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1. Ειςαγωγι 
Η τριμελι ομάδα εςωτερικισ αξιολόγθςθσ (ΟΜ.Ε.Α) - ομάδα ςυγγραφισ και ςφνταξθσ τθσ 

ζκκεςθσ, του Σμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ ορίςτθκε βάςει τθσ απόφαςθσ Γ.. 

τθσ χολισ Επιςτθμϊν Πλθροφορίασ αρικ. 22/11-06-2015.Η ςφνκεςθ τθσ ΟΜ.Ε.Α 

αποτελείται από τουσ κάτωκι τρεισ κακθγθτζσ: 

 

• Ιωάννθσ Μαυρίδθσ, Κακθγθτισ του Σμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ. 

• Ιωάννθσ Νικολαΐδθσ,Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του Σμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ 

Πλθροφορικισ. 

• Άγγελοσ ιφαλζρασ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του Σμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ 

Πλθροφορικισ. 

 

Tα μζλθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ ΟΜΕΑ πραγματοποίθςαν ζναν αρικμό ςυναντιςεων με 

μζλθ τθσ ΜΟΔΙΠ, προθγοφμενα μζλθ τθσ ομάδασ ΟΜΕΑ, με τθν Κοςμιτορα, αλλά και με 

ςυναδζλφουσ του Σμιματοσ οι οποίοι ανικουν ςτθν επιτροπι επικαιροποίθςθσ του 

προγράμματοσ ςπουδϊν. Ο ςτόχοσ ιταν να επιτευχκεί ςυντονιςμόσ όλων των 

εμπλεκομζνων επιτροπϊν και να καταρτιςτεί με πλθρότθτα θ παροφςα ετιςια εςωτερικι 

ζκκεςθ. 
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2. Απογραφικά ςτοιχεία Σμιματοσ 
Σα απογραφικά ςτοιχεία τα οποία που αφοροφν το Σμιμα (ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑΣΟ, 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ, ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΘΕΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ,  ΠΑΡΑΙΣΗΘΕΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ,  

ΝΕΟΠΡΟΛΗΦΘΕΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ,  ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΤΜΒΑΗ,  

ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΕ – ΤΠΗΡΕΙΕ,  

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ) λαμβάνονται από το πλθροφοριακό ςφςτθμα 

(https://qdata.adip.gr) τθσ Αρχι Διαςφάλιςθσ καιΠιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασςτθν Ανϊτατθ 

Εκπαίδευςθ (ΑΔΙΠ) και παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο παράρτθμα: 

 

Απογραθικά_ζηοιτεί

α_(2016_-_2017).pdf
 

  

https://qdata.adip.gr/
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3. Κανονιςμοί ΠρογραμμάτωνΣπουδών. 
 

Επιςυνάπτεται ο κανονιςμόσ προπτυχιακϊν ςπουδϊν: 

 

Κανονιζμός 

Σποσδών_ΠΠΣ_(Οκηώβριος 2016).pdf
 

 

Επίςθσ, επιςυνάπτονται και τα ακόλουκα δυο αρχεία ςχετικά με μια ςφνοψθ μακθμάτων 

αλλά και τισ προχποκζςεισ λιψθσ πτυχίου: 

 

programma-spoudo

n-PPS_(2016-2017)-2.pdf

diloseis-mathimaton-

proypotheseis-PPS_(2016-2017).pdf
 

 

Επιςυνάπτεταιο κανονιςμόσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν: 

 

Kanonismos-PMS_20

16-2017.pdf
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4. Πρότυπο ερωτηματολόγιο αξιολόγηςησ διδαςκόντων με 

ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα. 
 

Πρότυπο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ διδαςκόντων: 
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υγκεντρωτικά αποτελζςματα χειμερινοφ εξαμινου 2016 – 2017 για το ΠΠ: 

 

ΠΠΣ_2016_-_2017_(Χε

ιμ).pdf
 

 

υγκεντρωτικά αποτελζςματα εαρινοφ εξαμινου 2016 – 2017 για το ΠΠ: 

 

ΠΠΣ_2016_-_2017_(Εα

ρ).pdf
 

 

υγκεντρωτικά αποτελζςματα χειμερινοφ  εξαμινου 2016 – 2017 για το ΠΜ: 

 

ΠΜΣ_2016_-_2017_(Χ

ειμ).pdf
 

 

υγκεντρωτικά αποτελζςματα εαρινοφ εξαμινου 2016 – 2017 για το ΠΜ: 

 

ΠΜΣ_2016_-_2017_(Ε

αρ).pdf
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ε ό,τι αφορά τθν ανάλυςθ των ερωτιςεων ςε ςχζςθ με 

 τθ ςυνολικι απόδοςθ του διδάςκοντα (ερϊτθςθ 1 ερωτθματολογίου), 

 τθν ποιότθτα του μακιματοσ (ερϊτθςθ 2 ερωτθματολογίου), 

 το πόςο ενδιαφζρον και χριςιμο για τισ ςπουδζσ των φοιτθτϊν ιταν το αντικείμενο του 

