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Εισαγωγή 

1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική 

αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Τμήμα, 

καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της.  

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

 Ποιά ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17/29-4-2015 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η 
σύνθεση της ΟΜΕΑ έχει ως εξής: 

Εκπρόσωπος Τμήματος:   Βούζας Φώτιος, Αν. Καθηγητής 
Μέλη: 
   Γεωργίου Ανδρέας , Καθηγητής 
   Ταραμπάνης Κωνσταντίνο ,  Καθηγητής 
   Σουμπενιώτης Δημήτρης, Καθηγητής 

Βασιλειάδης Χρήστος, Αν. Καθηγητής 
 

 Με ποιούς και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; 

Η ΟΜΕΑ συνεργάσθηκε με όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) κατανέμοντας αντίστοιχη εργασία για την 
ολοκλήρωση της παρούσας έκθεσης. Επίσης, συνεργάσθηκε με τη Γραμματεία 
του Τμήματος και με τέσσερα μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος, τα οποία 
επεξεργάσθηκαν τους συγκεντρωτικούς πίνακες της παρούσας έκθεσης.  
 

 Ποιές πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; 

 Οι κύριες πηγές ήταν στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη 
Γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ και τα απογραφικά δελτία των μελών ΔΕΠ 
καθώς και αυτά των μαθημάτων που διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ στο οικείο Τμήμα, 
αλλά και σ’ άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έμπειρο μέλος 
ΕΤΕΠ ορίσθηκε ως γραμματεία των εργασιών της ΟΜΕΑ. Η γραμματεία είχε 
αναλάβει τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων και τη σύνθεση τους 
συνεργαζόμενη με όλα τα μέλη ΔΕΠ και τη Γραμματεία του Τμήματος.  
 

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

Γι’ αυτή την έκθεση συνεργάσθηκαν όλα τα μέλη ΔΕΠ, συμμετείχαν στη 
συγγραφή  της παρούσας έκθεσης και ήταν ενήμερα για κάθε φάση της. Η 
Έκθεση αυτή, λοιπόν, συζητήθηκε από τα μέλη ΔΕΠ, και ουσιαστικά 
εκπονήθηκε από όλο το Τμήμα ΟΔΕ.  

 

 

1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που 
παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής 
αξιολόγησης. 

 

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.  
 
Επιπρόσθετα, η συγγραφή της έκθεσης απαιτούσε και ουσιαστική βοήθεια από τη 
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Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και τη συνέργεια των Γραμματειών των τριών 
Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Ωστόσο, η Γραμματεία είναι ήδη 
βεβαρυμμένη με μεγάλο όγκο δουλειάς, δεδομένου ότι εξυπηρετεί περισσότερους 
από 1.300 ενεργούς φοιτητές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στελέχη της Γραμματείας, 
και κυρίως η Προϊσταμένη, να αναγκαστούν να εργαστούν πάρα πολλές ώρες πέραν 
του κανονικού ωραρίου τους.   
 
Συμπερασματικά, η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης κατέστησε φανερό ότι 
η αποτελεσματική διεξαγωγή της απαιτεί την αφιέρωση εκατοντάδων 
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 
ολοκλήρωση 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.  
 
 
ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Το κυριότερο θετικό στοιχείο είναι ότι αυτή η Έκθεση έδωσε το έναυσμα για την 
αξιολόγηση των διαδικασιών και υπηρεσιών του Τμήματος, με έμφαση το διδακτικό 
έργο που προσφέρεται στους φοιτητές, τη 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», που βοήθησε σημαντικά στη μείωση της 
υποκειμενικότητας στη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης και στην απάντηση των 
βασικών ερωτημάτων της.  
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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 ενωρίτερα 
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 υπεύθυνα 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. Επίσης, 
τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να διατηρούν επικαιροποιημένα τα ατομικά τους 
απογραφικά στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, έτσι ώστε να μην είναι τεράστιος 
ο απαιτούμενος όγκος εργασίας όταν έρθει η περίοδος της αξιολόγησης. 
 
Αναφορικά με τα προβλήματα που εντοπίστηκαν σχετικά με τον πίνακα 11.9 που 
αφορά στις πολλαπλές εγγραφές δημοσιεύσεων από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, 
προτείνεται η ΑΔΙΠ να δώσει νέες σχετικές οδηγίες ώστε να υπάρχει ομοιογένεια 
καταμέτρησης των δημοσιεύσεων σε πανελλαδική κλίμακα.  
 
Εναλλακτικά ή και συμπληρωματικά σε όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη 
παράγραφο, θα μπορούσε ενδεχομένως να προταθεί το εξής: πολλά από τα στοιχεία 
τα οποία συμπληρώθηκαν από τη Γραμματεία του Τμήματός  δημιούργησαν την 
εντύπωση της «παραλλαγής» στο ίδιο θέμα, με άλλα λόγια προσομοιάζουν με 
στοιχεία τα οποία ζητούνται κατ’ έτος (κατά την έναρξη αλλά και κατά τη λήξη) από 
τη Γραμματεία μας, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Τμήμα Στατιστικών 
Εκπαίδευσης. Θα ήταν χρήσιμο εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια εναρμόνιση 
μεταξύ των ποσοτικών στοιχείων που απαιτούνται κατά τη σύνταξη της Έκθεσης 
Εσωτερικής Αξιολόγησης και αυτών ή και άλλων τύπων χορηγήσεως στοιχείων που 
σε σταθερή βάση ετοιμάζονται από τη Γραμματεία και αποστέλλονται συνηθέστερα 
στο Υ.Π.Ε.Π.Θ.  
 
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).  
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Συνολικά, και με δεδομένα τα ασφυκτικά περιθώρια χρόνου που υπήρχαν, η 
διαδικασία ήταν αρκετά επιτυχημένη επειδή η εκπόνηση της Έκθεσης έγινε 
υπόθεση όλου του Τμήματος, καθώς συμμετείχαν όλα τα μέλη ΔΕΠ, τα ΕΤΕΠ και η 
Γραμματεία. Επίσης, στον αποτελεσματικό συντονισμό και τη συγγραφή της 
Έκθεσης βοήθησε ουσιαστικά η δημιουργία περιστασιακής Γραμματείας ΟΜΕΑ. 
Για το λόγο αυτό προτείνεται το συγκεκριμένο σχήμα να διατηρηθεί και στο μέλλον.   
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2. Παρουσίαση του Τμήματος 
Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τμήμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του. 

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

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εδράζεται στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επί της Εγνατίας οδού, στον αριθμό 
156, το οποίο εκτείνεται σε έκταση 12 στρεμμάτων κοντά στην Πανεπιστημιούπολη 
Α.Π.Θ., μεταξύ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) και της 
Στρατολογικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας (Στρατόπεδο Κώττα, πρώην  
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο «424». Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων διατηρεί στενούς δεσμούς με την ίδια την πόλη και την ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσα της Μακεδονίας στην οποία βρίσκεται το 
ομώνυμο Πανεπιστήμιο.  

 

 

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).1 Σχολιάστε. 

Από τις αρχές του 2013 το Τμήμα ΟΔΕ απορρόφησε το Τμήμα Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης Λειτουργιών που είχε έδρα την Έδεσσα. 
Οι φοιτητές του νέου Τμήματος τα πρώτα 2 χρόνια ακολουθούν κοινό πρόγραμμα 
και μετά χωρίζονται σε 2 κατευθύνσεις  

 Την κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχείρησης 
 Την κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  

Επίσης δημιουργήθηκε η Σχολή Επιστημών Διοίκησης στην οποία ανήκει το  Τμήμα 
ΟΔΕ και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  
 
 

Με την απορρόφηση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, αλλά και 
με τις τοποθετήσεις νέων Λεκτόρων που είχαν εκλεγεί αλλά δεν είχε δημοσιευτεί το 
ΦΕΚ διορισμού τους, ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΟΔΕ αυξήθηκε 
σημαντικά.  
 

2.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, 
μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.2 Σχολιάστε. 

 

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; 

 

Δεν υπάρχει σε συγκεκριμένο ΦΕΚ ίδρυσης του τμήματος αναλυτική περιγραφή των 
στόχων και σκοπών του. Υπάρχουν όμως νόμοι και προεδρικά διατάγματα που 
αφορούν την ίδρυση της Ανωτέρας Βιομηχανικής Σχολής και την εξέλιξή της σε 
Ανωτάτη και κατόπιν σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τα αντίστοιχα ΦΕΚ στα 
οποία δημοσιεύτηκαν οι πράξεις μετονομασίας και διαχωρισμού τμημάτων. Στα 
κείμενα αυτά εμφανίζονται κάποια γενικά στοιχεία σχετικά με τους στόχους. 
Ειδικότερο κείμενο (γενικών) στόχων υπάρχει στον οδηγό σπουδών, το οποίο θα 
παρατεθεί αμέσως μετά.  

                                                 
1
 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα 1.  

2
 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες 2 και 3.  
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Παραθέτουμε στη συνέχεια αποσπάσματα από τα εν λόγω άρθρα νόμων και Π.Δ. τα 
οποία σχετίζονται με την ενότητα αυτή.  
 
1. Άρθρο 5 του Α.Ν. 800/1948 

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, η "Eν Θεσσαλονίκη Ανωτέρα Σχολή 
Βιομηχανικών Σπουδών", ιδρύθηκε το 1948 ως Νομικό Πρόσωπο υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδίου 
νόμου σκοπός της σχολής συνολικά ήταν: «.. η θεωρητική και πρακτική ειδική 
επαγγελματική μόρφωσις Διοικητικών στελεχών δια την Βιομηχανίαν και τας 
συναφείς Δημοσίας Υπηρεσίας και Οργανισμούς».  

2. Άρθρο 4 του Ν.Δ. 4578/1966 
Το 1966 με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 4578/1966 η Σχολή μετονομάσθηκε σε Ανώτατη 
Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου  Δικαίου.  Από το Ακαδημαϊκό έτος 1971 - 72 οι σπουδές στην ΑΒΣΘ 
διαχωρίζονται στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Επιστημών 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων και απονέμονται πτυχία και διδακτορικά διπλώματα 
Οικονομικών Επιστημών και Επιστημών Διοικήσεως Επιχειρήσεων.  

3. Π.Δ. 436/1985 
Με το παραπάνω διάταγμα έγινε η κατάτμηση σε δύο Τμήματα: α) Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών και  β) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Καθένα από τα 
νέα Τμήματα χορηγεί αντίστοιχα ενιαίο πτυχίο.  

 
4. Ν.Δ. 147/1990 

Το 1990 με το Ν.Δ. 147/1990 η Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης 
μετονομάσθηκε σε «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών». Συγχρόνως, ιδρύθηκαν τρία νέα Τμήματα: το τμήμα «Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών», το τμήμα «Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής» και το τμήμα «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής». Με το 
ίδιο διάταγμα το οικείο τμήμα μετονομάσθηκε από τμήμα «Διοίκησης 
Επιχειρήσεων» σε Τμήμα «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων».  

 
Όπως προαναφέρθηκε, στα παραπάνω ΝΔ και ΠΔ δεν περιγράφονται 
αναλυτικότερα οι σκοποί και οι στόχοι του τμήματος. Όμως, μια συνοπτική 
αποτύπωση των στόχων του τμήματος, υπάρχει τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στον 
οδηγό σπουδών του τμήματος. Η αποτύπωση αυτή προέκυψε εξελικτικά ξεκινώντας 
με την τελευταία αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και με επεμβάσεις σε 
κάθε ανατύπωση του οδηγού σπουδών. Ακολουθεί το εν λόγω κείμενο στο οποίο 
επιπλέον αναφέρονται και σχετικά σχόλια για το πρόγραμμα σπουδών.  
 
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την 
επάνδρωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα 
στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό σύστημα. Η επίτευξη της 
αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό 
στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική 
κατάρτιση. 

 
Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις γοργά 
και συνεχώς εξελισσόμενες ή/και εναλλασσόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά και ταυτόχρονα να θέτει την απαιτούμενη 
έμφαση στις παραδοσιακές αρχές της Ανωτάτης Παιδείας και συνεπώς, στην 
ανάγκη για ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 
σπουδών στοχεύει στην διδασκαλία των θεωριών και των προβλημάτων διοίκησης 
και ανάπτυξης των οργανισμών και επιχειρήσεων, στη μύηση στις μεθόδους και 
τεχνικές λήψης αποτελεσματικών διοικητικών αποφάσεων, στην καθοδήγηση για 
την αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και στη συνειδητοποίηση της 
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κοινωνικής διάστασης των διοικητικών προβλημάτων και αποφάσεων. 
 
Ωστόσο, πολλά από τα μαθήματα του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί και 
διαμορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες γνώσεων και 
ικανοτήτων που έχουν ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Επιπλέον, το πρόγραμμα 
παρέχει κάθε απαραίτητο εφόδιο σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα 
διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.  
 
Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κάθε βαθμίδας, τα μέλη 
του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ), οι Υποψήφιοι 
Διδάκτορες, και το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, πέραν της ολοκληρωμένης συνεισφοράς των προς το κοινωνικό 
σύνολο, στοχεύουν: 
 

 στην παροχή υψίστης ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η διακεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία των 
πτυχιούχων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.  

 στην πραγματοποίηση ερευνητικού έργου αιχμής ώστε να 
εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους  

 στην ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα 
της χώρας και του εξωτερικού προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη 
κοινών στόχων.  

 Επιπλέον, μέσα από αυτές τις διαδικασίες το Τμήμα εξασφαλίζει θέσεις 
εργασίας για τους αποφοίτους του στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα 
και αποκτά την πληροφόρηση που χρειάζεται για να προσαρμόζει και να 
εμπλουτίζει το πρόγραμμα σπουδών έτσι ώστε αυτό να αντανακλά και να 
ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των δημόσιων 
και ιδιωτικών οργανισμών. 

 
Συμπερασματικά, οι στόχοι και οι σκοποί του τμήματος συνοψίζονται στην αρχική 
αποστολή (ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση των κάθε είδους και 
μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή 
πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό 
κοινωνικοοικονομικό σύστημα) και στην τελευταία παράγραφο μέσω των 
επιδιώξεων των μελών του. Συνοπτικά έχουμε τρεις βασικούς άξονες – στόχους που 
επιδιώκουν την υλοποίηση της πρωταρχικής αποστολής. Οι άξονες αυτοί είναι:  

 η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψίστης ποιότητας,  

 η πραγματοποίηση ερευνητικού έργου αιχμής και  

 η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  
 
Ένας οριζόντιος άξονας διατρέχει όλες τις παραπάνω επιδιώξεις και αφορά την 
πληροφόρηση που πρέπει να επιδιώκει να έχει το τμήμα τόσο σε ακαδημαϊκό όσο 
και παραγωγικό επίπεδο (ανάγκες της αγοράς) ώστε να προσαρμόζει κατάλληλα το 
πρόγραμμα σπουδών και να εξασφαλίζει έτσι καλύτερες συνθήκες για τους 
αποφοίτους του στην αγορά εργασίας (επιτυγχάνοντας με καλύτερες προϋποθέσεις 
την αποστολή του).  
 
 

2.3.2. Πώς αντιλαμβάνεται σήμερα η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους 
και τους σκοπούς του Τμήματος; 

 

 

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματος, 
δηλαδή πρωτίστως τα μέλη ΔΕΠ και δευτερευόντως οι επιστημονικοί συνεργάτες, 
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το διοικητικό προσωπικό και το σύνολο των φοιτητών, τους στόχους και τους 
σκοπούς του τμήματος είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα το οποίο ανάγεται στο αν η 
κοινότητα του τμήματος έχει διατυπώσει μία συνολική στρατηγική ανάπτυξης και 
επίτευξης των στόχων του, στρατηγικής που να είναι κοινά αποδεκτή από όλα τα 
μέλη του και με προοπτική εφαρμογής της.  

