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ΕΚΘΕΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΕΣ 2014-15 

2. Απογραφικά ςτοιχεία που αφοροφν το Τμιμα, όπωσ αυτά αναφζρονται με τθ μορφι Πινάκων ςτο 

Υπόδειγμα τθσ ΑΔΙΠ. 

3. Τα προγράμματα Σπουδϊν, τόςο των Προπτυχιακϊν όςο και των Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων 

Σπουδϊν(ςτθν Ελλθνικι ι και Αγγλικι γλϊςςα, αν υπάρχει). Το ΠΣ του Τμιματοσ, προπτυχιακοφ και 

μεταπτυχιακοφ,πρζπει να είναι δομθμζνο ςε πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS). 

4. Τον κανονιςμό που διζπει το ΠΠΣ και το ΠΜΣ και το εξεταςτικό ςφςτθμα (εφόςον υπάρχει). 

5. Ζνα πρότυπο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ διδαςκόντων με τα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα 

τουσ,όπου κα αναλφονται ςυγκεκριμζνα οι ερωτιςεισ: 

 Από το πεδίο Α. Γενικζς Ερωτήσεις:θ ερϊτθςθ 1, ερϊτθςθ 2. 

 Από το πεδίο Β. Αξιολόγηση Μαθήματος: θ ερϊτθςθ 4. 

Από το πεδίο Γ Αξιολόγηση διδάσκοντος: θ ερϊτθςθ 6 (επιςυνάπτεται το πρότυπο 

υπόδειγμαερωτθματολόγιου). 

6. Επίςθσ κα περιλαμβάνει απογραφικά ςτοιχεία για τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ του  

Πανεπιςτθμίου (ςυλλζγονται από το γραφείο τθσ ΜΟΔΙΠ, ςυνολικά για όλο το Κδρυμα) 

7. Οδθγοί Σπουδϊν των Τμθμάτων, επικαιροποιθμζνοι (προαιρετικά).  

8. Μία ενότθτα με τον τίτλο Παρατηρήσεις όπου κα γίνεται μία αποτίμθςθ των  

ςτοιχείων τθσ πενταετίασ ςτθν οποία κα αναφζρεται θ ζκκεςθ, με ςχολιαςμό τωναπογραφικϊν ςτοιχείων 

για το ζργο και τθ λειτουργία τθσ κάκε ακαδθμαϊκισ μονάδασ,κατά τθ διάρκεια του ζτουσ αναφοράσ. 

Επιπρόςκετα κα ςυμπεριλαμβάνονται ςυγκριτικά ςτοιχεία του ζτουσ αναφοράσ ςε ςχζςθ με τθν 

προθγοφμενθ τετραετία, που αποτυπϊνεται ςτθν Ζκκεςθ.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ειςαγωγι: Σφνκεςθ ΟΜΕΑ και περιγραφι διαδικαςίασ 
2. Απογραφικά ςτοιχεία ΤΜΕΤ 
3. Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν Σπουδϊν (δεν υπάρχει πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν) 
4. Ανάλυςθ ερωτθμάτων ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ διδαςκόντων 
5. Οδθγόσ Σπουδϊν ΤΜΕΤ (περιλαμβάνει και τον Κανονιςμό Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν Σπουδϊν και 
τθν εξεταςτικι διαδικαςία) 
Σθμ. Επιςυνάπτεται ο οδθγόσ και το πρόγραμμα ςπουδϊν του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-17, τα οποία 
διαφζρουν από το 2014-15 μόνο ωσ προσ τισ περιγραφζσ των μακθμάτων. 
6. Παρατθριςεισ 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ ΟΜΕΑ του Τμιματοσ Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ (εφεξισ: ΤΜΕΤ) αποτελείται από τον κ. Δθμιτριο 
Χανδράκθ, κακθγθτι και τουσ κ.κ. Λελοφδα Στάμου, Ακανάςιο Ηζρβα και Κωνςταντίνο Χαςιϊτθ, 
αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ. Θ παροφςα ζκκεςθ ςυντάχκθκε από τον κ. Χαςιϊτθ.  