μακιματοσ (ερϊτθςθ 4 ερωτθματολογίου) και 

 το αν ο κακθγθτισ ερχόταν ςτο μάκθμα προετοιμαςμζνοσ (ερϊτθςθ 6 

ερωτθματολογίου) 

θ κατανομι των διδαςκόντων για το χειμερινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-2017 

ιταν θ ακόλουκθ (πραγματοποιικθκε αξιολόγθςθ για 47 μακιματα και 55 διδάςκοντεσ): 

Ερϊτθςθ Μζςοσ όροσ 

αξιολόγθςθσ 

Πλικοσ μελϊν ΔΕΠ πάνω 

από τον μζςο όρο 

αξιολόγθςθσ 

Πλικοσ μελϊν ΔΕΠ κάτω 

από τον μζςο όρο 

αξιολόγθςθσ 

1 4,10 37 18 

2 4,02 32 23 

4 4,11 32 23 

6 4,46 35 20 

Διαπιςτϊνεται πϊσ κατ’ελάχιςτο το 58% των μελϊν ΔΕΠ βρίςκονται πάνω από τθν 

(υψθλότατθ, όπωσ διακρίνεται) μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ, ςχεδόν ανεξάρτθτα από τθν 

ερϊτθςθ. 

Η αντίςτοιχθ κατανομι των διδαςκόντων για το εαρινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 

2016-2017 ιταν θ ακόλουκθ (πραγματοποιικθκε αξιολόγθςθ για 58 μακιματα και 60 

διδάςκοντεσ): 

Ερϊτθςθ Μζςοσ όροσ 

αξιολόγθςθσ 

Πλικοσ μελϊν ΔΕΠ πάνω 

από τον μζςο όρο 

αξιολόγθςθσ 

Πλικοσ μελϊν ΔΕΠ κάτω 

από τον μζςο όρο 

αξιολόγθςθσ 

1 4,16 38 22 

2 4,08 37 23 

4 4,03 34 26 

6 4,47 36 24 

Οι αξιολογιςεισ είναι κατά τι κετικότερεσ: διαπιςτϊνεται πϊσ κατ’ελάχιςτο το 60% των 

μελϊν ΔΕΠ βρίςκονται πάνω από τθν (υψθλότατθ, όπωσ διακρίνεται και πάλι) μζςθ τιμι 

αξιολόγθςθσ. 
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5. Οδηγοί Σπουδών του Τμήματοσ. 
 

Επιςυνάπτεται ο οδθγόστων προπτυχιακϊν ςπουδϊν: 

 

SYLLABUS-2016-2017

-GR.pdf
 

 

Επιςυνάπτεται ο οδθγόστων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν: 

 

PMS-StudyGuide 

2016-2017_ in greek.pdf
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6. Πρόγραμμα ΔιδακτορικώνΣπουδών 
 

Επιςυνάπτεται θ λίςτα των Τποψθφίων Διδακτόρων κακϊσ και τα γνωςτικά αντικείμενα 

που προςφζρονται από το Σμιμα για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ. 

 

PhD_Ypopsifioi_Nov2

018.pdf
 

 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ διδακτορικϊν διατριβϊν που εκπονοφνται ςτο Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ 

Πλθροφορικισ αυξικθκε από 101 (2015-2016) ςε 113 (2016-2017). 
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7. Παρατηρήςεισ. 
 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των διδαςκόντων του Σμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ είναι 

37 άτομα. 

ε ςχζςθ με τον ςυνολικό αριθμό δημοςιεύςεων των Μελϊν ΔΕΠ διαπιςτϊνεται πωσ από 

ζνα μζςο όρο περίπου 140 δθμοςιεφςεων το χρόνο τθν περίοδο 2007 – 2010, 

διαμορφϊκθκε ζνασ μζςοσ όροσ περίπου 165 δθμοςιεφςεων το χρόνο τθν περίοδο 2011 – 

2014. Ωςτόςο, ειδικότερα το 2016-2017 οι δθμοςιεφςεισ των Μελϊν ΔΕΠ του Σμιματοσ ςε 

επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ ανιλκαν ςε 77, ενϊ οι ανακοινϊςεισ ςε πρακτικά 

ςυνεδρίων με κριτζσ ανιλκαν ςε 99. 

Ανάλογθ είναι και θ πορεία εξζλιξθσ του ςυνολικοφ αριθμού ετεροαναφορών, ωσ δείκτθ 

αναγνϊριςθσ του ερευνθτικοφ ζργου των Μελϊν ΔΕΠ, κακϊσ από ζνα μζςο όρο περίπου 

650 ετεροαναφορϊν το χρόνο τθν περίοδο 2007 – 2010, ζχει διαμορφωκεί ζνασ μζςοσ όροσ 

περίπου 1000 ετεροαναφορϊν το χρόνο τθν περίοδο 2011 – 2014. Για το ζτοσ 2015-2017 ο 

αρικμόσ αναφορϊν (ετεροαναφορζσ και αυτοαναφορζσ) ανζρχεται ςτισ 3073. 