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω γενικότεροι διατυπωμένοι στόχοι του τμήματος είναι 
αρκετά γενικόλογοι ώστε να είναι και σχετικά συνολικά αποδεκτοί από όλα τα μέλη 
του. Από την άλλη πλευρά όμως, η καθημερινή πρακτική καταδεικνύει πώς ενίοτε 
δεν αντιλαμβάνονται όλοι (λογικά) με τον ίδιο τρόπο όρους όπως, λ.χ., «εξασφάλιση 
συνεργασιών», «εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών», «ποιότητα σπουδών» 
κλπ,  και ότι συχνά οι προσεγγίσεις για την επιτυχία του κάθε επιμέρους στόχου 
διαφέρουν. Αυτό το φαινόμενο οδηγεί καμιά φορά σε εύλογες διαφωνίες τόσο ως 
προς την τακτική όσο και ως προς τη στρατηγική, είτε εσωτερικά στις επιμέρους 
ομάδες (μέλη ΔΕΠ, επιστημονικοί συνεργάτες, φοιτητές), όσο και μεταξύ των 
ομάδων αυτών.  

 
 

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; 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στα ΦΕΚ ίδρυσης πρακτικά δεν αναφέρονται με 
σαφήνεια οι στόχοι και οι σκοποί του τμήματος. Σε ό, τι αφορά όμως τους στόχους 
όπως διατυπώνονται στον οδηγό σπουδών του τμήματος θα μπορούσε κάποιος να 
θεωρήσει ότι στη γενική τους μορφή οι βασικοί άξονες (κυρίαρχη αποστολή, παροχή 
εκπαίδευσης υψηλής στάθμης, διενέργεια έρευνας αιχμής, συνεργασίες και 
επικαιροποίηση προγράμματος σπουδών) είναι αρκετά γενικοί ώστε να παραμένουν 
σταθεροί ως προς τη χρονική τους διάσταση. Όμως, οι αλλαγές  που έχουν επέλθει 
την τελευταία δεκαετία, τόσο στις ΤΠΕ, όσο και στην επιχειρηματικής πρακτική 
γενικότερα μετά τη μεγάλη διεύρυνση και συνεχιζόμενη ενοποίηση της ευρωπαϊκής 
αγοράς, ίσως πρέπει να οδηγήσει το τμήμα σε εξειδίκευση και επαναδιατύπωση των 
στόχων που να 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. 

 την ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων υψηλής στάθμης. 

 την ενσωμάτωση στο πρόγραμμα όχι μόνο του τμήματος αλλά και του 
ιδρύματος ευέλικτων μορφών μάθησης (δυνατότητα μετάβασης από 
τμήμα σε τμήμα) και εστίασης σε περιοχές εξειδίκευσης ώστε οι φοιτητές 
να μπορούν να έχουν  πολλαπλές επιλογές στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο 
τόσο στο πτυχίο που τελικά αποκτούν όσο και στην εργασία. 

 την ουσιαστική αξιοποίηση της πρακτικής άσκησης για την ανάπτυξη 
σχετικών συνεργασιών με φορείς. 

 την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τα 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 
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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; 

 

Αν υποθέσουμε ότι οι βασικοί στόχοι του τμήματος για την επίτευξη της κυρίαρχης 
αποστολής του (εκπαίδευση, έρευνα, συνεργασίες, διεθνοποίηση και συνεχής 
επικαιροποίηση προγράμματος σπουδών) παίρνουν μια πιο εξειδικευμένη μορφή 
και επαναδιατυπώνονται, όπως προτάθηκε στην ενότητα 2.3.3, τότε η γενική 
απάντηση στο ερώτημα της τρέχουσας ενότητας σε μία κλίμακα 1-5, θα ήταν 
περίπου στο 3. Βασικοί αποτρεπτικοί και ανασταλτικοί παράγοντες που θα 
μπορούσαν να αναφερθούν ενδεικτικά : 
 

1. Ελλιπής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη κτιριακών κυρίως υποδομών.  
2. Ελλιπής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού.  
3. Ελλιπής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του υπόλοιπου προσωπικού 

(τεχνικό, διοικητικό).  
4. Ουσιαστική ανυπαρξία οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των 

ιδρυμάτων και κατ’ επέκταση των τμημάτων. Η αποδεκτή ανάγκη για συνεχή 
έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων κάθε μέλους της πανεπιστημιακής 
κοινότητας έχει οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα εγκαθιστώντας μία 
πνιγηρή γραφειοκρατική αντίληψη ακόμη και για στοιχειώδεις στον 
υπόλοιπο κόσμο δαπάνες (ένα παράδειγμα είναι φερ’ ειπείν οι χρονοβόρες 
διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεων για συμμετοχή σε συνέδρια μελών 
ΔΕΠ και υποψηφίων διδακτόρων και η περικοπή της καταβολής 
αποζημίωσης για το κόστος συμμετοχής σε συνέδρια (registration fee).  

5. Αδυναμία επιλογής των φοιτητών του τμήματος τόσο ως προς το πλήθος 
τους όσο και ως προς τις γνώσεις τους. 

6. Πρακτική αδυναμία ουσιαστικής θεσμικής ανταλλαγής απόψεων και 
συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς αφού συχνά δημιουργούνται 
προσκόμματα προς την κατεύθυνση αυτή.  

7. Έλλειψη πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή της νομοθεσίας στα ΑΕΙ. 
8. Πελατειακές σχέσεις που συχνά αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων 

συμφερόντων που διαιωνίζουν την υπάρχουσα κατάσταση ή την αποτροπή 
αλλαγών που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην επίτευξη των παραπάνω 
στόχων.  

9. Η έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης του προσωπικού, των υποδομών και 
των υπηρεσιών. 

 
 

2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ 
ίδρυσης) στόχων του Τμήματος; 

 

 

Δεν υπάρχουν επίσημα διατυπωμένοι στόχοι σε ΦΕΚ εκτός από τους στόχους που 
αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα και στον οδηγό σπουδών του τμήματος και οι 
οποίοι σχολιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Συντρέχει λόγος αναθεώρησης 
και διατύπωσης με πιο εξειδικευμένη μορφή των στόχων του τμήματος και η 
συνοδεία κάθε στόχου με συγκεκριμένες τακτικές και προϋποθέσεις (βλ. ενότητα 
2.3.4) που θα δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για την επίτευξή τους. 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

11 

2.4.  Διοίκηση του Τμήματος. 

2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 

Τα όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος και ο Πρόεδρος. Η 
Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, 
τους εκπροσώπους των φοιτητών και τους εκπροσώπους των βοηθών, επιμελητών, 
επιστημονικών συνεργατών και ΕΤΕΠ. Στις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του 
Τμήματος 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, 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.  

 η σύγκληση της Συνέλευσης του Τμήματος  

 η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης τους και η προεδρεία των εργασιών τους, 
και η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος θεμάτων της αρμοδιότητάς της.  

 η τήρηση μητρώων επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Διδακτικού 
– Ερευνητικού Προσωπικού.  

 η μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος  

 Η συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων 
θεμάτων  

 ναπροΐσταται των υπηρεσιών του τμήματος.  
 
Ο Πρόεδρος του τμήματος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει. 
 
 

Επιτροπές που  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 λοιπού εξοπλισμού. 
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 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. 

 Κατατάξεων με βάση τον βαθμό πτυχίου με φθίνουσα σειρά, πτυχιούχων 
Α.Ε.Ι., ΤΕΙ, σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών. 

 Εξέτασης Δικαιολογητικών αλλοδαπών φοιτητών που αιτούνται απαλλαγής 
διδάκτρων εγγραφής και φοίτησης. 

 Μελέτης Αξιολόγησης  για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

 Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1β) του Ν. 2083/92. 

 Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. "Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών 
Συστημάτων -System Engineering and Management". 

 Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

 Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη. 

 Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. 
 
 

2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; 

 

 Εσωτερικός Κανονισμός τμήματος Ο.Δ.Ε.  σχετικά με τις διδακτορικές 
σπουδές. 

 Κανονισμός (σχέδιο κανόνων) βελτίωσης διαδικασιών διεξαγωγής 
προπτυχιακών εξετάσεων. 

 Κανονισμός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (μέρος του Ενιαίου Κανονισμού των 
Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ). 

 Κανονισμοί όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος 
(Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Δημόσια Διοίκηση, Διεθνείς Επιχειρηματικές 
Δραστηριότητες, Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 
Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Ανάλυση Δεδομένων).  

 

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 (το τμήμα εξετάζει την πιθανότητα 
να αναδιοργανωθεί διοικητικά σε τομείς, κάτι που μπορεί να ξεκινήσει ως 
συζήτηση μετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον 4 ετών λειτουργίας των 
κατευθύνσεων και επαναξιολόγησης της χρησιμότητάς τους) αλλά με την 
απορρόφηση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών έγιναν δύο 
(2) κατευθύνσεις. 
                         Κατεύθυνση Ι: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ) 

                        Κατεύθυνση ΙΙ: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών (ΜΔΛ) 
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3. Προγράμματα Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 
προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), απαντώντας σε μια σειρά 
ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο 
«Ανάλυση Kριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων». 
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον 
σημεία: 
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος 
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο; 
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο; 

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;  

 
Η αρχιτεκτονική του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική αυτή το ΠΣ είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε να προσφέρει δύο 
κατευθύνσεις σπουδών στους φοιτητές του: 

1. Κατεύθυνση Ι: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ) 

2. Κατεύθυνση ΙΙ: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών (ΜΔΛ) 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

   

Σχήμα 1: Αρχιτεκτονική του Προγράμματος Σπουδών του ΤΟΔΕ 

 

Στο πρώτο και το δεύτερο έτος σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν μία σειρά 
από κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις 
πριν επιλέξουν στην αρχή του τρίτου έτους την κατεύθυνση σπουδών που τους 
ενδιαφέρει. Τα μαθήματα αυτά θα μπορούσαν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 

1. Βασικά Μαθήματα: Ποσοτικά, Οικονομικά, Πληροφοριακά Συστήματα, 
Δίκαιο (και ξένη γλώσσα). 

2. Μαθήματα Υποδομής: Μάνατζμεντ, Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής, 
Μάρκετινγκ, Διοίκησης Λειτουργιών. 

Στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών οι φοιτητές της κάθε κατεύθυνσης 
παρακολουθούν μία σειρά από εξειδικευμένα υποχρεωτικά μαθήματα, για να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτεί η κατεύθυνση που επέλεξαν. 

Πέραν των εξειδικευμένων αυτών υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές 
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παρακολουθούν και μία σειρά από μαθήματα επιλογής ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους, τα οποία επιλέγουν από ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων. 

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις 
γοργά και συνεχώς εξελισσόμενες ή/και εναλλασσόμενες 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 στοχεύει στη διδασκαλία των θεωριών και των προβλημάτων 
διοίκησης και ανάπτυξης των οργανισμών και επιχειρήσεων, στη μύηση στις 
μεθόδους και τεχνικές λήψης αποτελεσματικών διοικητικών αποφάσεων, στην 
καθοδήγηση για την αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και στη 
συνειδητοποίηση της κοινωνικής διάστασης των διοικητικών προβλημάτων και 
αποφάσεων. Εξάλλου, 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. 
Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια σε όσους 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα διατμηματικά 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 52 μαθήματα, 
σαράντα (41) από τα οποία είναι υποχρεωτικά. 
 
Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στους στόχους του τμήματος παρ’ όλο που 
υποστηρίζεται από μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών, 
και με κύριο πρόβλημα της καθημερινότητας σήμερα να είναι το μισθολογικό και το 
συνταξιοδοτικό πρόβλημα.  
 
Αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων στα μαθήματα 

 Ο αριθμός των ενεργών μελών του διδακτικού προσωπικού του τμήματος 
είναι 27 μέλη ΔΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατ’ έτος στο πρώην τμήμα ΟΔΕ 
εγγράφονταν 450 περίπου φοιτητές, και στο πρώην τμήμα ΜΔΛ 
εγγράφονταν 50 περίπου φοιτητές, ο συνολικός ενεργός πληθυσμός των 
εγγεγραμμένων φοιτητών ανέρχεται στο επίπεδο των 1400 περίπου 
φοιτητών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η αναλογία αφορά περίπου 65 
φοιτητές ανά διδάσκοντα.  

 Η αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων ειδικά στα υποχρεωτικά 
μαθήματα εμποδίζει αναμφίβολα την αποτελεσματικότητα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το διδακτικό προσωπικό, ευσυνείδητα, διδάσκει 
περίπου 300 φοιτητές ανά μάθημα, με ελλιπείς υποδομές, πολύ συχνά σε 
συνθήκες απόλυτης απαξίωσης του λειτουργήματός τους, γεγονός που έχει 
αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. 

 Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Τμήμα, 
καθόλου ή ελάχιστα ικανοποιημένα είναι από την αναλογία εκπαιδευτικού 
προσωπικού/φοιτητών τα μέλη ΔΕΠ με ένα μόνο μέλος να δίνει θετική 
απάντηση. 

 
Αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων στα εργαστήρια 

 Η αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων στα εκπαιδευτικά εργαστήρια 
είναι πραγματικά απελπιστική. Η υπάρχουσα αναλογία απεικονίζεται 
καλύτερα από το γεγονός ότι υπάρχουν 33 εργαστηριακές θέσεις για 1400 
φοιτητές! 

 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

15 

Συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων 

 Όλοι οι διδάσκοντες έχουν ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με 
τους φοιτητές. Από πολλούς ακολουθείται και η πολιτική της «ανοιχτής 
πόρτας» και εκτός των προαναφερθέντων ωρών. Γενικότερα, δεν έχουν 
αναφερθεί προβλήματα επικοινωνίας με τους διδάσκοντες.  

 Ένας σχετικά μικρός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών επισκέπτεται τους 
διδάσκοντες για θέματα που άπτονται της κύριας διαδικασίας 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.).  

 Ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται τις περιόδους που 
προηγούνται των εξετάσεων, μέσω κυρίως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Η κινητικότητα αυτή επικεντρώνεται περισσότερο σε θέματα που άπτονται 
της εξεταστέας ύλης. 

 

3.1.2. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών;3 

 

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΔΕ έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να 
ικανοποιεί τις γοργά και συνεχώς εξελισσόμενες ή/και εναλλασσόμενες 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 
νέο πρόγραμμα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις δύο κατευθύνσεις του, στοχεύει 
στη διδασκαλία των θεωριών και των προβλημάτων διοίκησης και ανάπτυξης των 
οργανισμών και επιχειρήσεων, στη μύηση στις μεθόδους και τεχνικές λήψης 
αποτελεσματικών διοικητικών αποφάσεων, στην καθοδήγηση για την 
αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και στη συνειδητοποίηση της 
κοινωνικής διάστασης των διοικητικών προβλημάτων και αποφάσεων. Ωστόσο, 
πολλά από τα μαθήματα του νέου προγράμματος αναπτύσσονται και 
διαμορφώνονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες γνώσεων και 
ικανοτήτων που απαιτούν ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Επιπλέον, το νέο 
πρόγραμμα, όπως έχει διαμορφωθεί, παρέχει τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια σε 
όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα διατμηματικά μεταπτυχιακά 
προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
άλλων Πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Ως εκ των παραπάνω, η συνοχή και η λειτουργικότητα των ΠΣ των δύο 
πρώην τμημάτων ΟΔΕ και ΜΔΛ θεωρείται ότι βρίσκονται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα.  

