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ΕΚΘΕΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΕΣ 2015-16 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 

 

1. Δηζαγσγή: Σύλζεζε ΟΜΔΑ θαη πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο 

2. Απνγξαθηθά ζηνηρεία ΤΜΔΤ 

3. Οδεγόο Σπνπδώλ ΤΜΔΤ (πεξηιακβάλεη θαη ηνλ Καλνληζκό Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ  

Σπνπδώλ 2016-17) θαη Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ 

4. Αλάιπζε εξσηεκάησλ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιόγεζεο δηδαζθόλησλ 

5. Παξαηεξήζεηο 

 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ζ ΟΜΔΑ ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο (εθεμήο: ΤΜΔΤ) απνηειείηαη από ηνλ θ. 

Γεκήηξην Φαλδξάθε, θαζεγεηή θαη ηνπο θ.θ. Λεινύδα Σηάκνπ, Αζαλάζην Εέξβα θαη Κσλζηαληίλν 

Φαζηώηε, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο. Ζ παξνύζα έθζεζε ζπληάρζεθε από ηνλ θ. Αζ. Εέξβα.  

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ηελ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (εθεμήο: ΔΔΑ) θαη πνπ 

ζπληάρζεθε ε έθζεζε, ε ΟΜΔΑ ζπλεξγάζηεθε κε ην πξνζσπηθό ηεο Γξακκαηείαο, ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό 

ηνπ ΤΜΔΤ θαη ηελ ππεξεζία ηεο ΜΟΓΗΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δπίζεο, κε ηελ Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδώλ (εθεμήο: ΔΠΣ) θαη κεκνλσκέλα κέιε ΓΔΠ ππεύζπλα γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

Φξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία από ηα Απνγξαθηθά Γειηία Δμακεληαίνπ καζήκαηνο, από ηα Αηνκηθά Γειηία 

ησλ κειώλ ΓΔΠ, ηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ θνηηεηώλ, πιεξνθνξίεο από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΜΔΤ, ζηνηρεία 

θαη πξόηππα νξγάλσζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ πνπ βαζίδνληαη ζε πνξίζκαηα επηηξνπώλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Παλεπηζηεκίσλ αληίζηνηρσλ ζηα πνξίζκαηα 

αξκόδησλ επηηξνπώλ θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο. 

Ζ έθζεζε ζπδεηήζεθε ζε επίπεδν ΟΜΔΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθό ηεο Γξακκαηείαο, κε ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ ΤΜΔΤ αλαπιεξσηή θαζεγεηή θ. Δπγέλην Πνιίηε. 

Τν αληηθείκελν ηεο κνπζηθήο πξάμεο είλαη απνιύησο ζπλπθαζκέλν κε ηηο αξρέο ηεο αμηνιόγεζεο. Τα 

πεξηζζόηεξα από ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο όπσο π.ρ. ε ζύλδεζε κε ηελ θνηλσλία, ν ζρεδηαζκόο κε βάζε 

ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ε αλάγθε πξνζαξκνγήο θαη επαλαζρεδηαζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ κε 

βάζε ηηο ζύγρξνλεο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο, ε δηαθάλεηα ησλ εμεηαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ θιπ., ήηαλ 

ελζσκαησκέλα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΤΜΔΤ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο. 

Οη ζηόρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Τκήκαηνο ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ είλαη νη: 

Α) Καιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε ηεο επξσπατθήο (θιαζηθήο), ηεο ειιεληθήο 

παξαδνζηαθήο (δεκνηηθήο), ηεο βπδαληηλήο θαη ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο, γηα ηνλ θαηαξηηζκό πςεινύ  

επηπέδνπ κνπζηθώλ θαιιηηερλώλ, δηδαζθόλησλ θαη εξεπλεηώλ ηεο κνπζηθήο. 

Β) Παξνρή ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ γηα επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηελ 

εθπαίδεπζε ή ζε ηνκείο ηεο κνπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ελ γέλεη.  

