρ.**        
Άλλα        

Σύνολο  2 1 1 1 1 1 1 
 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας  12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. Έτος 2011-2012)1 

Εξάμηνο 
Σπουδών 

Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

Κ
ω

δι
κ

ός
 Μ

α
θ

ήμ
α

το
ς 

Π
ισ

τ.
 Μ

ον
ά

δε
ς 

E
C

T
S 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς3

 Υποβάθρου 
(Υ) 
Επιστ. 
Περιοχής 
(ΕΠ) 
Γενικών 
Γνώσεων 
(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 
(ΑΔ) 

Ω
ρε

ς 
δι

δα
σ

κ
α

λί
α

ς 
α

νά
 

εβ
δο

μ
ά

δα
 Σε ποιο 

εξάμηνο 
σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Προαπαιτούμενα 
μαθήματα4 Ιστότοπος5 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΜ0101 5 Υ ΕΠ 3 1ο  http://compus.uom.gr/MOM186/index.php  

1ο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΜ0102 5 Υ Υ 3 1ο  -  

1ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΜΟΜ0103 5 Υ Υ 3 1ο  Compus  
1ο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΜ0104 5 Υ  3 1ο   ΟΧΙ  
1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΜ0107 5 Υ  3 1ο  -  

1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0106 5 Υ Υ 3 1ο   Compus  
1ο ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΓ0107 3 Υ ΑΔ 3 1ο  http://afroditi.uom.gr/elu/  
2ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΜ0201 5 Υ ΕΠ 3 2ο   http://compus.uom.gr/MOM196/index.php  

2ο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΜΟΜ0202 5 Υ Υ 3 2ο   -  
2ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΜΟΜ0203 5 Υ Υ 3 2ο   ΟΧΙ  
2ο ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΟΜ0304 5 Υ Υ 3 2ο   Compus  
2ο 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
Ι ΜΟΜ0205 5 Υ  3 2ο   http://ba.uom.gr/acc/index.php?option= 

com_content&task=view&id=19&Itemid=35ι  

2ο 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΜ0206 5 Υ  3 2ο   ΟΧΙ  

2ο ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΓ0207 3 Υ ΑΔ 3 2ο   COMPUS  
3ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 

LOGISTICS ΜΟΜ0301 5 Υ  3 3ο   http://compus.uom.gr/MOM107/index.php  

3ο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΟΜ0302 5 Υ Υ 3 3ο   -  
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3ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΜ0303 5 Υ Υ 3 3ο   CoMPUS  

3ο ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΜΟΜ0204 5 Υ Υ 3 3ο   Compus  
3ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΙΙ ΜΟΜ0307 5 Υ  3 3ο   http://ba.uom.gr/acc/index.php?option= 
com_content&task=view&id=19&Itemid=35ι  

3ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι ΜΟΜ0406 5 Υ ΕΠ 3 3ο   http://compus.uom.gr/MOM173/index.php  
3ο ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΓ0307 3 Υ ΑΔ 3 3ο   Compus  
4ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΜ0401 5 Υ Υ 3 4ο  Compus  
4ο ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΜ0501 5 Υ ΕΠ 3 4ο  http://compus.uom.gr/MOM197/index.php  
4ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΜ0408 5 Υ Υ 3 4ο  -  
4ο ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0404 5 Υ  3 4ο    
4ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΜΟΜ0405 5 Υ ΕΠ 3 4ο  http://compus.uom.gr/MOM199/index.php  

4ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΟΜ0306 5 Υ Υ 3 4ο  ΟΧΙ  
4ο ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΓ0407 3 Υ ΑΔ 3 4ο  Compus  
5ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΜ0601 5 Υ ΕΠ 3 5ο  ΟΧΙ  
5ο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΜ0803 5 Υ Υ 3 5ο  Compus  
5ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΜ0402 5 Υ Υ 3 5ο  Compus  
5ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΜΟΜ0504 5 Υ Υ 3 5ο  Compus  