Στο Τμήμα λειτουργεί μόνιμη «Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών», η οποία 
ασχολείται με το συνεχή έλεγχο της δομής του ΠΣ, ανιχνεύει αστοχίες του σχετικά 
με τη συνοχή και τη λειτουργικότητά του, και προτείνει δράσεις επικαιροποίησής 
του. 
 

Το ΠΣ ανταποκρίνεται στους στόχους του τμήματος παρόλο που υποστηρίζεται 
από μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών. Η οργάνωση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακολουθεί την αρχιτεκτονική του ΠΣ, η οποία 
αποβλέπει να προσφέρει τις παρακάτω γνώσεις: 

 Βασικές Γνώσεις: Κατά τη φοίτηση στο πρώτο και δεύτερο έτος, το ΠΣ 
έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους φοιτητές με γνώσεις σε Ποσοτικά, 
Οικονομικά, Πληροφοριακά Συστήματα και Δίκαιο (καθώς και σε ξένη 
γλώσσα). Οι γνώσεις αυτές αποτελούν τη βάση για πολλές επιστήμες της 

                                                 
3
 Συμπληρώστε τους πίνακες 12.1 και 12.2. 
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σύγχρονης κοινωνίας. 

 Γνώσεις Υποδομής: Επίσης, κατά τη φοίτηση στο πρώτο και δεύτερο έτος, 
το ΠΣ έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους φοιτητές με εισαγωγικές γνώσεις σε 
θέματα Μάνατζμεντ, Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ, και 
Διοίκησης Λειτουργιών. Οι γνώσεις αυτές θα αποτελέσουν την υποδομή που 
θα τους βοηθήσει να ανιχνεύσουν και να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά 
τους, ώστε τελικά να αποφασίσουν ποια επιμέρους κατεύθυνση θα 
ακολουθήσουν. 

 Ειδικές Γνώσεις Κατεύθυνσης: Στο τρίτο και τέταρτο έτος οι φοιτητές 
αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις ανάλογα με την κατεύθυνση που επέλεξαν. 
Οι δύο αυτές κατευθύνσεις εμβαθύνουν περισσότερο σε θέματα 
Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, και Διοίκησης Λειτουργιών. 

 Ευρύτερες Γνώσεις: Ο σύγχρονος όμως επιστήμονας δεν μπορεί να 
βασίζεται μόνον στις εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης που πιθανόν 
διακονεί. Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να εξοπλίσει τους 
μελλοντικούς επιστήμονες και με ευρύτερες γνώσεις, οι οποίες βέβαια θα 
εμπλέκονται και με τα ενδιαφέροντά τους. Για το λόγο αυτό, το ΠΣ 
προσφέρει και τα μέλη ΔΕΠ παρέχουν στους φοιτητές τους γνώσεις σε 
θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Μάλιστα, γίνεται ορθολογικότερη η 
παροχή των γνώσεων αυτών καθώς καλούνται και ομιλητές από τον 
οικονομικό και κοινωνικό περίγυρο.  

Ως εκ των παραπάνω, θεωρούμε ότι η σειρά με την οποία παρέχονται οι γνώσεις 
στις οποίες αποβλέπει το ΠΣ του τμήματος είναι ορθολογικά οργανωμένη και 
εκπαιδευτικά συντονισμένη ως προς τη διαδικασία παροχής της γνώσης. 

 

3.1.3 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3549/07 που ρυθμίζει ειδικότερα θέματα 
διάρκειας εξαμήνων – εξεταστικών περιόδων «από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 27 του Ν. 1404/1983, στα ΑΕΙ κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του 
εξαμήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεμβρίου».  

Μέσα στο πλαίσιο των εξετάσεων που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, οι 
επιμέρους τρόποι και διαδικασίες εξέτασης των φοιτητών σε κάθε μάθημα ορίζεται 
από τους διδάσκοντες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθήματος. Οι 
διδάσκοντες δημοσιοποιούν τους τρόπους αυτούς και τις διαδικασίες εξετάσεων στο 
Compus, προς πληροφόρηση των φοιτητών τους. Παραδείγματα είναι τα 
παρακάτω: 

 Συνολική βαθμολόγηση σε μία τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος σε 
αντίστοιχη εξεταστική περίοδο. 

 Αθροιστική βαθμολόγηση με μερική βαθμολόγηση (π.χ. 70%) σε τελική 
γραπτή εξέταση του μαθήματος σε αντίστοιχη εξεταστική περίοδο και 
αθροίζοντας τη μερική βαθμολόγηση (30%) σε εξέταση γραπτής εργασίας 
(ατομικής ή ομαδικής) και προφορικής παρουσίασής της. 

 Επιλεκτική βαθμολόγηση με πλήρη βαθμολόγηση (100%) σε τελική 
γραπτή εξέταση του μαθήματος σε αντίστοιχη εξεταστική περίοδο, και με 
δικαίωμα επιλογής του φοιτητή σε επιπλέον μερική βαθμολόγηση (π.χ. 
20%) σε εξέταση γραπτής εργασίας (ατομικής ή ομαδικής) και προφορικής 
παρουσίασής της, σε περιπτώσεις που το άθροισμα των δύο βαθμολογιών 
δεν ξεπερνά τον ανώτατο βαθμό του 10. 
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3.1.4 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; 

 

Το πρόγραμμα του Τμήματος ΟΔΕ, 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. 
 
Τέλος, 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. 

 
 

3.1.5 Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

 
 

Η πρακτική άσκηση όλων των τμημάτων είναι προαιρετική και έχει ήδη ενταχθεί 
στα προγράμματα σπουδών τους. 

 
3-1.5.2. Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των 

φοιτητών την επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; 
 
Ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016: 116 φοιτητές. Ποσοστό  περίπου 13% 

 
3-1.5.3. 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. 

 
3-1.5.4. Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; 

Ποια 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.   

 
 

3-1.5.5. 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 περίοδος διαμορφώνεται στους δύο μήνες. 

 Η πρακτική άσκηση είναι ελλιπέστατα χρηματοδοτούμενη. 

 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. 
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3-1.5.6.Σε ποιες 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. 
 
3-1.5.7. Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την 

εκπόνηση πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας; 
 
Όχι δεν συνδέεται- δεν γίνεται εκπόνηση πτυχιακής εργασιας στο τμήμα. 
 
3-1.5.8.Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική 

απασχόληση των πτυχιούχων; 
 
Ναι σε κάποιο βαθμό. 
 
3-I.5.9.Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών; 

 
Υπάρχει σε επίπεδο Ιδρύματος. 
 
3-I.5.10.Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να 

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

 
Πολύ περιορισμένη πρωτοβουλία. Αλλά υπάρχει σε επίπεδο Ιδρύματος.   
 
3-1.5.11. Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / 

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

 
Ναι στα πλαίσια των οδηγιών και κατευθύνσεων της Πρακτικής Άσκησης.  
3-I.5.12. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη 

συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής 
άσκησης; Ποιες; 

Όχι 
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3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
4
  

3.2.1 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Το Τμήμα ΟΔΕ συμμετέχει ισότιμα με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας σε τρία Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ):  

 στο ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του οποίου έχει τη Διοικητική 
υποστήριξη και τη Διεύθυνση,  

 στο ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα και  

 στο ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη. 
 

Επίσης το Τμήμα ΟΔΕ θα προσφέρει εξολοκλήρου τα παρακάτω 
μεταπτυχιακά προγράμματα από το ακαδημαικό έτος 2015-2016: 
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Δημόσια Διοίκηση, Διεθνείς Επιχειρηματικές 
Δραστηριότητες, Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 
Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Ανάλυση Δεδομένων. 
 

3.2.2 Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.5 

Στα παραπάνω τρία Δ.Π.Μ.Σ. μαζί με το Τμήμα ΟΔΕ συμμετέχουν: Το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

 

3.2.3 Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

 
 
      Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του οποίου το Τμήμα ΟΔΕ έχει τη 
Διοικητική υποστήριξη, είναι το παλαιότερο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο χώρο της Β. Ελλάδας, προσφέροντας ένα 
διετές πρόγραμμα σπουδών από το 1994-1995, που οδηγεί στην απόκτηση του 
μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Έχουν 
αποφοιτήσει περισσότεροι από 1.600 φοιτητές και φοιτήτριες από το 1997 
καταλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις κυρίως της Β. Ελλάδας 
και καθιστώντας το πρόγραμμα εξαιρετικά δημοφιλές ανάμεσα στους 
πτυχιούχους όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, θετικών και θεωρητικών 
Επιστημών. Επομένως, θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι το Δ.Π.Μ.Σ 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των 
στόχων του Τμήματος ΟΔΕ και την προσφορά του στην κοινωνία. Το εν λόγω 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει καταστεί τόσο γνωστό και δημοφιλές ώστε να 
ενισχύει όχι μόνο την οντότητα του Τμήματος της ΟΔΕ, αλλά και ολόκληρου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   
 

3.2.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 
αποτελεσματικές είναι; 

 
Ναι υπάρχουν. Είναι αποτελεσματικές γιατί η βελτίωση του ΔΠΜΣ στην 
Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελεί τη βασική και μόνιμη επιδίωξη της 

                                                 
4
 Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για καθένα από τα ΠΜΣ.  
5
 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
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λειτουργίας της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής που διευθύνει το εν λόγω 
Πρόγραμμα.  
 

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

 
Ναι υπάρχουν. Οι διαδικασίες αξιολόγησης βασίζονται στην συνεχή 
αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές σε κάθε εξάμηνο. Η 
αναθεώρηση του Προγράμματος επιχειρείται κάθε 4-5 χρόνια και βασίζεται 
σε προτάσεις των μελών ΔΕΠ που αξιολογούνται από Ειδική Επιτροπή 
Αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών. Όλες οι παραπάνω 
θεσμοθετημένες διαδικασίες κρίνονται αποτελεσματικές και ενισχύονται από 
το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Σπουδών του ΜΒΑ ακολουθεί συστηματικά τις 
εξελίξεις αντιστοίχων Προγραμμάτων Σπουδών διεθνούς κύρους.   

 
3.2.3.3. Πως δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;  

 
Μέσω της ιστοσελίδας του οικείου ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Ενημερωτικού Φυλλαδίου του 
Προγράμματος που διανέμεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους και 
στους φοιτητές.  
 

3.2.3.4.Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων 
απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;  
 
Μέσω της διασύνδεσης του προγράμματος με τον Σύλλογο Αποφοίτων του ΜΒΑ 
και του Δικτύου Αποφοίτων το οποίο ενεργοποιήθηκε από το 2012 (alumni) 
υπάρχει μια στοιχειώδης σύνδεση με τους αποφοίτους, υπάρχει σχετική βάση 
δεδομένων, συνεχής ενημέρωση των αποφοίτων για τις δραστηριότητες του 
προγράμματος, μόνιμη διατήρηση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης και εν τέλει, 
δυνητικά, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της επαγγελματικής τους 
πορείας.  
 
 

3.2.4 Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;6 

 

 
Η δομή του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι δοκιμασμένη από τη 
μακρόχρονη λειτουργία του Προγράμματος και την ιδιαίτερη προτίμηση 
πτυχιούχων άλλων σχολών σ’ αυτό το Πρόγραμμα. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 
δύο ενότητες για να εξυπηρετήσει δύο ειδών πτυχιούχους: α) τους σχετικά νέους 
πτυχιούχους και β) τους πτυχιούχους που έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία 
ως στελέχη επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα μετά τα δύο πρώτα εξάμηνα που είναι 
κοινά για όλους τους φοιτητές, προσφέρει μαθήματα κατεύθυνσης στο γ’ 
εξάμηνο. Η  κατεύθυνση των φοιτητών συνεχίζεται στο Δ’ εξάμηνο με την 
εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Εκτός από την κατεύθυνση Μάνατζμεντ, 
προσφέρονται κατευθύνσεις στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μάρκετινγκ και 
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.  
 
Εκτός από την Γενική κατεύθυνση προσφέρονται κατευθύνσεις κυρίως στη 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση, στο Μάρκετινγκ, στη Διοίκηση Ανθρωπίνων 
Πόρων, στη Διοίκηση μονάδων Υγείας και σπανιότερα στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Άλλες κατευθύνσεις όπως η Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Οργανισμών και Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων πραγματοποιούνται 

                                                 
6
 Συμπληρώστε τους Πίνακες 13.1 και 13.2.  
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σπάνια. Το τελευταίο οφείλεται κυρίως στην έντονη προτίμηση για τις 
προηγούμενες κατευθύνσεις, αλλά και στον περιορισμένο αριθμό των φοιτητών 
που το ΦΕΚ ίδρυσης και συγκρότησης του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
προβλέπει. Επίσης, υπάρχει εύλογος ανταγωνισμός και από άλλα προγράμματα 
του τμήματος και του Πανεπιστημίου.  
 
 
3.2.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / 

κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων; 
 
Το ποσοστό των μαθημάτων κορμού είναι 45% του συνόλου. 
 

3.2.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων/ μαθημάτων 
υποχρεωτικής επιλογής /μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 
μαθημάτων; 

 

 Στο Α’ εξάμηνο τα τέσσερα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και ένα είναι 
επιλογής 

 Στο Β’ εξάμηνο τα τέσσερα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και ένα είναι 
επιλογής 

 Στο Γ’ εξάμηνο (κατεύθυνσης) ένα μάθημα είναι υποχρεωτικό και τρία 
μαθήματα είναι επιλογής (από το σύνολο των μαθημάτων της αντίστοιχης 
κατεύθυνσης)  

 
Επομένως το ποσοστό μαθημάτων επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων είναι 
35%.  
 

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

 
Τα μαθήματα υπόβαθρου αποτελούν το 48% του συνόλου των μαθημάτων. 
 

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

 
Αυτό συναρτάται από τη φύση των μαθημάτων. Για παράδειγμα, μαθήματα 
Πληροφορικής και Στατιστικής δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στα εργαστήρια. 
Μαθήματα Λογιστικής βασίζονται σε ασκήσεις κλπ. 

 
 

3.2.4.5. Πως οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; 
Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; 
Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Προβλέπεται 
επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης των 
μαθημάτων;  
 

Πριν την ανάθεση ενός μαθήματος σε μέλος ΔΕΠ υπάρχει η αξιολόγηση της 
πρότασής του που βασίζεται σε ενδελεχή αξιολόγηση του περιεχόμενου, της 
δομής και της έκτασης της ύλης του μαθήματος. Σ’ αυτή τη φάση αξιολογείται 
και το ζήτημα της επικάλυψης. Η επικαιροποίηση της ύλης, με δεδομένη τη 
δομή του μαθήματος, είναι καθήκον και προνόμιο του κάθε εισηγητή.  

 
 

3.2.4.6. Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό 
είναι;  
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Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Υπάρχουν, ωστόσο, προπαρασκευαστικά 
μαθήματα.  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν προέρχονται από σχολές 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών, έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν τα παρακάτω προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν από την 
έναρξη των Α’ και Β’ εξαμήνων:  

 
Α’ εξάμηνο 
1. Εισαγωγή στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς. 
2. Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία. 
 
Β’ εξάμηνο 
1. Εισαγωγή στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. 