Κατά τθ χρονικι περίοδο που αφορά τθν Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (εφεξισ: ΕΕΑ) και που 
ςυντάχκθκε θ ζκκεςθ, θ ΟΜΕΑ ςυνεργάςτθκε με το προςωπικό τθσ Γραμματείασ, το διδακτικό προςωπικό 
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του ΤΜΕΤ και τθν υπθρεςία τθσ ΜΟΔΙΠ του Πανεπιςτθμίου. Επίςθσ, με τθν Επιτροπι Προγράμματοσ 
Σπουδϊν (εφεξισ: ΕΠΣ) και μεμονωμζνα μζλθ ΔΕΠ υπεφκυνα για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. 

Χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από τα Απογραφικά Δελτία Εξαμθνιαίου μακιματοσ, από τα Ατομικά Δελτία 
των μελϊν ΔΕΠ, τα ερωτθματολόγια των φοιτθτϊν, πλθροφορίεσ από τθν ιςτοςελίδα του ΤΜΕΤ, ςτοιχεία 
και πρότυπα οργάνωςθσ και αξιολόγθςθσ προγραμμάτων ςπουδϊν που βαςίηονται ςε πορίςματα 
επιτροπϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με προγράμματα ςπουδϊν Πανεπιςτθμίων αντίςτοιχωντα 
πορίςματα αρμόδιων επιτροπϊν και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ. 

Θ ζκκεςθ ςυηθτικθκε ςε επίπεδο ΟΜΕΑ, ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό τθσ Γραμματείασ, με τον 

Πρόεδρο του ΤΜΕΤ αναπλθρωτι κακθγθτι κ. Ευγζνιο Πολίτθ και ςε επίπεδο Συνζλευςθσ Τμιματοσ. 

Το αντικείμενο τθσ μουςικισ πράξθσ είναι απολφτωσ ςυνυφαςμζνο με τισ αρχζσ τθσ αξιολόγθςθσ. Τα 
περιςςότερα από τα ςτοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ όπωσ π.χ. θ ςφνδεςθ με τθν κοινωνία, ο ςχεδιαςμόσ με 
βάςθ τα μακθςιακά αποτελζςματα, θ ανάγκθ προςαρμογισ και επαναςχεδιαςμοφ του προγράμματοσ 
ςπουδϊν με βάςθ τισ ςφγχρονεσ επαγγελματικζσ ςυνκικεσ, θ διαφάνεια των εξεταςτικϊν διαδικαςιϊν 
κλπ., ιταν ενςωματωμζνα ςτθ λειτουργία του ΤΜΕΤ πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. 

Οι ςτόχοι και οι ςκοποί του Τμιματοσ ςφμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυςισ του είναι οι: 

Α) Καλλιζργεια και προαγωγι τθν επιςτιμθ και τθν τζχνθ τθσ ευρωπαϊκισ (κλαςικισ), τθσ ελλθνικισ 
παραδοςιακισ (δθμοτικισ), τθσ βυηαντινισ και τθσ ςφγχρονθσ μουςικισ, για τον καταρτιςμό 
ολοκλθρωμζνων μουςικϊν και καλλιτεχνϊν. 

Β) Παροχι ςτουσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ των απαραίτθτων εφοδίων για επαγγελματικι ςταδιοδρομία 
ςτθν εκπαίδευςθ ι ςε τομείσ τθσ πολιτιςτικισ ηωισ 

Γ) Οργάνωςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν που οδθγοφν ςτθν κατάρτιςθ επιςτθμόνων με εξειδικευμζνεσ 
γνϊςεισ ςε επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα του Τμιματοσ 

Δ) Κατάρτιςθ πρότυπων ορχθςτρϊν, χορωδιϊν, ςολιςτϊν και άλλων οργανικϊν και φωνθτικϊν μουςικϊν 
ςυνόλων που κα αντιπροςωπεφουν υπεφκυνα τθν Ελλάδα ςτα διεκνι και εντόπια μουςικά δρϊμενα και 
κα προβάλλουν ιδιαίτερα τον οικουμενικό χαρακτιρα τθσ ελλθνικισ μουςικισ. 