Γ) Οξγάλσζε κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκόλσλ κε εμεηδηθεπκέλεο 

γλώζεηο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Τκήκαηνο. 
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Γ) Καηάξηηζε πξόηππσλ νξρεζηξώλ, ρνξσδηώλ, ζνιηζηώλ θαη άιισλ νξγαληθώλ θαη θσλεηηθώλ κνπζηθώλ 

ζπλόισλ πνπ ζα αληηπξνζσπεύνπλ ππεύζπλα ηελ Διιάδα ζηα δηεζλή θαη εληόπηα κνπζηθά δξώκελα θαη ζα 

πξνβάιινπλ ηδηαίηεξα ηνλ νηθνπκεληθό ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο. 

Σην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Τκήκαηνο, νη ηδξπκαηηθνί ηνπ ζηόρνη επηηπγράλνληαη. Παξάγνληεο πνπ 

δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη νηθνλνκηθνί θαη ζεζκηθνί: 

Α) Οηθνλνκηθνί: 

1) Σηεγαζηηθέο ειιείςεηο: Σπγθεθξηκέλα, έιιεηςε ρώξνπ δνθηκώλ ησλ κεγάισλ ζπλόισλ ηνπ Τκήκαηνο, 

ειιείςεηο αηζνπζώλ κειέηεο, ειιείςεηο γξαθείσλ θαη απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, 

ειιείςεηο ζηελ ερνκόλσζε θαη ερναπνξξόθεζε ησλ ρώξσλ καζεκάησλ, ζύλδεζε wifi, κεγάιεο ειιείςεηο 

ζε κνπζηθά όξγαλα θαη πιηθό βηβιηνζήθεο (παξηηηνύξεο, κνλνγξαθίεο, νπηηθναθνπζηηθό πιηθό θιπ.) 

1) Διιείςεηο εμνπιηζκνύ: Διιείςεηο ζε κνπζηθά όξγαλα, ειιείςεηο ζε θνλδύιηα επηζθεπήο, ζπληήξεζεο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ, ειιείςεηο ζε ππνζηεξηθηηθό εμνπιηζκό (θαξέθιεο, αλαιόγηα, α, ληνπιάπεο 

απνζήθεπζεο, ειιείςεηο ζε ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ππνζηήξημεο ηνπ εξεπλεηηθνύ θαη δηδαθηηθνύ έξγνπ, 

ειιείςεηο ζε ινγηζκηθό.  

3) Διιείςεηο ζε θνλδύιηα πξόζιεςεο έθηαθηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

4) Διιείςεηο ζε θνλδύιηα πξόζιεςεο ππνζηεξηθηηθνύ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη γξακκαηείαο. 

5) Διιείςεηο ζε αξηζκό ζέζεσλ κειώλ ΓΔΠ, ΔΓΗΠ θαη ΔΤΔΠ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζην ηδξπηηθό 

ΠΓ363/1996 ηνπ ΤΜΔΤ. 

Β) Θεζκηθνί: 

1) Λόγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ΤΜΔΤ, ην ζύζηεκα εηζαγσγήο ησλ θνηηεηώλ 

κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο είλαη αζύκβαην ηόζν σο πξνο ηελ εμέηαζε απνθηεζεηζώλ θαιιηηερληθώλ θαη 

ηερληθώλ δεμηνηήησλ όζν θαη σο πξνο ηελ ειηθία ησλ ππνςεθίσλ. Με βάζε όιεο ηηο απνθάζεηο ησλ 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ ΤΜΔΤ, ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο αιιά θαη απνθάζεηο ηεο 

Σπλόδνπ Πξπηάλεσλ, απαηηείηαη ζύζηεκα Δηδηθώλ Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ΤΜΔΤ βάζεη ηνπ ηδξπηηθνύ ηνπ Νόκνπ. 

2) Δπέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ησλ θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ ώζηε λα κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηνη θάηνρνη 

δηπιώκαηνο Ωδείσλ (ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ππό ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ). 

3) Πξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ζε όηη αθνξά ηελ αλαγλώξηζε θαη αληηζηνίρηζε ηνπ θαιιηηερληθνύ 

έξγνπ ησλ κειώλ ΓΔΠ κε ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα (άδεηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλαπιίεο θαη 

δηζθνγξαθήζεηο αληίζηνηρα κε άδεηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα). 

4) Πξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηππηθώλ πξνζόλησλ εθινγήο κειώλ ΔΓΗΠ, ΔΔΠ, ΔΤΔΠ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Νόκνπ πνπ αθνξά γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία δελ είλαη δπλαηή ή ζπλήζεο ε εθπόλεζε 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

4. ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ 

Σην εξώηεκα 1 (Ζ ζπλνιηθή απόδνζε ηνπ δηδάζθνληα ήηαλ θαιή;) ν κέζνο όξνο ηνπ ΤΜΔΤ ήηαλ 4,64 

(ρεηκεξηλό εμάκελν) θαη 4,36 (εαξηλό εμάκελν), κε άξηζηα ην 5.   
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Σην εξώηεκα 2 (Ζ πνηόηεηα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ πςειή;)ν κέζνο όξνο ηνπ ΤΜΔΤ ήηαλ 4,56 (ρεηκεξηλό 

εμάκελν) θαη 4,33 (εαξηλό εμάκελν), κε άξηζηα ην 5.  

Σην εξώηεκα 4 (Τν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν γηα ηηο ζπνπδέο ζαο;)ν κέζνο 

όξνο ηνπ ΤΜΔΤ ήηαλ 4,59  (ρεηκεξηλό εμάκελν) θαη 4,46 (εαξηλό εμάκελν), κε άξηζηα ην 5. 

Σην εξώηεκα 6 (Ο θαζεγεηήο εξρόηαλ ζην κάζεκα πξνεηνηκαζκέλνο;) ν κέζνο όξνο ηνπ ΤΜΔΤ ήηαλ 4,79 

(ρεηκεξηλό εμάκελν) θαη 4,58 (εαξηλό εμάκελν), κε άξηζηα ην 5. 

Καη ζηα ηέζζεξα εξσηήκαηα 1, 2, 4, 6 ππήξμε βειηίσζε ζην κέζσ όξν  –αξηζκεηηθή αύμεζε- από ην 

πξνεγνύκελν έηνο (ην 2014-15).  

Από ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ πξνθύπηεη όηη νη θνηηεηέο είλαη πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ην 

επίπεδν ηεο πξνζθεξόκελεο δηδαζθαιίαο ζην ΤΜΔΤ, αλαθνξηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη απόδνζε ησλ 

δηδαζθόλησλ θαζώο θαη κε ηελ πνηόηεηα θαη ρξεζηκόηεηα ησλ δηδαζθόκελσλ αληηθεηκέλσλ.  

6. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Σηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο πεξηιακβάλνληαη:  

Α) ε ζπλεηδεηνπνίεζε πξνβιεκάησλ, θελώλ ή αζαθεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή, εξεπλεηηθή θαη θαιιηηερληθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο. 

Β) ε αθνξκή λα επαλαμηνινγεζνύλ πξαθηηθέο κε βάζε ηα δηεζλή πξόηππα. 

Γ) Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην 

απηνδύλακν δηδαθηηθό έξγν ηνπ θαζελόο, θαη ε επηξξνή ηνπ έξγνπ ζηε ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ Τκήκαηνο. 

Σηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο ζα κπνξνύζαλ δπλεηηθά λα ζπκπεξηιεθζνύλ: 

Α) Δθκεηάιιεπζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο, ζην κέηξν πνπ απηά ζα ήηαλ ζπγθξίζηκα κε ηα άιια 

ηκήκαηα κνπζηθώλ ζπνπδώλ ηνπ εζσηεξηθνύ, θαη εθόζνλ είραλ ηεζεί εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο εληαία θαη 

γλσζηά εθ ησλ πξνηέξσλ θξηηήξηα θαη κέηξα ζύγθξηζεο, απνηίκεζεο θαη αλαγλώξηζεο. Αμηνιόγεζε δελ 

λνείηαη ρσξίο λα ηίζεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηόρνο θαη κέηξν ζύγθξηζεο / αμηνιόγεζεο.  

Β) Δθκεηάιιεπζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο ζην βαζκό πνπ ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Πνιηηείαο ζα 

είραλ ηε γλώζε, ην νηθνλνκηθό ππόβαζξν, ηε ρξνληθή εηνηκόηεηα θαη ηε βνύιεζε λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηα 

Παλεπηζηήκηα, εληζρύνληαο θαιέο πξαθηηθέο, πξσηνπνξηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ηκήκαηα κε 

ηδηαηηεξόηεηα ζην γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν.  

Γ) Δγξήγνξζε ηνπ Τκήκαηνο ζηελ απνηύπσζε ζηνηρείσλ θαη ηελ δηαηήξεζε ζρέζεσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο 

απόθνηηνύο ηνπ. 

Πξνβιεκαηηθά ζεκεία ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο απνηεινύλ:  

Α) ε θύζε ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ καζεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζε αηνκηθό επίπεδν (έλαο ή ιίγνη θνηηεηέο 

αλά δηδαθηηθή ώξα), θάηη πνπ θαζηζηά αδύλαηε ηε ζπκπιήξσζε επαξθνύο αξηζκνύ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Σπλεπώο ε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ απνηειεί ζύλεζεο πξόβιεκα (απαίηεζε γηα ειάρηζην αξηζκό 

ηεζζάξσλ (4) θνηηεηώλ αλά εμακεληαίν κάζεκα). 
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Β) ε αλαινγία θαζεγεηώλ / θνηηεηώλ ζε ηκήκαηα κνπζηθήο πξάμεο θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλα ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

Γ) ε ηδηαηηεξόηεηα ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαζηζηά αλαπόθεπθηε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζπνπδώλ 

θαη ηελ αλάγθε κεγάινπ αξηζκνύ δηδαζθόλησλ κε δηαθνξεηηθό γλσζηηθό αληηθείκελν ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη 

ην πξόγξακκα ζπνπδώλ. 

Γ) ε αδπλακία πξνβνιήο ησλ θαιιηηερληθώλ θαη εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κε κόληκνπ δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Δ) ε δπζθνιία απνηύπσζεο θαη αληηζηνίρηζεο ηνπ θαιιηηερληθνύ έξγνπ (αιιά θαη ηεο αλαγλώξηζήο ηνπ) κε 

ην εξεπλεηηθό έξγν θαη κε ηα ζπκβαηηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο αθαδεκατθώλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο. 

Π.ρ., εμαθνινπζεί λα κελ ππάξρεη ζεζκηθόο ηξόπνο θάιπςεο εμόδσλ θαη αδεηώλ ζπκκεηνρήο ζε ζπλαπιίεο 

όπσο αληίζηνηρα ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα, ελώ ην θαιιηηερληθό έξγν ηνπ 

πξνζσπηθνύ είλαη απηό πνπ ζε κεγάιν βαζκό θαιύπηεη ηα θξηηήξηα εθινγήο ή εμέιημεο. 

Ση) Ζ δπζθνιία ζηελ πξνζθεξόκελε βηβιηνγξαθία, δεδνκέλνπ όηη αθελόο ηα πνηνηηθά θαη εμεηδηθεπκέλα 

ζπγγξάκκαηα ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηελ επηζηήκε ηεο κνπζηθήο είλαη εμαηξεηηθά ιίγα θαη ε γλώζε 

αγγιηθήο γιώζζαο ησλ θνηηεηώλ αλεπαξθήο. 