 
3.2.5. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 
Το εξεταστικό σύστημα θεωρείται αποτελεσματικό. Περισσότερα από 45 μέλη 
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης , με μεγάλη εμπειρία στα γνωστικά τους αντικείμενα, υποβάλλουν 
σε πολλαπλές δοκιμασίες τους φοιτητές του Προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων πολλών εργασιών, δοκιμίων και παρουσιάσεων στην 
αίθουσα διδασκαλίας, εκτός των συμβατικών εξετάσεων στη μέση και στο τέλος 
του εξαμήνου.   
 
3.2.5.1. Εφαρμόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
 

Ναι. 
 
3.2.5.2.Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών καταγράφονται στο περίγραμμα του 
μαθήματος και οι φοιτητές τα γνωρίζουν πριν την έναρξη των διαλέξεων. Επίσης, 
οι φοιτητές, στη θεσμοθετημένη διαδικασία της αξιολόγησης του μαθήματος, 
έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη διαδικασία της δικής τους αξιολόγησης.  

 
 

3.2.5.3. Εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κοινές διαδικασίες και κοινά 
κριτήρια; 

 
Συγκλίνουν σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι κοινά λόγω 
της αισθητής ανομοιογένειας  των μαθημάτων του ΜΒΑ.  

 
 

3.2.5.4. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας; 
 

Από τους φοιτητές στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος.  
 
Όλες οι αξιολογήσεις διαβιβάζονται στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η 
οποία έχει τη δυνατότητα να επιβραβεύσει τους αριστεύσαντες και να επιληφθεί 
στην περίπτωση όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Υπεύθυνος για τις 
διαδικασίες αυτές ορίζεται ο διευθυντής του προγράμματος. 

 
 

3.2.5.5. Πόσο διαφανής και αποτελεσματική είναι η διαδικασία ανάθεσης, 
εκπόνησης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;  
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Με βάση τον Κανονισμό του εν λόγω προγράμματος, η διαδικασία ανάθεσης 
αξιολογείται από την ΕΔΕ. Η εκπόνηση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας 
είναι διαφανής και αποτελεσματική γιατί εκτός από τον επιβλέποντα καθηγητή 
συνδράμουν και δύο εξεταστές που είναι  μέλη ΔΕΠ. Η ΕΔΕ έχει το δικαίωμα να 
ελέγξει τη συνάφεια τόσο του επιβλέποντα όσο και των εξεταστών με το 
αντικείμενο της διατριβής.  

 

3.2.5 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 

Το εξεταστικό σύστημα θεωρείται αποτελεσματικό. Περισσότερα από 45 μέλη 
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης , με μεγάλη εμπειρία στα γνωστικά τους αντικείμενα, υποβάλλουν 
σε πολλαπλές δοκιμασίες τους φοιτητές του Προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων πολλών εργασιών, δοκιμίων και παρουσιάσεων στην 
αίθουσα διδασκαλίας, εκτός των συμβατικών εξετάσεων στη μέση και στο τέλος 
του εξαμήνου.   
 

3.2.6 Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
 

Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων βασίζεται στα 
Δίδακτρα των φοιτητών του. Επομένως, εκτός από τη χρηματοδότηση του μέσω 
πόρων του ΕΠΕΑΕΚ που ολοκληρώθηκε τη διετία 1998-1999, το πρόγραμμα είναι 
αυτό-χρηματοδοτούμενο. Στο πρόγραμμα των νέων πτυχιούχων δίνονται 
υποτροφίες με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση και 
καλύπτουν το 10% του συνόλου των φοιτητών.  
 
 

3.2.7 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;7 

Η διαδικασία και τα κριτήρια δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου και του προγράμματος καθώς και σε εφημερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας, μέσω σχετικής αγγελίας. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται  σε 
σχετικό κατάλογο που αναρτάται στη Γραμματεία του Προγράμματος.  

 
Επίσης, μετά την επιλογή, ο κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση στη βαθμολογία που 
έλαβε στις επιμέρους φάσεις  της διαδικασίας αξιολόγησής του.  
 

 
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών υπόκειται σε αυστηρή διαδικασία  
αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων. Παρακάτω παρατίθενται τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια αξιολόγησης. 
 
Η Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από υποψήφιους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στην επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. το σύνολο των 
αιτήσεων με συνοδευτικό υλικό. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι  : 
 
Α) για το Πρόγραμμα των Νέων Πτυχιούχων: 
 

1. Αίτηση (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο) 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει 

αποφοιτήσει) 
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.  
5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου 

από το σχετικό σύνδεσμο) 

                                                 
7
 Συμπληρώστε τον Πίνακα 4.  
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6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή 
ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται 
αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ.  Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο 
Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο 
Πανεπιστήμιο (το οποίο  έχει    αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.   

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εάν υπάρχουν) 
8. Αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT (Graduate Management Admission 

Test). Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του 
Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το GMAC.  Ο κωδικός προγράμματος (GMAT 
Program Code) είναι RNW-9R-66.   

9. Αποδεικτικά άλλων προσόντων όπως πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί 
τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες. 

10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις.  
11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα. 
 
 
Β) για το Πρόγραμμα των Στελεχών Επιχειρήσεων: 
 
1. Έντυπη αίτηση (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο). 

Η ανωτέρω αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά. 
Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα  πρέπει να κατατεθεί στη 
Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής 

οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου τους από 
το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ). 

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. 
5. Δύο συστατικές επιστολές, η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό 

χώρο (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο).  Δεν γίνονται δεκτές 
συστατικές επιστολές από συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού του υποψήφιου. 

6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή 
ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό 
από τον ΑΣΕΠ.  Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based 
test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το 
οποίο  έχει    αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής 
Φιλολογίας.   

7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας η οποία  αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.  Ο 
υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μήνες 
προϋπηρεσία ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού. 

8. Βεβαίωση από την επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζεται (ή έχει 
εργαστεί) ο υποψήφιος που να περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες της 
διοικητικής θέσης (ή των θέσεων) που κατείχε. 

9. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο 
συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά 
συνέδρια). 

10. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 
 
Το πλέον αξιοσημείωτο στη διαδικασία επιλογής είναι η «αντικειμενικοποίηση» 
των κριτηρίων αξιολόγησης ώστε να είναι φερέγγυα η όλη διαδικασία και κυρίως 
αποδεκτή από τους υποψηφίους φοιτητές. Αυτό γίνεται φανερό από το «ειδικό 
βάρος» που έχει κάθε κριτήριο: 
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              Α) για το Πρόγραμμα των Νέων Πτυχιούχων: 
 

 Βαθμός Πτυχίου καθορίζει το 40%  

 Πρόσθετα: GMAT, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, 
επιπλέον ξένες γλώσσες, επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις  
καθορίζουν το 30% του τελικού βαθμού αξιολόγησης 

 Χρόνος προϋπηρεσίας σε εργασία καθορίζει το 10% 

 Και μόνο το υπόλοιπο 20% καθορίζεται από τη συνέντευξη του 
υποψηφίου σε ειδική τριμελή επιτροπή (η σύνθεση της οποίας αλλάζει 
κάθε χρόνο).  

 
Β) για το Πρόγραμμα των Στελεχών Επιχειρήσεων: 

 

 Βαθμός Πτυχίου καθορίζει το 35%  

 Χρόνος προϋπηρεσίας σε εργασία καθορίζει το 35% 

 Άλλα προσόντα, όπως δημοσιεύσεις, συμμετοχή  σε συνέδρια,  
βραβεία κλπ. καθορίζουν το 15% 

 Και μόνο το υπόλοιπο 15% καθορίζεται από τη συνέντευξη του 
υποψηφίου σε ειδική τριμελή επιτροπή (η σύνθεση της οποίας αλλάζει 
κάθε χρόνο).  

 

3.2.8 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 

Η διεθνής διάσταση του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι περιορισμένη. 
Φυσικά γίνονται προσκλήσεις ξένων ομιλητών- ακαδημαϊκών. Όμως δεν υπάρχει 
δυνατότητα ένταξης φοιτητών του εξωτερικού (παρόλο που εκδηλώνεται 
ενδιαφέρον) επειδή το πρόγραμμα προσφέρεται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Το 
πρόγραμμα δεν έχει κάποιο σχήμα συνεργασίας με αντίστοιχα προγράμματα 
ΜΒΑ του εξωτερικού παρόλο που επίσης έχει υπάρξει ενδιαφέρον συνεργασίας 
τουλάχιστον από ένα πανεπιστήμιο λόγω του φράγματος της γλώσσας, της 
γραφειοκρατίας αναγνώρισης των ξένων πτυχίων από το ΔΟΑΤΑΠ και 
νομοθετικών εμποδίων. Παράδοξο αποτελεί γενικότερα το γεγονός ότι η Πολιτεία 
έχει ιδρύσει «ειδικό» πανεπιστήμιο για να προσφέρει ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά 
προγράμματα, με ειδικό μάλιστα νομικό καθεστώς το οποίο αποφεύγει εύκολα τι 
σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
νομοθετηθεί και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια εφόσον υπήρχε η σχετική 
βούληση.  
 

 

3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών8 στη Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας. 

3.2.9 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
προσφέρει το παρακάτω μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016:  Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 
 

3.2.10 Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.9 

 
Το παραπάνω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανήκει στο Τμήμα 
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Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας . 
 

3.2.11 Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

 
Το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας οδηγεί στην απονομή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Η 
φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές 
προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο 
και από την ανάγκη τα περιεχόμενα και η έμφαση του προγράμματος να 
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Κύριοι 
στόχοι του Π.Μ.Σ είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, 
ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στο ευρύτερο 
γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και στη δημιουργία 
στελεχών ικανών: (α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τομέα 
παροχής υπηρεσιών υγείας (Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, 
Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμιες Μονάδες, Ιδιωτικές Κλινικές, Φαρμακευτικές 
Εταιρίες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, ΕΚΑΒ κ.α.), (β) να προωθήσουν την 
ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στο αντίστοιχο 
γνωστικό αντικείμενο.  
Επίσης, η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών του τομέα παροχής υπηρεσιών 
υγείας (διοικητικών στελεχών, ιατρικού - νοσηλευτικού - διοικητικού 
προσωπικού, ασφαλιστικών συμβούλων κ.α.) σε θέματα μάνατζμεντ ώστε να 
ανταποκριθούν επιτυχώς στα διοικητικά καθήκοντά τους, η προαγωγή της 
γνώσης και της έρευνας στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης 
Υπηρεσιών Υγείας, η διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών 
και η ευρύτερη ανάδειξη και αναγνώριση του Π.Μ.Σ με έμφαση στην 
υιοθέτηση συνεργειών και στη διεθνοποίηση του Προγράμματος Σπουδών.    

 
3.2.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 

αποτελεσματικές είναι; 
 
Διαδικασίες ελέγχου και ανταπόκρισης υπάρχουν και είναι αποτελεσματικές 
γιατί η βελτίωση του Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας , αποτελεί τη 
βασική και μόνιμη επιδίωξη της Συντονιστικής Επιτροπής ως διοικητικού 
οργάνου που  διευθύνει το εν λόγω Πρόγραμμα.  

 
3.2.3.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του 

Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι;  
 
Ναι υπάρχουν. Οι διαδικασίες αξιολόγησης βασίζονται στη συνεχή αξιολόγηση 
των μαθημάτων και των καθηγητών από τους φοιτητές σε κάθε εξάμηνο. Η 
αναθεώρηση του Προγράμματος  βασίζεται σε προτάσεις των μελών ΔΕΠ που 
πλαισιώνουν την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Σπουδών. Όλες οι 
παραπάνω θεσμοθετημένες διαδικασίες κρίνονται αποτελεσματικές και 
ενισχύονται από το γεγονός ότι το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις αντιστοίχων Προγραμμάτων Σπουδών 
διεθνούς κύρους.   
 
3.2.3.3. Πως δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;  

 
Στην ιστοσελίδα του οικείου Π.Μ.Σ . στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, στα 
αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  και στον Οδηγό Σπουδών του 
Προγράμματος που διανέμεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους και στους 
φοιτητές.  

 
3.2.3.4.Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων 
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απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;  
 

Όχι. Αποτελεί βασικό μεσοπρόθεσμο στόχο της Διοίκησης του Προγράμματος.  
 

3.2.12 Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;10 

 

 
Η δομή του Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας  είναι σαφής και 
περιγράφεται και στον Κανονισμό Λειτουργίας.  Το Π.Μ.Σ. υλοποιείται ετησίως 
για ένα ενιαίο Τμήμα φοιτητών, το οποίο αποτελείται από νέους πτυχιούχους 
και στελέχη επιχειρήσεων. Στελέχη Επιχειρήσεων θεωρούνται όσοι έχουν 
τουλάχιστον 24 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς, ενώ Νέοι Πτυχιούχοι όσοι έχουν λιγότερη επαγγελματική 
εμεπειρία. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας, ο φοιτητής θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε 10 
μαθήματα (Άρθρο 6, ΦΕΚ 2056/29.7.2014). Για το πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης, η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στο 
1ο και 2ο εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου σπουδών ο φοιτητής 
υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis) εφ’ όσον έχει 
εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές και οικονομικές υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα 
εξάμηνα των σπουδών του.  
 
3.2.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / 

κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων; 
 

Το ποσοστό των μαθημάτων κορμού είναι 80% του συνόλου. Στο Π.Μ.Σ στη 
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας  δεν υπάρχουν περαιτέρω ειδικεύσεις ή 
κατευθύνσεις. 

 
3.2.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων/ μαθημάτων 
υποχρεωτικής επιλογής /μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 
μαθημάτων; 
 
Στο Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας υπάρχουν 10 συνολικά μαθήματα 
και στα δύο εξάμηνα φοίτησης τα οποία είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 
Από αυτά τα μαθήματα τα 8 είναι κορμού και τα 2 είναι επιλογής. 
Συγκεκριμένα, στα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης προσφέρονται συνολικά 6 
μαθήματα επιλογής από τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν τα 2. Ακολουθεί το 
τρίτο εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.  
Συνεπώς το ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων είναι το 100%, των μαθημάτων 
υποχρεωτικής επιλογής 80% και των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής 20%. 
 
3.2.4.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, 
μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και 
μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; 
 
Δεν υφίσταται η παραπάνω κατηγοριοποίηση των μαθημάτων στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 
 
3.2.4.4. Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; 

 
Αυτό συναρτάται από τη φύση των μαθημάτων. Για παράδειγμα, μαθήματα 

                                                 
 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

29 

όπως «Ποσοτικές μέθοδοι στην Υγεία» ή «Στατιστική Ανάλυση και Αξιολόγηση 
δεδομένων» ή «Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας» 
πραγματοποιούνται σε Εργαστήριο. Οι ασκήσεις ή οι εργασίες συναντώνται ως 
επί το πλείστον στο σύνολο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 

 
 

3.2.4.5. Πως οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; 
Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι 
ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Προβλέπεται επανεκτίμηση, 
αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων;  

 
Πριν την ανάθεση ενός μαθήματος σε μέλος ΔΕΠ υπάρχει η αξιολόγηση της 
πρότασής του που βασίζεται σε ενδελεχή αξιολόγηση του περιεχόμενου, της 
δομής και της έκτασης της ύλης του μαθήματος. Σ’ αυτή τη φάση αξιολογείται 
και το ζήτημα της επικάλυψης. Η επικαιροποίηση της ύλης, με δεδομένη τη 
δομή του μαθήματος, είναι καθήκον και προνόμιο του κάθε εισηγητή.  