5ο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΜ0507 4 Ε  3 5ο    

5ο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΟΜ0508 4 Ε ΕΠ 3 5ο  http://compus.uom.gr/MOM123/index.php  

5ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΙΙ ΜΟΜ0509 4 Ε ΕΠ 3 5ο  http://compus.uom.gr/MOM174/index.php  

5ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΜ0511 4 Ε  3 5ο  ΟΧΙ  
6ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΟΜ0701 5 Υ  3 6ο   http://compus.uom.gr/MOM136/index.php  

6ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΜ0602 5 Υ  3 6ο   ΟΧΙ  
6ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΜ0502 5 Υ ΕΠ 3 6ο   ΝΑΙ  
6ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0503 5 Υ  3 6ο   -  
6ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΟΜ0605 4 Ε  3 6ο   ΟΧΙ  

6ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΜ0606 4 Ε ΓΓ 3 6ο   ΟΧΙ  
6ο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΜ0607 4 Ε  3 6ο     
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6ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

ΜΟΜ0608 4 Ε ΑΔ 3 6ο   Compus  

6ο ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΜ0610 4 Ε ΕΠ 3 6ο   -  

6ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΟΜ0611 4 Ε  3 6ο   ΟΧΙ  
6ο ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΜ0612 4 Ε ΕΠ 3 6ο   -  

7ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧςΕΣΕΩΝ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0806 5 Υ  3 7ο  ΟΧΙ  

7ο ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΜ0703 5 Υ Υ 3 7ο  Compus  

7ο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΩΝΥΜΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΜ0711 5 Υ  3 7ο  ΟΧΙ  

7ο ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΜ0702 5 Υ ΕΠ 3 7ο  ΟΧΙ  

7ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΜ0706 4 Ε ΕΠ 3 7ο  http://compus.uom.gr/MOM139/index.php  

7ο ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΜ0707 4 Ε  3 7ο  ΟΧΙ  

7ο ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΜ0709 4 Ε  3 7ο    
7ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΜΟΜ0710 4 Ε ΓΓ 3 7ο  ΟΧΙ  
7ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΜ0712 4 Ε  3 7ο  http://ba.uom.gr/acc/index.php?option= 
com_content&task=view&id=19&Itemid=35ι  

8ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΟΜ0801 5 Υ  3 8ο  ΟΧΙ  

8ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΜ0802 5 Υ Υ 3 8ο  Compus  
8ο E – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0603 5 Υ  3 8ο    
8ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΜ0305 5 Υ  3 8ο  ΝΑΙ  
8ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ ΜΟΜ0805 4 Ε ΕΠ 3 8ο  http://compus.uom.gr/MOM184/index.php  

8ο 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0808 4 Ε ΑΔ 3 8ο  Compus  

8ο ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΜ0809 4 Ε  3 8ο    
8ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ & 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΜΟΜ0814 4 Ε ΕΠ 3 8ο  http://compus.uom.gr/MOM182/index.php  

 
1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
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3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : 
Υ = Υποχρεωτικό 
Ε = κατ’ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων 
ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
Π = Προαιρετικό 

Αν το Τμήμα κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε. 
4 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του 

μαθήματος. 
7 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. 

Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πίνακας 12.2. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2010-2011)1 
 
 

Εξάμηνο 
σπουδών. 

Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 Κ
ω

δι
κ

ός
  

Μ
α

θ
ήμ

α
το

ς Υπεύθυνος 
Διδάσκων 

και Συνεργάτες 
 

(ονοματεπώνυμο 
και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 
(Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις * 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτική 
εξέταση 

Αξιολογήθηκε 
από τους 

Φοιτητές;4 

 
1o 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΜ0101 ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ Ι.                          

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 117 56 35 15 

1o ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΜ0102 ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο.        

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ  
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 195 98 50 30 

1o 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΜΟΜ0103 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.-
ΒΟΖΑΛΗΣ ΕΜ.    