Στο μζτρο των δυνατοτιτων του Τμιματοσ, οι ιδρυματικοί του ςτόχοι επιτυγχάνονται. Παράγοντεσ που 
δρουν αναςταλτικά ςτθν προςπάκεια αυτι είναι οικονομικοί και κεςμικοί: 

Α) Οικονομικοί: 

1) Στεγαςτικζσ ελλείψεισ: Συγκεκριμζνα, ζλλειψθ χϊρου δοκιμϊν των μεγάλων ςυνόλων του Τμιματοσ, 
ελλείψεισ αικουςϊν μελζτθσ, ελλείψεισ γραφείων και αποκθκευτικϊν χϊρων διδακτικοφ προςωπικοφ, 
ελλείψεισ ςτθν θχομόνωςθ και θχοαπορρόφθςθ των χϊρων μακθμάτων, ςφνδεςθ wifi, μεγάλεσ ελλείψεισ 
ςε μουςικά όργανα και υλικό βιβλιοκικθσ (παρτιτοφρεσ, μονογραφίεσ, οπτικοακουςτικό υλικό κλπ.) 

1) Ελλείψεισ εξοπλιςμοφ: Ελλείψεισ ςε μουςικά όργανα, ελλείψεισ ςε κονδφλια επιςκευισ, ςυντιρθςθσ 
μουςικϊν οργάνων, ελλείψεισ ςε υποςτθρικτικό εξοπλιςμό (καρζκλεσ, αναλόγια, α, ντουλάπεσ 
αποκικευςθσ, ελλείψεισ ςε τεχνολογικό εξοπλιςμό υποςτιριξθσ του ερευνθτικοφ και διδακτικοφ ζργου, 
ελλείψεισ ςε λογιςμικό.  

3) Ελλείψεισ ςε κονδφλια πρόςλθψθσ ζκτακτου διδακτικοφ προςωπικοφ. 
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4) Ελλείψεισ ςε κονδφλια πρόςλθψθσ υποςτθρικτικοφ τεχνικοφ προςωπικοφ και γραμματείασ. 

5) Ελλείψεισ ςε αρικμό κζςεων μελϊν ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ οι οποίεσ προβλζπονται ςτο ιδρυτικό 
ΠΔ363/1996 του ΤΜΕΤ. 

Β) Θεςμικοί: 

1) Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτιρα και τθσ φυςιογνωμίασ του ΤΜΕΤ, το ςφςτθμα ειςαγωγισ των φοιτθτϊν 
με πανελλαδικζσ εξετάςεισ είναι αςφμβατο τόςο ωσ προσ τθν εξζταςθ αποκτθκειςϊν καλλιτεχνικϊν και 
τεχνικϊν δεξιοτιτων όςο και ωσ προσ τθν θλικία των υποψθφίων. Με βάςθ όλεσ τισ αποφάςεισ των 
ςυλλογικϊν οργάνων του ΤΜΕΤ, τθσ Συγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ αλλά και αποφάςεισ τθσ 
Συνόδου Πρυτάνεων, απαιτείται ςφςτθμα Ειδικϊν Ειςιτθρίων Εξετάςεων, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται 
θ απρόςκοπτθ λειτουργία του ΤΜΕΤ βάςει του ιδρυτικοφ του Νόμου. 

2) Επζκταςθ του κεςμοφ των κατατακτθρίων εξετάςεων ϊςτε να μποροφν να είναι υποψιφιοι κάτοχοι 
διπλϊματοσ Ωδείων (ιδρυμάτων που λειτουργοφν υπό το Υπουργείο Πολιτιςμοφ). 

3) Προςαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου ςε ότι αφορά τθν αναγνϊριςθ και αντιςτοίχιςθ του καλλιτεχνικοφ 
ζργου των μελϊν ΔΕΠ με τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα (άδειεσ ςυμμετοχισ ςε ςυναυλίεσ και 
διςκογραφιςεισ αντίςτοιχα με άδειεσ ςυμμετοχισ ςε ςυνζδρια). 

4) Προςαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου τυπικϊν προςόντων εκλογισ μελϊν ΕΕΔΙΠ ςτισ απαιτιςεισ του 
Νόμου που αφορά γνωςτικά αντικείμενα ςτα οποία δεν είναι δυνατι ι ςυνικθσ θ εκπόνθςθ διδακτορικισ 
διατριβισ. 

4. ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ 

Στο ερϊτθμα 1 (Θ ςυνολικι απόδοςθ του διδάςκοντα ιταν καλι;) ο μζςοσ όροσ του ΤΜΕΤ ιταν 4,52 (χειμερινό 

εξάμθνο) και 4,37 (εαρινό εξάμθνο), με άριςτα το 5. 

Στο ερϊτθμα 2 (Θ ποιότθτα του μακιματοσ ιταν υψθλι;)ο μζςοσ όροσ του ΤΜΕΤ ιταν 4,42(χειμερινό εξάμθνο) και 

4,30 (εαρινό εξάμθνο), με άριςτα το 5.  

Στο ερϊτθμα 4 (Το αντικείμενο του μακιματοσ ιταν ενδιαφζρον και χριςιμο για τισ ςπουδζσ ςασ;)ο μζςοσ όροσ του 

ΤΜΕΤ ιταν 4,54(χειμερινό εξάμθνο) και 4,42 (εαρινό εξάμθνο), με άριςτα το 5. 

Στο ερϊτθμα 6 (Ο κακθγθτισ ερχόταν ςτο μάκθμα προετοιμαςμζνοσ;) ο μζςοσ όροσ του ΤΜΕΤ ιταν 4,72(χειμερινό 

εξάμθνο) και 4,50 (εαρινό εξάμθνο), με άριςτα το 5. 

Από τα αποτελζςματα των ερωτιςεων προκφπτει ότι οι φοιτθτζσ είναι πάρα πολφ ικανοποιθμζνοι από το επίπεδο 

τθσ προςφερόμενθσ διδαςκαλίασ ςτο ΤΜΕΤ, είτε αναφορικά με τθν προετοιμαςία και απόδοςθ των διδαςκόντων 

είτε αναφορικά με τθν ποιότθτα και χρθςιμότθτα των διδαςκόμενων αντικειμζνων.  

6. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Στα κετικά ςτοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ περιλαμβάνονται:  

Α) θ ςυνειδθτοποίθςθ προβλθμάτων, κενϊν ι αςαφειϊν ςτθν εκπαιδευτικι, ερευνθτικι και καλλιτεχνικι 
λειτουργία του Τμιματοσ 
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Β) θ αφορμι να επαναξιολογθκοφν πρακτικζσ με βάςθ τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 

Γ) Θ ςυνειδθτοποίθςθ εκ μζρουσ του διδακτικοφ προςωπικοφ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτο 
αυτοδφναμο διδακτικό ζργο του κακενόσ, και θ επιρροι του ζργου ςτθ ςυνολικι εικόνα του Τμιματοσ. 

Στα κετικά ςτοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ κα μποροφςαν δυνθτικά να ςυμπεριλθφκοφν: 

Α) Εκμετάλλευςθ των ποριςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ, ςτο μζτρο που αυτά κα ιταν ςυγκρίςιμα με τα άλλα 
τμιματα μουςικϊν ςπουδϊν του εςωτερικοφ, και εφόςον είχαν τεκεί εκ μζρουσ τθσ Πολιτείασ ενιαία και 
γνωςτά εκ των προτζρων κριτιρια και μζτρα ςφγκριςθσ, αποτίμθςθσ και αναγνϊριςθσ. Αξιολόγθςθ δεν 
νοείται χωρίσ να τίκεται εκ των προτζρων ςτόχοσ και μζτρο ςφγκριςθσ / αξιολόγθςθσ.  

Β) Εκμετάλλευςθ των ποριςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ ςτο βακμό που τα αρμόδια όργανα τθσ Πολιτείασ κα 
είχαν τθ γνϊςθ, το οικονομικό υπόβακρο, τθ χρονικι ετοιμότθτα και τθ βοφλθςθ να επιδράςουν κετικά 
ςτα Πανεπιςτιμια, ενιςχφοντασ καλζσ πρακτικζσ, πρωτοποριακά προγράμματα ςπουδϊν και τμιματα με 
ιδιαιτερότθτα ςτο γνωςτικό τουσ αντικείμενο.  