 
 

3.2.4.6. Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο 
λειτουργικό  είναι;  
 
Δεν εφαρμόζεται ακόμη σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων. Το 
Πρόγραμμα Σπουδών είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές που δεν προέρχονται από σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Οικονομικών Επιστημών να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 
Εντούτοις αποτελεί μεσοπρόθεσμο στόχο της Διοίκησης. 

 
 

3.2.5. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 
 

Το εξεταστικό σύστημα θεωρείται αποτελεσματικό. Μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας , με μεγάλη εμπειρία στα γνωστικά τους 
αντικείμενα, υποβάλλουν σε πολλαπλές δοκιμασίες τους φοιτητές του 
Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων πολλών εργασιών και παρουσιάσεων, 
εκτός των συμβατικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.   
 
3.2.5.1. Εφαρμόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
 

Ναι. 
 
3.2.5.2.Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών καταγράφονται στο περίγραμμα του 
μαθήματος και οι φοιτητές τα γνωρίζουν πριν την έναρξη των διαλέξεων. 
Επίσης, οι φοιτητές, στη θεσμοθετημένη διαδικασία της αξιολόγησης του 
μαθήματος, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη διαδικασία της δικής τους 
αξιολόγησης.  

 
 

3.2.5.3. Εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κοινές διαδικασίες και κοινά 
κριτήρια; 

 
Συγκλίνουν σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι κοινά 
λόγω της αισθητής ανομοιογένειας  των μαθημάτων.  
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3.2.5.4. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας; 

 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας από τους 
φοιτητές στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος.  Επίσης υπάρχει η 
δυνατότητα  σε περίπτωση προβλήματος να επιληφθεί η Συντονιστική 
Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.  

 
 

3.2.5.5. Πόσο διαφανής και αποτελεσματική είναι η διαδικασία ανάθεσης, 
εκπόνησης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;  

 
Με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος, η διαδικασία 
ανάθεσης αξιολογείται από την Συντονιστική Επιτροπή. Η εκπόνηση και 
εξέταση της διπλωματικής εργασίας είναι διαφανής και αποτελεσματική γιατί 
εκτός από τον επιβλέποντα καθηγητή συνδράμουν και δύο εξεταστές.  

 
 

3.2.13 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 

Το εξεταστικό σύστημα θεωρείται αποτελεσματικό. Μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας , με μεγάλη εμπειρία στα γνωστικά τους 
αντικείμενα, υποβάλλουν σε πολλαπλές δοκιμασίες τους φοιτητές του 
Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων πολλών εργασιών και παρουσιάσεων, 
εκτός των συμβατικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.   
 

3.2.14 Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 

 

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας  βασίζεται στα 
δίδακτρα των φοιτητών του. Στην κατηγορία των νέων πτυχιούχων δίνονται 
υποτροφίες στο 10% των εγγεγραμμένων φοιτητών με βάση τα μόρια 
εισαγωγής και την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.  
 
 

3.2.15 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;11 

 
 
Η διαδικασία και τα κριτήρια δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και σε αφίσες εντός και εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου. Μετά 
την επιλογή, ο κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση στη βαθμολογία που έλαβε στις 
επιμέρους φάσεις  της διαδικασίας αξιολόγησης του.  
 
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών υπόκειται σε αυστηρή διαδικασία  
αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων. Παρακάτω παρατίθενται τα 
κριτήρια αξιολόγησης:   
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων πραγματοποιείται από τριμελή 
επιτροπή αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από Καθηγητές και Λέκτορες και 
ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  
 

Αξιολόγηση Νέων Πτυχιούχων 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν 
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προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις. 

1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη 
δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, 
καθώς και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων. Η 
πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας γίνεται με την κατάθεση ενός 
τίτλου από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 3.1. 

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης για τους υποψήφιους Νέους 
Πτυχιούχους και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας είναι: 

 Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου 55%. 

 Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικά υποχρεωτικής ασφάλισης ή βεβαιώσεις του φορέα 
ασφάλισης) ή άλλα επιπρόσθετα προσόντα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, 
λοιποί τίτλοι σπουδών κλπ.) 10%. 

 
Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 65%.  

3. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει τη συνέντευξη των υποψηφίων που θα 
προτείνει η Επιτροπή Αξιολόγησης με συντελεστή βαρύτητας 35%.   

Ο κατάλογος με τους επιτυχόντες υποψήφιους του Π.Μ.Σ. καταρτίζεται με βάση 
την τελική βαθμολογία της τρίτης φάσης και σύμφωνα με την αναλογία 
εισερχομένων από τις κατηγορίες Νέων Πτυχιούχων και Στελεχών 
Επιχειρήσεων που καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.   

 

Αξιολόγηση Στελεχών Επιχειρήσεων  

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν 
προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις. 

1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης 
στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων 
δικαιολογητικών καθώς και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
των υποψηφίων. Η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας γίνεται με 
την κατάθεση ενός τίτλου από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 3.1. 

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης για τους υποψηφίους που 
ανήκουν στην κατηγορία Στελεχών Επιχειρήσεων και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές βαρύτητας είναι: 

 Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 30%). 

 Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
έχει τουλάχιστον 24 μήνες επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής 
βαρύτητας 30%).  

 Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ή διδακτορικό (συντελεστής βαρύτητας 10%). 
Τίτλοι από ΑΕΙ της αλλοδαπής πρέπει να έχουν αναγνώριση από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 

 Επιπρόσθετα προσόντα: 2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, τίτλος 
συμπληρωματικής ή δια βίου εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε 
επιστημονικά συνέδρια, κ.ά. (συντελεστής βαρύτητας 10%).  

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 80%. 

1. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει τη συνέντευξη των υποψηφίων που θα 
προτείνει η Επιτροπή Αξιολόγησης, με συντελεστή βαρύτητας 20%. 
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Με βάση την τελική βαθμολογία της τρίτης φάσης, και σύμφωνα με την 
αναλογία εισερχομένων από τις κατηγορίες Νέων Πτυχιούχων και Στελεχών 
Επιχειρήσεων που καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, καταρτίζεται 
κατάλογος με τους επιτυχόντες υποψήφιους του  Π.Μ.Σ. Κατόπιν, καταρτίζεται 
ενιαίος κατάλογος με τους επιτυχόντες από τις δύο κατηγορίες υποψηφίων, 
των Νέων Πτυχιούχων και των Στελεχών Επιχειρήσεων.  

 

Η ΓΣΕΣ του Τμήματος ΟΔΕ, με βάση την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης:  

1. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κατάλογο με την τελική κατάταξη των επιτυχόντων 
και των επιλαχόντων και τον προωθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  

2. Η Γραμματεία καλεί τους επιτυχόντες να απαντήσουν γραπτώς εντός 5 
ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, αποδεχόμενοι ενυπόγραφα τους όρους λειτουργίας του. 

3. Η μη απάντηση από επιτυχόντα μέσα στην παραπάνω προθεσμία 
ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η 
Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους επιλαχόντες από τον 
σχετικό κατάλογο και τους καλεί να αποδεχτούν την ένταξή τους εντός 
5 ημερών.   

4. Για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, όταν δεν εγγράφεται ή 
όταν διαγράφεται μέρος των επιτυχόντων, παρέχεται η δυνατότητα στη 
Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ να καλεί μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα τους επόμενους υποψηφίους από τον πίνακα των 
επιλαχόντων μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των φοιτητών. Επίσης, 
παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης επιτυχόντων Στελεχών με 
Νέους Πτυχιούχους και αντίστροφα όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις 
στην τελική λίστα των επιτυχόντων στο ΠΜΣ. 

 

3.2.16 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 

 
Η διεθνής διάσταση του Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας είναι 
περιορισμένη. Περιορίζεται σε  περιστασιακές προσκλήσεις ξένων ομιλητών- 
ακαδημαϊκών. Φοιτητές του εξωτερικού δεν έχουν εκδηλώσει έμπρακτο 
ενδιαφέρον, παρά μόνο ενδιαφέρον σε επίπεδο πληροφοριών, επειδή μέχρι 
τώρα το πρόγραμμα προσφερόταν στην Ελληνική. Επίσης, το οικείο 
πρόγραμμα δεν έχει κάποιο σχήμα συνεργασίας με αντίστοιχα προγράμματα  
του εξωτερικού. Ο βασικός λόγος για τη σχετική του εσωστρέφεια ήταν η 
έντονη προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός αξιόπιστου και συνεκτικού 
προγράμματος  στο χώρο της Β. Ελλάδας κατά την πρώτη φάση της 
λειτουργίας του. Αυτός ο στόχος βρίσκεται στη διαδικασία επίτευξής του και 
βέβαια η διεθνής διάσταση του Π.Μ.Σ  αποτελεί τον επόμενο  μεγάλο στόχο 
όχι μόνο του Τμήματος ΟΔΕ αλλά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.    
 
 

 

3.2.17 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών12 Π.Μ.Σ. στη 
Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management) 

 

                                                 
12

 Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για καθένα από τα ΠΜΣ.  
12

 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση 
(Master in Public Management - MPM) του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
Το Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-
16. 
Υπουργική Απόφαση Έγκρισης υπ’ αριθμ. 107417/Β7 (ΦΕΚ 1931Β/17.07.14). 
 
 

3.2.18 Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.13 

 
Το παραπάνω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανήκει στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 

3.2.19 Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

 
Το Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση, του οποίου το Τμήμα ΟΔΕ έχει τη 
Διοικητική υποστήριξη, είναι το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη 
Δημόσια Διοίκηση στην Ελληνική Επικράτεια, προσφέροντας ένα 
πρόγραμμα σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, που 
οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στη Δημόσια Διοίκηση Επιχειρήσεων.  Η πλειοψηφία των 
φοιτητών και αποφοίτων του Προγράμματος κατέχουν θέσεις ευθύνης 
στο Δημόσιο Τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδας και μέσω των 
αποκτηθέντων από το Πρόγραμμα δεξιοτήτων βελτιώνουν την 
επαγγελματική τους κατάσταση καθιστώντας το πρόγραμμα εξαιρετικά 
δημοφιλές στους δημοσίους υπαλλήλους και τους λοιπούς 
ενδιαφερόμενους - πτυχιούχους Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών 
Σχολών.  Επομένως, θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι το Π.Μ.Σ στη 
Δημόσια Διοίκηση, συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του 
Τμήματος ΟΔΕ και την προσφορά του στην κοινωνία.  Το εν λόγω 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει καταστεί τόσο γνωστό και δημοφιλές ώστε 
να ενισχύει όχι μόνο την οντότητα του Τμήματος της ΟΔΕ αλλά και 
ολόκληρου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   
 

3.2.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 
αποτελεσματικές είναι; 

 
Ναι, υπάρχουν. Είναι αποτελεσματικές, γιατί η βελτίωση του ΠΜΣ στην 
Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελεί τη βασική και μόνιμη επιδίωξη της 
λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής που διευθύνει το εν λόγω 
Πρόγραμμα.  
 

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

 
Ναι, υπάρχουν. Οι διαδικασίες αξιολόγησης βασίζονται στην συνεχή 
αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές σε κάθε εξάμηνο. Η 
αναθεώρηση του Προγράμματος επιχειρείται σε τακτική βάση και 
βασίζεται σε προτάσεις των μελών ΔΕΠ καθώς και την ανατροφοδότηση 
από τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διδασκόντων και 
μαθημάτων. Όλες οι παραπάνω θεσμοθετημένες διαδικασίες κρίνονται 
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αποτελεσματικές και ενισχύονται από το γεγονός ότι το Πρόγραμμα 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση ακολουθεί συστηματικά τις 
εξελίξεις αντιστοίχων Προγραμμάτων Σπουδών διεθνούς κύρους.   

 
3.2.3.3. Πως δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;  

 
Στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση του Τμήματος 
ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στον Οδηγό Σπουδών του 
Προγράμματος που διανέμεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους και 
στους φοιτητές.  

 
3.2.3.4.Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας 
όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;  
 
Όχι. Αποτελεί βασικό μεσοπρόθεσμο στόχο της Διοίκησης του 
Προγράμματος.  
 
 

3.2.20 Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;14 

 

Η δομή του ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση είναι βασισμένη σε παλαιότερα και 
δοκιμασμένα ήδη Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, 
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και των 
Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, στα οποία 
συμμετέχει το Τμήμα ΟΔΕ επί σειρά ετών. 
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ενότητες για να εξυπηρετήσει δύο ειδών 
πτυχιούχους: α) τους σχετικά νέους πτυχιούχους και β) τους πτυχιούχους που 
έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία ως στελέχη επιχειρήσεων. Η 
εξειδίκευση των φοιτητών συνεχίζεται στο Γ΄ εξάμηνο με την εκπόνηση 
Διπλωματικής εργασίας.  
 
 
3.2.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / 

κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων; 
 
Το ποσοστό των μαθημάτων κορμού είναι 70% επί του συνόλου των 
μαθημάτων κορμού και επιλογής. 
 

3.2.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων/ μαθημάτων 
υποχρεωτικής επιλογής /μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο 
των μαθημάτων; 

 

 Στο Α΄εξάμηνο τα τέσσερα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και το ένα 
είναι επιλογής (υποχρεωτικής μεταξύ δύο μαθημάτων). 
 

 Στο Β΄ εξάμηνο τα τρία μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα δύο είναι 
επιλογής (υποχρεωτικής μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων) 

 
Επομένως το ποσοστό μαθημάτων επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων 
είναι 30%.  
 
 

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

Δεν υφίσταται η παραπάνω κατηγοριοποίηση των μαθημάτων στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Π.Μ.Σ στη Δημόσια Διοίκηση. 

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

 
Αυτό συναρτάται από τη φύση των μαθημάτων. Για παράδειγμα, τμήμα του 
μαθήματος “Μεθοδολογία Έρευνας” και “Ηλεκτρονικές Εφαρμογές στον 
Τουρισμό”  δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στα εργαστήρια. Μαθήματα όπως η 
Διοικητική Λογιστική βασίζονται σε ασκήσεις κλπ. 

 
 

3.2.4.5. Πως οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; 
Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά 
ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; 
Προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της 
ύλης των μαθημάτων;  
 

Πριν την ανάθεση ενός μαθήματος σε μέλος ΔΕΠ υπάρχει η αξιολόγηση της 
πρότασής του που βασίζεται σε ενδελεχή αξιολόγηση του περιεχόμενου, της 
δομής και της έκτασης της ύλης του μαθήματος. Σε αυτό το στάδιο 
αξιολογείται και το ζήτημα της επικάλυψης. Η επικαιροποίηση της ύλης, με 
δεδομένη τη δομή του μαθήματος, είναι καθήκον και προνόμιο του κάθε 
εισηγητή.  

 
 

3.2.4.6. Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο 
λειτουργικό είναι;  

 
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι δομημένο με 
τέτοιο τρόπο, ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν προέρχονται από 
σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών να μπορούν να 
παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 
 

 

3.2.21 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 

Το εξεταστικό σύστημα θεωρείται αποτελεσματικό. Μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
της Β. Ελλάδας , με μεγάλη εμπειρία στα γνωστικά τους αντικείμενα, 
υποβάλλουν σε πολλαπλές δοκιμασίες τους φοιτητές του Προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων πολλών εργασιών και παρουσιάσεων, εκτός των 
συμβατικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.   
 
3.2.5.1. Εφαρμόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
 

Ναι. 
 