Ε) Γπζθνιία ζηελ απνηύπσζε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ απνθνίησλ, δεδνκέλνπ όηη κεγάινο 

αξηζκόο απηώλ απαζρνιείηαη ζε κνξθέο εξγαζίαο κε ηεθκεξηώζηκεο (ηδηαίηεξα καζήκαηα, ηδησηηθή κεξηθή 

απαζρόιεζε σο θαιιηηέρλεο θιπ). 

Ζ) Γπζαλαινγία ζηελ απνηύπσζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο (ECTS) γηα νξηζκέλα καζήκαηα. 

Όπσο επαλεηιεκκέλα έρεη απνδεηρηεί από αληίζηνηρεο κειέηεο ζην εμσηεξηθό πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο ζε κνπζηθά παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα, πνιιέο από ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τκεκάησλ απηώλ θαη πνιιά από ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο δελ είλαη δπλαηόλ λα 

απνηππσζνύλ ζε κηα ζπκβαηηθνύ ηύπνπ αμηνιόγεζε. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Τκεκάησλ απηώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ λα αληηζηνηρεζνύλ θξηηήξηα όπσο νη ECTS θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κε ζπκβαηηθά 

ηκήκαηα, πνιιέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα επηηεύγκαηα θαιιηηερληθώλ ηκεκάησλ παξακέλνπλ κε 

ζπγθξίζηκα (θύζε ησλ καζεκάησλ, έκθαζε ζηα ECTS ηνπ θύξηνπ θαιιηηερληθνύ αληηθεηκέλνπ ζπνπδώλ, 

επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεγάιεο κεξίδαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, εηδηθέο πξαθηηθέο όπσο 

ζπκκεηνρή ζε δνθηκέο θαη ζπλαπιίεο δηαθόξσλ κνπζηθώλ ζπλόισλ, θαζεκεξηλή αηνκηθή εμάζθεζε ζην 

όξγαλν, ζπληήξεζε, αγνξά, επηζθεπή θαη κεηαθνξά κνπζηθώλ νξγάλσλ, πςειέο απαηηήζεηο ζε ρξόλν θαη 

θόξην εξγαζίαο γηα ηε δεκνζηόηεηα, πξνβνιή θαη αλάπηπμε δξάζεσλ, ζπλεηδεηή επηινγή πνιιώλ θνηηεηώλ 

λα απέρνπλ από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θιπ. 

Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο: 

Α) Πην επέιηθηνο ππνινγηζκόο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ θνηηεηώλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δειηίνπ 

αμηνιόγεζεο. 

Β) ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζηθώλ ηκεκάησλ ησλ ΑΔΗ. Απηή ε ελόηεηα 

πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ: 

α. Αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη νη απνθηεζείζεο δεμηόηεηεο θαη ε ειηθία 

ησλ ππνςεθίσλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεύεη ηνπ Τκήκα. 

β. Θεζκηθή πξόβιεςε γηα ηελ θαιιηηερληθή αμηνιόγεζε θνηηεηώλ θαη πξνζσπηθνύ. 
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γ. Γηάζεζε επαξθώλ θνλδπιίσλ θαη πξνζαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Νόκνπ γηα πξόζιεςε έθηαθηνπ 

δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηηο αλάγθεο ελόο κνπζηθνύ ηκήκαηνο. 

Γ) Γηάζεζε επαξθώλ θνλδπιίσλ γηα εμνπιηζκό ζρεηηθό κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο, όπσο κνπζηθά 

όξγαλα θαη ζρεηηθό εμνπιηζκό, μέλε βηβιηνγξαθία θιπ. 

Γ) Σηαζεξό θαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ώζηε ηα εθαξκνδόκελα θξηηήξηα λα είλαη 

γλσζηά, λα εθαξκόδνληαη από όινπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο λα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπγθξηηηθά κε ηα ππόινηπα νκνεηδή ηκήκαηα ηεο εκεδαπήο (π.ρ., ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο, ε ίδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο γηα όια ηα νκνεηδή ηκήκαηα). 