ΛΕΚΤΟΡΑΣ-ΠΔ407 

(Ε) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 145 62 58 29-18 

1o ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΜ0104 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ Δ. 
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 148 69 67 31 

1o 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΜ0107 ΜΥΛΩΝΑ ΙΦ.        

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 144 68 52 19 

1o 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0106 ΤΣΙΟΤΣΟΥ Ρ.    

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 165 71 30 28 

1o ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΓ0107-
101 

ΜΟΥΤΗ Α.            
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ.  ΝΑΙ ΝΑΙ 126 66 58 11 

 
2o 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 
 

ΜΟΜ0201 

ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ Ι.                        
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 145 57 44 19 

2o ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
Ι ΜΟΜ0202 ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο.        

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 198 88 64 20 

2o ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΜΟΜ0203 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.                      
ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

(Ε) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 251 71 37 23 

2o ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΟΜ0304 ΤΣΙΟΤΣΟΥ Ρ.    
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 190 77 52 9 

2o ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΜΟΜ0205 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ. 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 234 91 43 29 
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2o 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΜ0206 

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ Δ./ 
ΚΩΝΤΣΑΣ  ΣΤ.           

ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 165 57 39 14 

2o 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΓ0207-

101 

ΜΟΥΤΗ Α ./ 
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α.                        

ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 140 54 42 15 

 
3o 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
LOGISTICS ΜΟΜ0301 ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.         

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 147 64 40 20 

3o ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΙΙ ΜΟΜ0302 ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο.        

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 138 59 41 17 

3o ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΜ0303 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.                      

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 176 91 38 3 

3o ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΜΟΜ0204 ΚΑΤΟΥ Α.                   

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 110 52 51 3 

3o ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΟΜ0307 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ. 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 162 58 20 31 

3o ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι ΜΟΜ0406 

ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ 
Ι./ΔΑΣΙΛΑΣ Α.             

ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 210 109 69 39-45 

3o ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΓ0307-
101 

ΜΟΥΤΗ Α.            
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 97 50 44 14 

4ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΜΟΜ0401 ΚΑΤΟΥ Α.                   

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 126 58 53 13 

4ο ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΜ0501 ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ Ι.                        

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 139 56 39 18 

4ο 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΜ0408 ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο.        

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 80 45 32 16 

4ο 
ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0404 ΠΡΙΠΟΡΑΣ Κ.               

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

139 62 59 20 

4ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΜΟΜ0405 ΜΠΟΖΙΝΗΣ Α.              

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 133 51 41 27 

4ο  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
 

ΜΟΜ0306 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.                      
ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 189 80 46 12 

4ο ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΓ0407-
101 

ΜΟΥΤΗ Α.            
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 119 50 47 8 

5ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΜ0601 ΒΕΡΓΙΔΗΣ Κ.               
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 118 62 44 27 
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5ο 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΜ0803 ΤΣΙΟΤΣΟΥ Ρ.    

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 141 79 49 10 

5ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΜ0402 ΚΑΤΟΥ Α.                   
ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 108 62 62 6 

5ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΜΟΜ0504 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.                      
ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 152 59 29 6 

5ο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΜ0507 ΠΡΙΠΟΡΑΣ Κ.               

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 44 25 25 3 

5ο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΟΜ0508 ΜΠΟΖΙΝΗΣ Α.              

ΠΔ407 
(Δ) 13          

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 43 24 21 7 

5ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ ΜΟΜ0509 ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ Ι.                        

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 33 22 19 19 

5ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΜ0511 

ΣΑΜΑΡΑΣ  
Μ./ΔΑΡΡΑ Μ.                

ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50 40 40 4 

6ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΟΜ0701 ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.         

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 113 48 38 9 

6ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΜ0602 ΣΠΥΡΙΔΟΥ Π.              
ΠΔ407 

(Δ) 13          
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 145 74 66 13 

6ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΜ0502 ΜΑΡΟΥΔΑΣ Θ.              