3.2.5.2.Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών καταγράφονται στο περίγραμμα του 
μαθήματος και οι φοιτητές τα γνωρίζουν πριν την έναρξη των διαλέξεων. 
Επίσης, οι φοιτητές, στη θεσμοθετημένη διαδικασία της αξιολόγησης του 
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μαθήματος, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη διαδικασία της δικής 
τους αξιολόγησης.  

 
 

3.2.5.3. Εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κοινές διαδικασίες και κοινά 
κριτήρια; 

 
Συγκλίνουν σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι κοινά 
λόγω της αισθητής ανομοιογένειας  των μαθημάτων.  

 
 

3.2.5.4. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας; 
 
 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας από τους 
φοιτητές στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος. Υπάρχει η 
δυνατότητα, πάντα, σε περίπτωση προβλήματος να επιληφθεί η Συντονιστική 
Επιτροπή (ΣΕ) του Προγράμματος και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 
(ΓΣΕΣ) του Τμήματος.  
 
 
3.2.5.5. Πόσο διαφανής και αποτελεσματική είναι η διαδικασία ανάθεσης, 

εκπόνησης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;  
 
 

Με βάση τον Κανονισμό του εν λόγω προγράμματος, η διαδικασία ανάθεσης 
αξιολογείται από την ΣΕ και τη ΓΣΕΣ. Η εκπόνηση και εξέταση της 
διπλωματικής εργασίας είναι διαφανής και αποτελεσματική γιατί εκτός από 
τον επιβλέποντα καθηγητή συνδράμουν και δύο εξεταστές που είναι μέλη 
ΔΕΠ.  
 
 

3.2.22 Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
 

Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση βασίζεται στα Δίδακτρα 
των φοιτητών του. Επομένως, το πρόγραμμα είναι αυτο-χρηματοδοτούμενο. 
Στο πρόγραμμα των νέων πτυχιούχων παρέχονται υποτροφίες με βάση την 
ακαδημαϊκή επίδοση έως ποσοστού 10% επί του αριθμού των εγγραφέντων 
φοιτητών. Στο πρόγραμμα των στελεχών δίνονται υποτροφίες με βάση την 
ακαδημαϊκή επίδοση.  
Επίσης, παρέχονται εκπτώσεις σε αδέλφια ή συζύγους που φοιτούν 
ταυτόχρονα.  
 
 

3.2.23 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;15 

 
Η διαδικασία και τα κριτήρια δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, σε ιστοσελίδες 
ευρείας κυκλοφορίας μέσω σχετικής αγγελίας, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και με αφίσες εντός και εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου. Επίσης, η 
ανακοίνωση της έναρξης κάθε νέου κύκλου αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται 
σε σχετικό κατάλογο που αναρτάται στη Γραμματεία του Προγράμματος.  
 

                                                 
 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

37 

Μετά την επιλογή, ο κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση στη βαθμολογία που 
έλαβε στις επιμέρους φάσεις  της διαδικασίας αξιολόγησης του και έχει το 
δικαίωμα υποβολής ένστασης, η οποία εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή. 
 
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών υπόκειται σε αυστηρή διαδικασία  
αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων. Παρακάτω παρατίθενται τα 
κριτήρια αξιολόγησης:   
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων πραγματοποιείται από επιτροπή 
αξιολόγησης η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  
Η Γραμματεία του Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία 
υποβάλλονται οι αιτήσεις από υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί 
στην επιτροπή αξιολόγησης το σύνολο των αιτήσεων με συνοδευτικό υλικό. Οι 
αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα, που τους αποστέλλει ή τους 
παραδίδει η Γραμματεία.  

 
i. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από τους 

υποψηφίους είναι:  
ii. Έντυπη αίτηση 

iii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
iv. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος 
v. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

vi. Δύο συστατικές επιστολές 
vii. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή 

γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης και 
σύμφωνα με τους όρους που γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ 

viii. Πρόσθετα προσόντα (άλλα πτυχία, ειδικά σεμινάρια, γνώσεις Η/Υ, 
μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, 
βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).  

ix. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες 
έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρία 
στάδια. 
Το πρώτο στάδιο είναι προκριματικό. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στο 
δεύτερο στάδιο είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, 
καθώς και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων. 
Το πλέον αξιοσημείωτο στη διαδικασία επιλογής είναι η 
«αντικειμενικοποίηση» των κριτηρίων αξιολόγησης, ώστε να είναι φερέγγυα η 
όλη διαδικασία και κυρίως αποδεκτή από τους υποψηφίους φοιτητές. Αυτό 
γίνεται φανερό από το «ειδικό βάρος» που έχει κάθε κριτήριο. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου του Π.Μ.Σ. για Νέους 
Πτυχιούχους και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι: 

 Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου - Συντελεστής βαρύτητας: 20%. 

 Σκορ GMAT - Συντελεστής βαρύτητας: 60%.  

 Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικά υποχρεωτικής ασφάλισης ή βεβαιώσεις του φορέα 
ασφάλισης. - Συντελεστής βαρύτητας: 10%. 

 
Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στο β΄ στάδιο είναι 90%. Το γ’ στάδιο 
περιλαμβάνει τη συνέντευξη των υποψηφίων που θα προτείνει η Επιτροπή 
Αξιολόγησης με συντελεστή βαρύτητας 10%. Ο κατάλογος με τους επιτυχόντες 
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υποψήφιους του Π.Μ.Σ. καταρτίζεται με βάση την τελική βαθμολογία του γ’ 
σταδίου.   

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου του Π.Μ.Σ. για Στελέχη 
Επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι: 

 Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου - Συντελεστής βαρύτητας: 30% 

 Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
έχει τουλάχιστον 24 μήνες επαγγελματική εμπειρία. Συντελεστής 
βαρύτητας: 35%  

 Άλλοι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι (συντελεστής βαρύτητας 10%). 
Τίτλοι από ΑΕΙ της αλλοδαπής πρέπει να έχουν αναγνώριση από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) - Συντελεστής βαρύτητας: 10% 

 Επιπρόσθετα προσόντα (άλλα πτυχία, ειδικά σεμινάρια, πιστοποιητικά 
γνώσεων Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, 
μελέτες, τίτλοι συμπληρωματικής ή δια βίου εκπαίδευσης, βραβεία, 
συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια) - Συντελεστής βαρύτητας: 10%  

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στο β’ στάδιο είναι 85%. Το τρίτο στάδιο 
περιλαμβάνει τη συνέντευξη των υποψηφίων που θα προτείνει η Επιτροπή 
Αξιολόγησης, με συντελεστή βαρύτητας 15%. Με βάση την τελική βαθμολογία 
της τρίτης φάσης καταρτίζεται κατάλογος με τους επιτυχόντες υποψήφιους του  
Π.Μ.Σ.  

 

Διαδικασία τελικής επιλογής υποψηφίων φοιτητών 

Η ΓΣΕΣ του Τμήματος ΟΔΕ, με βάση την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης:  

5. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κατάλογο με την τελική κατάταξη των 
επιτυχόντων και των επιλαχόντων και τον προωθεί στη Γραμματεία του 
ΠΜΣ.  

6. Η Γραμματεία καλεί τους επιτυχόντες να απαντήσουν γραπτώς εντός 5 
ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, αποδεχόμενοι ενυπόγραφα τους όρους λειτουργίας του. 

7. Η μη απάντηση από επιτυχόντα μέσα στην παραπάνω προθεσμία 
ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η 
Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους επιλαχόντες από τον 
σχετικό κατάλογο και τους καλεί να αποδεχτούν την ένταξή τους εντός 5 
ημερών.   

8. Για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, όταν δεν εγγράφεται ή 
διαγράφεται μέρος των επιτυχόντων, παρέχεται η δυνατότητα στη 
Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ να καλεί μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα τους επόμενους υποψηφίους από τον πίνακα των επιλαχόντων 
μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των φοιτητών.  

 
 

3.2.24 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 

 
Η διεθνής διάσταση του ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση είναι περιορισμένη. 
Αφορά σε περιστασιακές προσκλήσεις ξένων ομιλητών - ακαδημαϊκών. 
Φοιτητές του εξωτερικού δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, επειδή μέχρι τώρα 
το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική. Επίσης, το οικείο πρόγραμμα δεν 
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έχει κάποιο σχήμα συνεργασίας με αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού. 
Ο βασικός λόγος για τη σχετική του εσωστρέφεια είναι το αντικείμενο των 
σπουδών που αφορά στη Διοίκηση στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα. Ωστόσο, 
γίνεται προσπάθεια διεύρυνσης της εμβέλειας των δραστηριοτήτων του 
Προγράμματος μέσω των διπλωματικών και λοιπών εργασιών των φοιτητών 
και των εισηγήσεων των διδασκόντων, στις οποίες γίνεται χρήση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας. Γίνεται, έτσι, εφικτή η αντιπαραβολή σύγχρονων τάσεων και 
πρακτικών της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, 
μέσω της προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων που διατίθενται από τη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ενισχύεται η διεθνής διάσταση του 
Προγράμματος. 
 
Επίσης, το οικείο πρόγραμμα δεν έχει κάποιο σχήμα συνεργασίας με 
αντίστοιχα προγράμματα  του εξωτερικού. Ο βασικός λόγος για τη σχετική του 
εσωστρέφεια ήταν η έντονη προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός αξιόπιστου και 
συνεκτικού προγράμματος  στο χώρο της Β. Ελλάδας κατά την πρώτη φάση της 
λειτουργίας του. Αυτός ο στόχος βρίσκεται στη διαδικασία επίτευξής του και 
βέβαια η διεθνής διάσταση του Π.Μ.Σ  αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο όχι 
μόνο του Τμήματος ΟΔΕ αλλά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.    
 

 

 

3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές 
Δραστηριότητες 

3.2.25 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας προσφέρει το παρακάτω μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016: Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 
(Master in International Business). 

 

3.2.26 Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.16 

Το παραπάνω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανήκει στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας . 

 

3.2.27 Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

 
To Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες οδηγεί στην 
απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Διεθνείς 
Επιχειρηματικές Δραστηριότητες- Master in International Business 
(MIB)». Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις 
γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ξένων ΑΕΙ, όσο και 
από την αναγκαιότητα των περιεχομένων του, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών και αναγκών της αγοράς εργασίας. Κύριοι στόχοι του 
Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, 
ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή γνώσεων στο ευρύτερο 
γνωστικό αντικείμενο του Μάνατζμεντ των Διεθνών και Εξωστρεφών 
Επιχειρήσεων, καθώς και η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών των 
επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, του ιδιωτικού και δημοσίου 
τομέα, για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες διεθνείς 

                                                 
16

 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
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επιχειρηματικές δραστηριότητες, συνδυάζοντας τις απαιτήσεις και 
προκλήσεις του εγχώριου και διεθνούς περιβάλλοντος. Επίσης, η υποδοχή 
και αποδοχή του ΠΜΣ από συνεργαζόμενους φορείς της Επιχειρηματικής 
Κοινότητας, τόσο για την ποιότητα του προγράμματος σπουδών όσο και για 
την αναγκαιότητά του λόγω των προκλήσεων της αγοράς, αναδεικνύουν 
τον ξεχωριστό και αναγκαίο χαρακτήρα του. Το εν λόγω μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, αν και προσφέρεται μόνο τα τελευταία τρία ακαδημαϊκά έτη, 
έχει καταστεί τόσο γνωστό και δημοφιλές, ειδικά μεταξύ των εξωστρεφών 
επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας, ώστε ενισχύει όχι μόνο την οντότητα του 
Τμήματος ΟΔΕ, αλλά και ολόκληρου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 

3.2.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 
αποτελεσματικές είναι; 

 
Διαδικασίες ελέγχου και ανταπόκρισης υπάρχουν και είναι 
αποτελεσματικές γιατί η βελτίωση του Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς 
Επιχειρηματικές Δραστηριότητες  αποτελεί τη βασική και μόνιμη επιδίωξη 
της Συντονιστικής Επιτροπής ως διοικητικού οργάνου που διευθύνει το εν 
λόγω Πρόγραμμα. Επίσης, η συχνή συμμετοχή των φοιτητών και 
αποφοίτων σε δράσεις της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας, και 
στην αγορά εργασίας γενικότερα, τυγχάνουν θερμής υποδοχής.  

 
3.2.3.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του 

Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι;  
 

Ναι υπάρχουν. Οι διαδικασίες αξιολόγησης βασίζονται στη συνεχή 
αξιολόγηση των μαθημάτων και των καθηγητών από τους φοιτητές σε 
κάθε εξάμηνο. Η αναθεώρηση του Προγράμματος βασίζεται σε προτάσεις 
των μελών ΔΕΠ που πλαισιώνουν τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. 
Όλες οι παραπάνω θεσμοθετημένες διαδικασίες κρίνονται 
αποτελεσματικές και ενισχύονται από το γεγονός ότι το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις 
αντιστοίχων Προγραμμάτων Σπουδών διεθνούς κύρους.   

 
3.2.3.3. Πως δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;  

 
Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και του οικείου Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς 
Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, στα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος που διανέμεται 
στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους και στους φοιτητές, καθώς και μέσω 
του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου. Επίσης, μέσα από τη 
στενή συνεργασία με φορείς της Επιχειρηματικής Κοινότητας, και 
συμμετοχής του ΠΜΣ στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες σε 
δράσεις επιχειρηματικότητας (ημερίδες, Συνέδρια κ.ά.), χορηγίες σε 
εκδηλώσεις (π.χ. ημέρες καριέρας) και εκθέσεις. 

  
3.2.3.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας 

όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;  
 

Όχι καθώς οι πρώτοι φοιτητές αποφοιτούν τον Μάιο του 2017. Ωστόσο, 
αποτελεί βασικό μεσοπρόθεσμο στόχο της Διοίκησης του Προγράμματος.  

 

3.2.28 Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;17 

 

                                                 
17

 Συμπληρώστε τους Πίνακες 13.1 και 13.2.  
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Η δομή του ΠΜΣ στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 
δοκιμάζεται κατά τη λειτουργία του Προγράμματος και την προτίμηση 
φοίτησης που δείχνουν σε αυτό πτυχιούχοι ποικίλων σχολών, όπως επίσης 
και Στελέχη γνωστών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο 
κύκλους για να εξυπηρετήσει δύο ειδών πτυχιούχους: α) τους Νέους 
Πτυχιούχους και β) τα Στελέχη Επιχειρήσεων που έχουν εργασιακή 
εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 

 
3.2.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού/ ειδίκευσης/ 

κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων; 
 
Το ποσοστό των μαθημάτων κορμού του Α’ εξαμήνου είναι 80% του 
συνόλου, ενώ το Β εξάμηνο είναι 60%. 

 
3.2.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων/μαθημάτων 

υποχρεωτικής επιλογής/μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο 
των μαθημάτων; 

 

 Στο Α’ εξάμηνο τα τέσσερα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και ένα είναι 
επιλογής. 

 Στο Β’ εξάμηνο τα τρία μαθήματα είναι υποχρεωτικά και δύο είναι 
επιλογής. 

 
Επομένως το ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων στο σύνολο των 
μαθημάτων είναι 70%. 

 
3.2.4.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, 

μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων 
και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; 

 
Δεν υφίσταται η παραπάνω κατηγοριοποίηση των μαθημάτων στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Π.Μ.Σ στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. 

 
Ωστόσο, όλα τα μαθήματα του Προγράμματος ανήκουν στη συγκεκριμένη 
επιστημονική περιοχή των Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριότητων.  