Γ) Εγριγορςθ του Τμιματοσ ςτθν αποτφπωςθ ςτοιχείων και τθν διατιρθςθ ςχζςεων που αφοροφν τουσ 
απόφοιτοφσ του. 

Δ) Ζχει παγιωκεί πλζον ςιωπθρά θ αντίλθψθ ςτουσ κόλπουσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ότι ο λόγοσ τθσ 
αξιολόγθςθσ εκ μζρουσ τθσ Πολιτείασ δεν είναι θ βελτίωςθ των υλικοτεχνικϊν υποδομϊν, του κεςμικοφ 
πλαιςίου και τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ιδρυμάτων αλλά μια αφορμι για περαιτζρω οικονομικζσ 
περικοπζσ και / ι ςυγχωνεφςεισ. 

Προβλθματικά ςθμεία ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ αποτελοφν:  

Α) θ φφςθ τθσ πλειονότθτασ των μακθμάτων που διεξάγονται ςε ατομικό επίπεδο (ζνασ ι λίγοι φοιτθτζσ 
ανά διδακτικι ϊρα), κάτι που κακιςτά αδφνατθ τθ ςυμπλιρωςθ επαρκοφσ αρικμοφ ερωτθματολογίων. 
Συνεπϊσ θ μικρι ςυμμετοχι των φοιτθτϊν αποτελεί ςφνθκεσ πρόβλθμα (απαίτθςθ για ελάχιςτο αρικμό 
τεςςάρων (4) φοιτθτϊν ανά εξαμθνιαίο μάκθμα). 

Β) θ αναλογία κακθγθτϊν / φοιτθτϊν ςε τμιματα μουςικισ πράξθσ κάτι που μπορεί να οδθγιςει ςε 
λανκαςμζνα ςτατιςτικά ςυμπεράςματα ωσ προσ τθν επάρκεια του διδακτικοφ προςωπικοφ 

Γ) θ ιδιαιτερότθτα των γνωςτικϊν αντικειμζνων που κακιςτά αναπόφευκτθ τθν εξειδίκευςθ των ςπουδϊν 
και τθν ανάγκθ μεγάλου αρικμοφ διδαςκόντων με διαφορετικό γνωςτικό αντικείμενο ϊςτε να 
λειτουργιςει το πρόγραμμα ςπουδϊν 

Δ) θ αδυναμία προβολισ των καλλιτεχνικϊν και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του μθ μόνιμου διδακτικοφ 
προςωπικοφ ςτθν ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμίου 

Ε) θ δυςκολία αποτφπωςθσ και αντιςτοίχιςθσ του καλλιτεχνικοφ ζργου (αλλά και τθσ αναγνϊριςισ του) με 
το ερευνθτικό ζργο και με τα ςυμβατικά κριτιρια αξιολόγθςθσ ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ. 
Π.χ., δεν υπάρχει κεςμικόσ τρόποσ κάλυψθσ εξόδων και αδειϊν ςυμμετοχισ ςε ςυναυλίεσ όπωσ 
αντίςτοιχα υπάρχει ςτθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε ςυνζδρια, ενϊ το καλλιτεχνικό ζργο του προςωπικοφ 
είναι αυτό που ςε μεγάλο βακμό καλφπτει τα κριτιρια εκλογισ ι εξζλιξθσ. 

Στ) Θ δυςκολία ςτθν προςφερόμενθ βιβλιογραφία, δεδομζνου ότι αφενόσ τα ποιοτικά και εξειδικευμζνα 
ςυγγράμματα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτθν επιςτιμθ τθσ μουςικισ είναι εξαιρετικά λίγα και θ γνϊςθ 
αγγλικισ γλϊςςασ των φοιτθτϊν ανεπαρκισ. 
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Η) Δυςκολία ςτθν αποτφπωςθ τθσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ των αποφοίτων, δεδομζνου ότι 
μεγάλοσ αρικμόσ αυτϊν απαςχολείται ςε μορφζσ εργαςίασ μθ τεκμθριϊςιμεσ (ιδιαίτερα μακιματα, 
ιδιωτικι μερικι απαςχόλθςθ ωσ καλλιτζχνεσ κλπ). 

Θ) Δυςαναλογία ςτθν αποτφπωςθ του φόρτου εργαςίασ (ECTS) για οριςμζνα μακιματα. 