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 108 50 46 12 

6ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0503 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α.       
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 158 75 46 23 

6ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΟΜ0605 ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.         

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 19 8 7 3 

6ο 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΜ0606 ΑΛΕΞΟΥΔΗ Μ.          

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27 6 6  

6ο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΜ0607 ΠΡΙΠΟΡΑΣ Κ.               

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 57 36 37 6 

6ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

ΜΟΜ0608 ΤΣΙΟΤΣΟΥ Ρ.    
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 24 10 7  

6ο ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΜ0610 ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο.        

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

(Δ) 6                   
(Ε) 7               

3ώρες/εβδ. 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5 5 5 5 

6ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΟΜ0611 

ΣΑΜΑΡΑΣ  
Μ./ΔΑΡΡΑ Μ.                

ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 49 42 43 16-15 
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6ο ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΞΙΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΟΜ0612 ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο.        
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 0 0 0  

7ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧςΕΣΕΩΝ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0806 ΚΟΤΖΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Ι.                          

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 90 55 57 36 

7ο ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΜ0703 ΚΑΤΟΥ Α.                   

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 115 66 62 6 

7ο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΩΝΥΜΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΜ0711 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α.       

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 78 53 41 18 

7ο ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΜ0702 ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡ.     

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 116 63 52  

7ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΟΜ0706 ΜΠΟΖΙΝΗΣ Α.              
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 45 27 28 12 

7ο ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΜ0707 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Ξ.                      

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 28 19 18 9 

7ο ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΜ0709 ΠΡΙΠΟΡΑΣ Κ.               
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 55 35 36 9 

7ο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΜΟΜ0710 ΑΛΕΞΟΥΔΗ Μ.          

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 48 35 35 5 

7ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΜ0712 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ. 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 12 11 11 9 

8ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΟΜ0801 ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.         

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 119 66 61 11 

8ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΜ0802 ΚΑΤΟΥ Α.                   
ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 102 58 57 5 

8ο E – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0603 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ Φ.      
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ.    111 54 56 11 

8ο 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΜ0305 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ. 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 133 57 29 19 

8ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ 

ΜΟΜ0805 ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ Ι.                        
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 36 16 21  

8ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΜ0808 ΤΣΙΟΤΣΟΥ Ρ.    
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27 15 15 7 

8ο ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΜ0809 ΒΟΖΑΛΗΣ ΕΜ.             

ΠΔ407 
(Δ) 13               

3ώρες/εβδ.    34 30 30 19 

8ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ & 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΜΟΜ0814 ΜΠΟΖΙΝΗΣ Α.              
ΠΔ407 

(Δ) 13               
3ώρες/εβδ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 31 26 26 7 



Α.ΔΙ.Π.             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Στοιχεία και Δείκτες της 
Λειτουργίας των Τμημάτων 

 

 
1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 
12.1. 
3 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η 
απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 
4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’αυτό το μάθημα. Επίσης, 
επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και  περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και 
τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό 
ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους 
φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες. 
Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό. 
* Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις: Αναφέρεται ο αριθμός των φοιτητών που συμμετείχαν μόνο στην κανονική 
εξέταση (Ιανουαρίου ή Ιουνίου) 
** Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές: Στα μαθήματα τα οποία γίνονταν με συνδιδασκαλία, εμφανίζονται δυο διαφορετικοί αριθμοί 
στην στήλη αυτή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α.ΔΙ.Π.             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Στοιχεία και Δείκτες της 
Λειτουργίας των Τμημάτων 

 

Πίνακας 13.1  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος ..................)12  

Τίτλος ΠΜΣ:    «……………………………………………………………………………………………………………………………………………...» 
 

α.α. 
Μάθημα13 

 

Κ
ω

δι
κ

ός
 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς 

Ιστότοπος14 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών15 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρεωτικό 
(Υ) 

Κατ'επιλογήν 
(Ε) 

Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις 
(Δ), 

Φροντιστή- 
ριο (Φ) 

Εργαστη- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε;16 
 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτική 
εξέταση 

Αξιολογήθηκε 
από τους 

Φοιτητές;17 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
κ.ο.κ.             