 
3.2.4.4. Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, 

ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; 
 

Αυτό συναρτάται από τη φύση των μαθημάτων. Για παράδειγμα, μέρος 
των μαθημάτων, ανάλογα την ενότητα που διδάσκεται μπορεί να 
απαιτήσουν την πραγματοποίησή τους σε χώρο εργαστηρίου. Μαθήματα 
Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής βασίζονται σε ασκήσεις κλπ. 

 
3.2.4.5. Πως οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; 
Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Προβλέπεται 
επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης των 
μαθημάτων;  

 
Πριν την ανάθεση ενός μαθήματος σε μέλος ΔΕΠ υπάρχει η αξιολόγηση 
της πρότασής του, που βασίζεται σε ενδελεχή αξιολόγηση του 
περιεχόμενου, της δομής και της έκτασης της ύλης του μαθήματος. Σ’ αυτή 
τη φάση αξιολογείται και το ζήτημα της επικάλυψης. Η επικαιροποίηση 
της ύλης, με δεδομένη τη δομή του μαθήματος, είναι καθήκον και 
προνόμιο του κάθε εισηγητή. Επίσης, κατά τις αναθέσεις των μαθημάτων 
και αξιολόγησης της ύλης λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια, και οι προτάσεις 
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των φοιτητών, που έχουν αξιολογήσεις στο παρελθόν το συγκεκριμένο 
μάθημα.  

 
3.2.4.6. Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο 

λειτουργικό είναι;  
 

Δεν εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων. Το Πρόγραμμα 
Σπουδών είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
που δεν προέρχονται από σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών 
Επιστημών να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 

 
3.2.5. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 
Το εξεταστικό σύστημα θεωρείται αποτελεσματικό. Μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεγάλη εμπειρία στα γνωστικά τους 
αντικείμενα, υποβάλλουν σε πολλαπλές δοκιμασίες τους φοιτητές του 
Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων πολλών εργασιών και 
παρουσιάσεων, εκτός των συμβατικών εξετάσεων στο τέλος του κάθε 
εξαμήνου. 

 
3.2.5.1. Εφαρμόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
 

Ναι. 
 
3.2.5.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών καταγράφονται στο περίγραμμα 
του μαθήματος και οι φοιτητές τα γνωρίζουν πριν την έναρξη των 
διαλέξεων. Επίσης, οι φοιτητές, στη θεσμοθετημένη διαδικασία της 
αξιολόγησης του μαθήματος, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη 
διαδικασία της δικής τους αξιολόγησης.  

 
3.2.5.3. Εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κοινές διαδικασίες και κοινά 

κριτήρια; 
 

Συγκλίνουν σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν είναι δυνατό να είναι κοινά 
λόγω της αισθητής ανομοιογένειας  των μαθημάτων.  

 
3.2.5.4. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας; 

 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας από τους 
φοιτητές στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος. Επίσης 
υπάρχει η δυνατότητα  ε περίπτωση προβλήματος να επιληφθεί η 
Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.  

 
3.2.5.5. Πόσο διαφανής και αποτελεσματική είναι η διαδικασία ανάθεσης, 

εκπόνησης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;  
 

Με βάση τον Κανονισμό του εν λόγω προγράμματος, η διαδικασία 
ανάθεσης αξιολογείται και εγκρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και 
τη ΓΣΕΣ. Η εκπόνηση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας είναι 
διαφανής και αποτελεσματική γιατί εκτός από τον επιβλέποντα καθηγητή 
συνδράμουν και δύο εξεταστές.  

 

3.2.29 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 
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Το εξεταστικό σύστημα θεωρείται αποτελεσματικό. Μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεγάλη εμπειρία στα γνωστικά τους 
αντικείμενα, υποβάλλουν σε πολλαπλές δοκιμασίες τους φοιτητές του 
Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων πολλών εργασιών και 
παρουσιάσεων, εκτός των συμβατικών εξετάσεων στο τέλος του κάθε 
εξαμήνου.   

 

3.2.30 Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
 

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ στις Διεθνείς Επιχειρηματικές 
Δραστηριότητες βασίζεται στα δίδακτρα των φοιτητών του. Στο 
πρόγραμμα των νέων πτυχιούχων δίνονται υποτροφίες στο 10% των 
εγγεγραμμένων φοιτητών με βάση τα μόρια εισαγωγής και την 
ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών. 

 
 

3.2.31 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;18 

Η διαδικασία και τα κριτήρια δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και σε αφίσες εντός και εκτός του χώρου του 
Πανεπιστημίου. Μετά την επιλογή, ο κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση στη 
βαθμολογία που έλαβε στις επιμέρους φάσεις  της διαδικασίας 
αξιολόγησης του.  

 
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών υπόκειται σε αυστηρή διαδικασία  
αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων. Παρακάτω παρατίθενται τα 
κριτήρια αξιολόγησης: 

 

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από 

υποψήφιους φοιτητές, προωθεί στην επιτροπή αξιολόγησης, που ορίζεται από 

τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ΟΔΕ, το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό 

υλικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπα τα οποία μπορούν να αναζητηθούν 

από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή στη Γραμματεία.  

Α. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για 

το πρόγραμμα Νέων Πτυχιούχων είναι: 

1. Έντυπη αίτηση. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. 

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο 

όρο).  

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή Λέκτορες. 

Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 

6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή 

ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται 

αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του 

http://www.asep.gr/portal-

files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc. Για 

το TOEFL απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 87 στο Internet-based test. Η 

καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση 

                                                 
18

 Συμπληρώστε τον Πίνακα 4.  

http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc
http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc
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πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το 

οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή Πτυχίο Αγγλικής 

Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα TOEFL 

και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια. 

7. Αποδεικτικό πληρωμής για τα τέλη εξέτασης του φακέλου του υποψηφίου 

30 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.  

Β. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να καταθέσουν οι υποψήφιοι, 

εάν υπάρχουν είναι: 

1. Αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT (Graduate Management Admission 
Test) χωρίς ελάχιστη βαθμολογία. Τα αποτελέσματα πρέπει να 
αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το GMAC. Ο 
κωδικός προγράμματος (GMAT Program Code) είναι RNW-9R-54. 

2. Άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι, άλλες ξένες γλώσσες, επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και διακρίσεις, πιστοποιητικά προγραμμάτων εξειδίκευσης.  

3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (πιστοποιητικά υποχρεωτικής 
ασφάλισης ή βεβαιώσεις του φορέα ασφάλισης).  

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για 

το πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων είναι: 

1. Έντυπη αίτηση. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. 

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο 

όρο). 

5. Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι από 

τον εργασιακό χώρο. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών 

παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην 

ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η 

οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής 

ασφάλισης. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 24 μήνες 

επαγγελματική εμπειρία. 

7. Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε 

πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, 

πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε 

επιστημονικά συνέδρια).  

8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή 

ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται 

αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του 

http://www.asep.gr/portal-

files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc. Για 

το TOEFL απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 87 στο Internet-based test. Η 

καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση 

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το 

οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή Πτυχίο Αγγλικής 

Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα TOEFL 

και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια. 

http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc
http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc
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9. Αποδεικτικό πληρωμής για τα τέλη εξέτασης του φακέλου του υποψηφίου 
30 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.  

 

3.2.32 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 

 
Η διεθνής διάσταση του Π.Μ.Σ στις Διεθνείς επιχειρηματικές 
Δραστηριότητες είναι εκτεταμένη και εναρμονισμένη στο σύνολο των 
μαθημάτων, των περιεχομένων αυτών καθώς και με το υλικό και τη 
μεθοδολογία τους. Επίσης, οι συχνές παρουσιάσεις εξαγωγικών και 
πολυεθνικών επιχειρήσεων, που λαμβάνουν χώρα κατά τις διαλέξεις ή με 
επισκέψεις των φοιτητών στις εγκαταστάσεις τους, και η συμμετοχή των 
τελευταίων σε διεθνή συνέδρια οργανισμών και φορέων, ενισχύουν τον 
διεθνή χαρακτήρα του ΠΜΣ.  
 
Φοιτητές του εξωτερικού δεν έχουν εκδηλώσει έμπρακτο ενδιαφέρον, 
παρά μόνο ενδιαφέρον σε επίπεδο πληροφοριών, επειδή μέχρι τώρα το 
πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα. Βασικό στόχο του ΠΜΣ 
αποτελεί η εναρμόνισή του με τα αντίστοιχα επιτυχημένα ΠΜΣ του 
εξωτερικού, ενισχύοντας τη διεθνή διάσταση τόσο του Π.Μ.Σ, όσο του 
Τμήματος ΟΔΕ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γενικότερα. 

3.2.33 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάνατζμεντ 
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 

 

Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
προσφέρει το παρακάτω μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016:  Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 
 

3.2.34 Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.19 

 
Το παραπάνω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανήκει στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας . 
 

3.2.35 Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

 
Το Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών οδηγεί 
στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Μάνατζμεντ 
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η φυσιογνωμία του προγράμματος 
έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων 
προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη τα 
περιεχόμενα και η έμφαση του προγράμματος να αντιστοιχούν στα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Κύριοι στόχοι του Π.Μ.Σ 
είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, ώστε να 
μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στο ευρύτερο γνωστικό 
αντικείμενο του Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, η 
επιμόρφωση ανώτερων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών 
του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες 
δραστηριότητές τους τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον, η 
διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και η ευρύτερη ανάδειξη 
και αναγνώριση του Π.Μ.Σ με έμφαση στην υιοθέτηση συνεργειών και στη 
διεθνοποίηση του Προγράμματος Σπουδών.    
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3.2.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 
αποτελεσματικές είναι; 

 
Διαδικασίες ελέγχου και ανταπόκρισης υπάρχουν και είναι αποτελεσματικές 
γιατί η βελτίωση του Π.Μ.Σ στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών  αποτελεί τη βασική και μόνιμη επιδίωξη της Συντονιστικής 
Επιτροπής ως διοικητικού οργάνου που  διευθύνει το εν λόγω Πρόγραμμα.  

 
3.2.3.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του 

Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι;  
 
Ναι υπάρχουν. Οι διαδικασίες αξιολόγησης βασίζονται στην συνεχή αξιολόγηση 
των μαθημάτων και των καθηγητών από τους φοιτητές σε κάθε εξάμηνο. Η 
αναθεώρηση του Προγράμματος  βασίζεται σε προτάσεις των μελών ΔΕΠ που 
πλαισιώνουν την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Σπουδών. Όλες οι 
παραπάνω θεσμοθετημένες διαδικασίες κρίνονται αποτελεσματικές και 
ενισχύονται από το γεγονός ότι το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις αντιστοίχων Προγραμμάτων Σπουδών 
διεθνούς κύρους.   
 
3.2.3.3. Πως δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;  

 
Στην ιστοσελίδα του οικείου Π.Μ.Σ . στο Μάνατζμεντ Τουριστικών 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  και 
στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος που διανέμεται στους 
ενδιαφερόμενους  υποψηφίους και στους φοιτητές.  

 
3.2.3.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων 
απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;  
 
H παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας όσων θα αποκτήσουν τίτλο 
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα, αποτελεί βασικό μεσοπρόθεσμο στόχο 
της Διοίκησης του Προγράμματος.  
 
 

3.2.36 Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;20 

 

 
Η δομή του Π.Μ.Σ στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
δοκιμάζεται κατά τη  λειτουργία του Προγράμματος και την προτίμηση  
φοίτησης που δείχνουν σε αυτό πτυχιούχοι ποικίλων  σχολών. Το πρόγραμμα 
χωρίζεται σε δύο κύκλους για να εξυπηρετήσει δύο ειδών πτυχιούχους: α) τους 
νέους πτυχιούχους και β) τους πτυχιούχους που έχουν εργασιακή εμπειρία ως 
στελέχη επιχειρήσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών . Το 
Πρόγραμμα Σπουδών κατά τη διάρκεια των δύο  πρώτων εξαμήνων είναι κοινό 
για όλους τους φοιτητές και προσφέρει μαθήματα εξειδίκευσης (Έξι μαθήματα 
ανά εξάμηνο). Στον κύκλο σπουδών για νέους πτυχιούχους, τα εξάμηνα 
φοίτησης είναι διαδοχικά, ενώ στον κύκλο σπουδών για στελέχη επιχειρήσεων 
τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, αντιστοιχούν σε αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη 
σπουδών, δηλαδή πραγματοποιείται ένα εξάμηνο σπουδών ανά ακαδημαϊκό 
έτος. Η εξειδίκευση των φοιτητών συνεχίζεται στο Γ’ εξάμηνο με την εκπόνηση 
Διπλωματικής εργασίας.  
 
3.2.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / 
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κατευθύνσεωνστο σύνολο των μαθημάτων; 
 

Το ποσοστό των μαθημάτων κορμού (υποχρεωτικών μαθημάτων) είναι 75% του 
συνόλου των μαθημάτων (το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ένας φοιτητής για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης, είναι δώδεκα). Με βάση των κανονισμό λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δεν 
υπάρχει διαχωρισμός των μαθημάτων σε μαθήματα ειδίκευσης και 
κατευθύνσεων. 

 
3.2.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων/ μαθημάτων 

υποχρεωτικής επιλογής /μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 
μαθημάτων; 

 

 Στο Α’ εξάμηνο τα πέντε  μαθήματα είναι υποχρεωτικά και ένα είναι 
επιλογής (συνολικά έξι μαθήματα) 

 Στο Β’ εξάμηνο τα τέσσερα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και δύο είναι 
επιλογής (συνολικά έξι μαθήματα). 

 
Επομένως το ποσοστό μαθημάτων επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων είναι 
25%.  

 
3.2.4.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, 

μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων 
και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; 

 
Με βάση το Φ.Ε.Κ ίδρυσης του Π.Μ.Σ στο Μάνατζμεντ Τουριστικών 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του,  
δεν γίνεται διαχωρισμός των μαθημάτων σε μαθήματα υπόβαθρου, 
επιστημονικής περιοχής, μαθήματα γενικών γνώσεων και μαθημάτων 
ανάπτυξης. Ο διαχωρισμός των μαθημάτων είναι σε υποχρεωτικά μαθήματα και 
μαθήματα επιλογής, με αντίστοιχα ποσοστά επί του συνόλου των μαθημάτων 
75% και 25%. 

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

 
Αυτό συναρτάται από τη φύση των μαθημάτων. Για παράδειγμα, τμήμα του 
μαθήματος “Μεθοδολογία Έρευνας” και “Ηλεκτρονικές Εφαρμογές στον 
Τουρισμό”  δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στα εργαστήρια. Μαθήματα όπως η 
Διοικητική Λογιστική βασίζονται σε ασκήσεις κλπ. 

 
 

3.2.4.5. Πως οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; 
Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; 
Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Προβλέπεται  
επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης των 
μαθημάτων;  
 

Πριν την ανάθεση ενός μαθήματος σε μέλος ΔΕΠ υπάρχει η αξιολόγηση της 
πρότασής του που βασίζεται σε ενδελεχή αξιολόγηση του περιεχόμενου, της 
δομής και της έκτασης της ύλης του μαθήματος. Σ’ αυτή τη φάση αξιολογείται 
και το ζήτημα της επικάλυψης. Η επικαιροποίηση της ύλης, με δεδομένη τη δομή 
του μαθήματος, είναι καθήκον και προνόμιο του κάθε εισηγητή.  