Όπωσ επανειλθμμζνα ζχει αποδειχτεί από αντίςτοιχεσ μελζτεσ ςτο εξωτερικό που αφοροφν ςτθν 
αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ ςε μουςικά πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, πολλζσ από τισ 
λεπτομζρειεσ τθσ λειτουργίασ των Τμθμάτων αυτϊν και πολλά από τα κετικά ςτοιχεία τθσ δεν είναι 
δυνατόν να αποτυπωκοφν ςε μια ςυμβατικοφ τφπου αξιολόγθςθ. Παρά τισ προςπάκειεσ των Τμθμάτων 
αυτϊν του εξωτερικοφ να αντιςτοιχθκοφν κριτιρια όπωσ οι ECTS και τα μακθςιακά αποτελζςματα με 
ςυμβατικά τμιματα, πολλζσ από τισ δραςτθριότθτεσ και τα επιτεφγματα καλλιτεχνικϊν τμθμάτων 
παραμζνουν μθ ςυγκρίςιμα (φφςθ των μακθμάτων, ζμφαςθ ςτα ECTS του κφριου καλλιτεχνικοφ 
αντικειμζνου ςπουδϊν, ευζλικτεσ εργαςιακζσ ςχζςεισ μεγάλθσ μερίδασ του διδακτικοφ προςωπικοφ, 
ειδικζσ πρακτικζσ όπωσ ςυμμετοχι ςε δοκιμζσ και ςυναυλίεσ διαφόρων μουςικϊν ςυνόλων, κακθμερινι 
ατομικι εξάςκθςθ ςτο όργανο, ςυντιρθςθ, αγορά, επιςκευι και μεταφορά μουςικϊν οργάνων, υψθλζσ 
απαιτιςεισ ςε χρόνο και φόρτο εργαςίασ για τθ δθμοςιότθτα, προβολι και ανάπτυξθ δράςεων, ςυνειδθτι 
επιλογι πολλϊν φοιτθτϊν να απζχουν από τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κλπ. 

Προτάςεισ βελτίωςθσ τθσ διαδικαςίασ: 

Α) Πιο ευζλικτοσ υπολογιςμόσ του ελάχιςτου αρικμοφ φοιτθτϊν για τθ ςυμπλιρωςθ του δελτίου 
αξιολόγθςθσ 

Β) τροποποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου λειτουργίασ των μουςικϊν τμθμάτων των ΑΕΙ. Αυτι θ ενότθτα 
περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων: 

a. Αλλαγι του ςυςτιματοσ ειςαγωγισ ϊςτε να ανταποκρίνονται οι αποκτθκείςεσ δεξιότθτεσ και θ θλικία 
των υποψθφίων ςτα γνωςτικά αντικείμενα που κεραπεφει του Τμιμα 

b. Θεςμικι πρόβλεψθ για τθν καλλιτεχνικι αξιολόγθςθ φοιτθτϊν και προςωπικοφ 

c. Διάκεςθ επαρκϊν κονδυλίων και προςαρμογι των απαιτιςεων του Νόμου για πρόςλθψθ ζκτακτου 
διδακτικοφ προςωπικοφ ςτισ ανάγκεσ ενόσ μουςικοφ τμιματοσ. 

Γ) Διάκεςθ επαρκϊν κονδυλίων για εξοπλιςμό ςχετικό με τθ λειτουργία του Τμιματοσ, όπωσ μουςικά 
όργανα και ςχετικό εξοπλιςμό, ξζνθ βιβλιογραφία κλπ. 

Δ) Στακερό και εκ των προτζρων γνωςτό ςφςτθμα αξιολόγθςθσ ϊςτε τα εφαρμοηόμενα κριτιρια να είναι 
γνωςτά, να εφαρμόηονται από όλουσ και τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ να μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςυγκριτικά με τα υπόλοιπα ομοειδι τμιματα τθσ θμεδαπισ (π.χ., ςτθν περίπτωςθ τθσ 
εξωτερικισ αξιολόγθςθσ, θ ίδια επιτροπι αξιολόγθςθσ για όλα τα ομοειδι τμιματα). 

 