                                                
12  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
13 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 
14 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
15 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 
16 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 
17 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο 
κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, 
στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους 
φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες). 



Α.ΔΙ.Π.             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Στοιχεία και Δείκτες της 
Λειτουργίας των Τμημάτων 

 

 
 
Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος .................) 
 

Τίτλος ΠΜΣ:         «………………………………………………………………………………………………………………………………...» 
 

α.α Μάθημα18 

Κ
ω

δι
κ

ός
 

Μ
α

θή
μ

α
το

ς Ωρες 
διδασκαλίας 

ανά 
εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 
ώρες 

εργαστηρίου ή 
άσκησης19; 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία20 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

των 
σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 

μαθήματα21 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι22) 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
κ.ο.κ.23           

 
 
 
 
 
 
                                                
18 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
19 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
20 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 
21 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
22 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 
23 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. 



Α.ΔΙ.Π.             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Στοιχεία και Δείκτες της 
Λειτουργίας των Τμημάτων 

 

Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΜΔΕ) 
 
Τίτλος ΠΜΣ:         «..………………………………………………………………………………………………………………….…………..»  
 

 

Συνολικός 
αριθμός 
αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός 
φοιτητών και % επί του 

συνόλου των 
αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 

5.0-
5.9 

6.0-
6.9 

7.0-
8.4 

8.5-
10.0 

Τρέχον έτος – 4       
Τρέχον έτος – 3       
Τρέχον έτος - 2       

Προηγ. έτος       
Τρέχον* έτος       

Σύνολο       
 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
Επεξηγήσεις: 
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον 
Πίνακα  4. 
 



Α.ΔΙ.Π.             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Στοιχεία και Δείκτες της 
Λειτουργίας των Τμημάτων 

 

 
Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

Τρέχον έτος – 4  13  5  1   3  
Τρέχον έτος – 3  14  5  4   1  
Τρέχον έτος – 2  12  10  4   1  

Προηγ. έτος  13  16    1 3  
Τρέχον έτος*                
(2010-2011) 

 14  12  7  1 11  

Σύνολο  66  63  16  2 19  
 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης. 

 
Επεξηγήσεις: 

Α = Βιβλία/μονογραφίες 
Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
ΣΤ  = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος  
Η = Άλλες εργασίες 
Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

 
 
 
 



Α.ΔΙ.Π.             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Στοιχεία και Δείκτες της 
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Πίνακας 16.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 
 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

Τρέχον έτος – 4 57 5   1   
Τρέχον έτος – 3 81 57  2 1   
Τρέχον έτος – 2 75 15  3 2 3  

Προηγ. έτος 115 5  7 3 7  
Τρέχον έτος* 92 5  8 4 8  

Σύνολο 420 97  20 11 18  
 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
 
 

Επεξηγήσεις: 
Α = Ετεροαναφορές 
Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
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Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 
 

  Τρέχον 
έτος* 

(2010-
11) 

Προηγ. 
Έτος 

(2009-10) 

Τρέχον έτος 
– 2 

(2008-09) 

Τρέχον έτος 
– 3 

(2007-08) 

Τρέχον έτος 
– 4 

(2006-07) 

Τρέχον έτος 
– 5 

(2005-06) 

Σύνολο 

Αριθμός συμμετοχών σε 
διεθνή ανταγωνιστικά 
ερευνητικά προγράμματα 

Ως 
συντονιστές        

Ως 
συνεργάτες 
(partners) 

       

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 
χρηματοδότηση από διεθνείς 
φορείς ή διεθνή προγράμματα 
έρευνας 

        

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 
διοικητικές θέσεις σε διεθνείς 
ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 
οργανισμούς ή επιστημονικές 
εταιρείες 

        

 
Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται. 
 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
 
 

 