 
 

3.2.4.6. Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο 
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λειτουργικό είναι;  
 

Δεν εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων. Το Πρόγραμμα 
Σπουδών είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που 
δεν προέρχονται από σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών 
Επιστημών να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 
 

 
 

3.2.37 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 

Το εξεταστικό σύστημα θεωρείται αποτελεσματικό. Μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεγάλη εμπειρία στα γνωστικά τους 
αντικείμενα, υποβάλλουν σε πολλαπλές δοκιμασίες τους φοιτητές του 
Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων πολλών εργασιών και παρουσιάσεων, 
εκτός των συμβατικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.   
 
3.2.5.1.  Εφαρμόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
 
Ναι. 
 
3.2.5.2.Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών καταγράφονται στο περίγραμμα του 
μαθήματος και οι φοιτητές τα γνωρίζουν πριν την έναρξη των διαλέξεων. 
Επίσης, οι φοιτητές, στη θεσμοθετημένη διαδικασία της αξιολόγησης του 
μαθήματος, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη διαδικασία της δικής τους 
αξιολόγησης.  

 
 

3.2.5.3. Εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κοινές διαδικασίες και κοινά 
κριτήρια; 

 
Συγκλίνουν σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι κοινά λόγω 
της αισθητής ανομοιογένειας  των μαθημάτων.  

 
 

3.2.5.4. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας; 
 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας από τους φοιτητές 
με ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος.  Επίσης υπάρχει η δυνατότητα  
σε περίπτωση προβλήματος να επιληφθεί η Συντονιστική Επιτροπή του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος.  

 
 

3.2.5.5. Πόσο διαφανής και αποτελεσματική είναι η διαδικασία ανάθεσης, 
εκπόνησης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;  

 
Με βάση τον Κανονισμό του εν λόγω προγράμματος, η διαδικασία ανάθεσης 
αξιολογείται από την Συντονιστική Επιτροπή. Η εκπόνηση και εξέταση της 
διπλωματικής εργασίας είναι διαφανής και αποτελεσματική γιατί εκτός από τον 
επιβλέποντα καθηγητή συνδράμουν και δύο εξεταστές.  
 
 

3.2.38 Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
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Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών βασίζεται στα δίδακτρα των φοιτητών του. Στο πρόγραμμα των 
νέων πτυχιούχων δίνονται υποτροφίες στο 10% των εγγεγραμμένων φοιτητών 
με βάση τα μόρια εισαγωγής και την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.  
 
 

3.2.39 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;21 

 
Η διαδικασία και τα κριτήρια δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και σε αφίσες εντός και εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου. Μετά 
την επιλογή, ο κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση στη βαθμολογία που έλαβε στις 
επιμέρους φάσεις  της διαδικασίας αξιολόγησης του.  
 

 
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών υπόκειται σε αυστηρή διαδικασία  
αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων. Παρακάτω παρατίθενται τα 
κριτήρια αξιολόγησης:   
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων πραγματοποιείται από επιτροπή 
αξιολόγησης η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η 
αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν 
προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις. 
Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη 
δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, 
καθώς και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης του Π.Μ.Σ. για Νέους 
Πτυχιούχους και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι: 

 Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου 40%. 

 Σκορ GMAT 20%.  

 Πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες 
γλώσσες, επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις, πιστοποιητικά 
προγραμμάτων εξειδίκευσης  10%. 

 Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία 10%, η οποία αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικά υποχρεωτικής ασφάλισης ή βεβαιώσεις του φορέα ασφάλισης. 

 
Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη β’ φάση είναι 80%. Η τρίτη φάση 
περιλαμβάνει τη συνέντευξη των υποψηφίων που θα προτείνει η Επιτροπή 
Αξιολόγησης με συντελεστή βαρύτητας 20%. Ο κατάλογος με τους επιτυχόντες 
υποψήφιους του Π.Μ.Σ. καταρτίζεται με βάση την τελική βαθμολογία της τρίτης 
φάσης.   

Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης του Π.Μ.Σ. για Στελέχη 
Επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι: 

 Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 30%). 

 Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
έχει τουλάχιστον 24 μήνες επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 
35%).  

 Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ή διδακτορικό (συντελεστής βαρύτητας 10%). 
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Τίτλοι από ΑΕΙ της αλλοδαπής πρέπει να έχουν αναγνώριση από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 

 Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, τίτλος 
συμπληρωματικής ή δια βίου εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε 
επιστημονικά συνέδρια) (συντελεστής βαρύτητας 10%).  

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 85%. Η τρίτη φάση 
περιλαμβάνει τη συνέντευξη των υποψηφίων που θα προτείνει η Επιτροπή 
Αξιολόγησης, με συντελεστή βαρύτητας 15%. Με βάση την τελική βαθμολογία 
της τρίτης φάσης, καταρτίζεται κατάλογος με τους επιτυχόντες υποψήφιους του  
Π.Μ.Σ.  

 

Διαδικασία τελικής επιλογής υποψηφίων φοιτητών 

Η ΓΣΕΣ του Τμήματος ΟΔΕ, με βάση την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης:  

9. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κατάλογο με την τελική κατάταξη των 
επιτυχόντων και των επιλαχόντων και τον προωθεί στη Γραμματεία του 
ΠΜΣ.  

10. Η Γραμματεία καλεί τους επιτυχόντες να απαντήσουν γραπτώς εντός 5 
ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, αποδεχόμενοι ενυπόγραφα τους όρους λειτουργίας του. 

11. Η μη απάντηση από επιτυχόντα μέσα στην παραπάνω προθεσμία 
ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η 
Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους επιλαχόντες από τον 
σχετικό κατάλογο και τους καλεί να αποδεχτούν την ένταξή τους εντός 5 
ημερών.   

12. Για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, όταν δεν εγγράφεται ή 
διαγράφεται μέρος των επιτυχόντων, παρέχεται η δυνατότητα στη 
Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ να καλεί μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα τους επόμενους υποψηφίους από τον πίνακα των επιλαχόντων 
μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των φοιτητών.  

 
 

3.2.40 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

 
Η διεθνής διάσταση του Π.Μ.Σ στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο. Αλλοδαποί φοιτητές έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών σε επίπεδο πληροφοριών, χωρίς έμπρακτη συμμετοχή, κυρίως διότι 
έως τώρα το Πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική Γλώσσα. Επίσης, το 
συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτούργησε για πρώτη 
φορά το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 και δεν έχει αναπτύξει προς το παρόν κάποιο 
σχήμα συνεργασίας με αντίστοιχα προγράμματα  του εξωτερικού. Ο βασικός 
λόγος για τη σχετική αυτή εσωστρέφεια είναι η έντονη προσπάθεια 
εγκαθίδρυσης ενός αξιόπιστου και συνεκτικού προγράμματος  στο χώρο της Β. 
Ελλάδας κατά την πρώτη φάση της λειτουργίας του. Αυτός ο στόχος βρίσκεται 
στη διαδικασία επίτευξής του και βέβαια η διεθνής διάσταση του Π.Μ.Σ  
αποτελεί τον επόμενο  μεγάλο στόχο όχι μόνο του Τμήματος ΟΔΕ αλλά και του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.    
 

 
 
 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

51 

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 τυπικές διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του προγράμματος 
διδακτορικών σπουδών στους στόχους του τμήματος και στις ανάγκες της 
κοινωνίας. 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 επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του τμήματος, σε συνεργασία με τον 
υποψήφιο διδάκτορα, 

β) στη συνέχεια, από τη Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος 
Διδακτορικών Σπουδών, 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 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.  

 

3.3.2. Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 

 

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση του Προγράμματος 
Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία και από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

 Οι διατάξεις του Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις 
Διδακτορικές Σπουδές και ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων 
συλλογικών οργάνων του ΤΟΔΕ. 

Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό 

πλαίσιο. Ο Επιβλέπων συμβουλεύει και καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α για όλα τα 

θέματα που σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής όπως για 

παράδειγμα τον προσδιορισμό του θέματος, τη μεθοδολογία έρευνας, κτλ.  

 Ο Επιβλέπων έχει τακτικές συναντήσεις και στενή ακαδημαϊκή συνεργασία με 

τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα και τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει την πορεία 

της διατριβής σε διάφορα σεμινάρια ή εκδηλώσεις, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή 

σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.  

 

Ο επιβλέπων καθηγητής έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τον υποψήφιο 
διδάκτορα να παρακολουθήσει μαθήματα σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό 
επίπεδο (π.χ. Μεθοδολογία Έρευνας). 

Δεύτερος Κύκλος-Εξετάσεις Πιστοποίησης για τη συνέχιση των σπουδών  

Με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο 
ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει δώδεκα (12) μήνες, και το αργότερο είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες, από την εισαγωγή του στο πρόγραμμα (συγκρότηση της 
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ΣΕ), ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να δώσει Γραπτές Εξετάσεις σε τρία (3) 
μαθήματα Μεταπτυχιακού επιπέδου, κάθε ένα από τα οποία εξετάζεται από δυο 
(2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η ΓΣΕΣ θα ορίζει το ένα μέλος ΔΕΠ ως υπεύθυνο 
διεξαγωγής των εξετάσεων και το άλλο μέλος ως δεύτερο εξεταστή. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει δεύτερο μέλος ΔΕΠ για την εξέταση του μαθήματος, 
προτείνεται ως δεύτερος εξεταστής ο Πρόεδρος του Τμήματος. Τα παραπάνω 
μαθήματα ορίζονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεννόηση με τον/την 
υποψήφιο διδάκτορα. Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος πρέπει να ορίσει στη ΓΣΕΣ 
του Τμήματος δύο (2) και όχι περισσότερα από τρία (3) μαθήματα που επιθυμεί 
να εξετάσει και οφείλει να δώσει για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
την αντίστοιχη εξεταστέα ύλη, προτεινόμενα συγγράμματα κ.α.  

Οι προτάσεις για τον ορισμό των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστεί ο/η 
υποψήφιος/α θα πρέπει να κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος από 
την ΣΕ το αργότερο έως τις 31/5 του προηγηθέντος εαρινού εξαμήνου,. Ο/Η 
υποψήφιος/α μπορεί να εξεταστεί έως δυο (2) φορές. Οι εξετάσεις κρίνονται ως 
«Επιτυχείς»/ «Ανεπιτυχείς»  

 

Διενέργεια Εξετάσεων 

Την ευθύνη διενέργειας των γραπτών εξετάσεων την έχει η Γραμματεία του 
Τμήματος ΤΟΔΕ, η οποία συνεπικουρείται από τα μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος, υπό 
την εποπτεία της ΣΕΠΔΣ.  

Αφού εγκριθεί η εξέταση των μαθημάτων του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα από 
τη ΓΣΕΣ του ΤΟΔΕ, η Γραμματεία του Τμήματος καταρτίζει το πρόγραμμα 
εξετάσεων στο τέλος κάθε εαρινού εξαμήνου. Επιτηρητές των εξετάσεων 
ορίζονται μέλη ΕΤΕΠ του ΤΟΔΕ.  

Τρεις ημέρες πριν τις εξετάσεις, τα μέλη ΕΤΕΠ ζητούν από τα αντίστοιχα μέλη 
ΔΕΠ των εξεταστέων μαθημάτων τα θέματα των εξετάσεων. Τα θέματα 
παραδίδονται στα μέλη ΕΤΕΠ μία ημέρα πριν την εξέταση μέσα σε κλειστό 
φάκελο και περιλαμβάνουν τριάντα (30) ερωτήσεις τύπου Πολλαπλής Επιλογής 
ή/και Σωστό/Λάθος, στις οποίες θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία (για κάθε 
τρεις λανθασμένες απαντήσεις θα αφαιρείται μία σωστή). Μία εξέταση κρίνεται 
ως «Επιτυχής» όταν το τελικό σκορ είναι  ≥  15/30. 

Η διάρκεια των εξετάσεων για κάθε μάθημα είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά Το 
όνομα του υποψηφίου στο γραπτό δοκίμιο καθώς και τα τυχόν άλλα προσωπικά 
τους στοιχεία καλύπτονται με αδιαφανή κόλλα κατά την παράδοση του δοκιμίου, 
το οποίο μονογράφεται από έναν τουλάχιστον επιτηρητή. 

Μέσα σε πέντε ημέρες μετά τις εξετάσεις, τα μέλη ΔΕΠ οφείλουν να καταθέσουν 
τα γραπτά δοκίμια με τη βαθμολογία τους, υπογεγραμμένα από τους ίδιους, στα 
αντίστοιχα μέλη ΕΤΕΠ, τα οποία συγκεντρώνουν όλες τις βαθμολογίες και τις 
καταθέτουν αμέσως στη Γραμματεία του Τμήματος, χωριστά για κάθε υποψήφιο.  

Οι εξετάσεις κρίνονται ως «Επιτυχείς» μόνον όταν ο/η υποψήφιος/α έχει 
περάσει «Επιτυχώς» όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάζεται. Τα αποτελέσματα 
ανακοινώνονται αμέσως στον/στην υποψήφιο/α από τη Γραμματεία του 
Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας, σε κάποιο/κάποια από τα μαθήματα, η 
εξέταση μπορεί να επαναληφθεί μόνο μία ακόμη φορά για κάθε μάθημα. 
Ειδικότερα ο/η υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα: α) να εξεταστεί στο ίδιο 
μάθημα μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, 
μετά από συνεννόηση του υποψήφιου διδάκτορα με τον υπεύθυνο διεξαγωγής 
των εξετάσεων και τη Γραμματεία του Τμήματος, ή β) να εξεταστεί στο ίδιο ή σε 
άλλο μάθημα το οποίο θα προτείνει η ΣΕ στην επόμενη εξεταστική περίοδο.   
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3.3.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 

 
3.3.3.1 Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από 

άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση των 7μελών και 
3μελών επιτροπών; 

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 

 

3.3.3.2 Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των 
υποψηφίων διδακτόρων; 

 

Η επίδοση και η πρόοδος των υποψήφιων διδακτόρων παρακολουθείται από την 
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή του υποψήφιου διδάκτορα. Υπάρχει τυπική 
διαδικασία παρακολούθησης της επίδοσης και προόδου των υποψήφιων 
διδακτόρων μέσω της ετήσιας έκθεσης προόδου. Η Συντονιστική Επιτροπή 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών συμβάλλει στη διασφάλιση αυτών των 
διαδικασιών. 

 

3.3.3.3 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 
υποψηφίων διδακτόρων; 

 

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 3.3.4.1. 

Β) Με την ύπαρξη συγκεκριμένης, διαφανούς διαδικασίας για τη γραπτή και 
προφορική αξιολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων -όπως αυτή περιγράφεται 
στην παράγραφο 3.3.2 - στα μαθήματα που προβλέπει το πρόγραμμα 
σπουδών.  

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). 

 

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

 

Οι τυπικές διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων είναι κοινές για 
όλους τους διδάσκοντες και είναι αυτές που προβλέπει ο κανονισμός του 
τμήματος και ο νόμος του κράτους.  

Ωστόσο, η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίδοσης και 
προόδου των υποψήφιων διδακτόρων κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 1-ΙΙΙ.3.2, γίνεται 
από τον ίδιο τον επιβλέποντα και από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, 
χωρίς να ακολουθούνται κάποιες κοινές για όλους τους διδάσκοντες, τυπικές 
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διαδικασίες.  

 

3.3.3.5 Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων 
διδακτόρων; 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών παρακολουθεί 
και συντονίζει τη λειτουργία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών και 
παράλληλα προτείνει και υλοποιεί ενέργειες που στοχεύουν στη συνεχή ποιοτική 
αναβάθμιση του προγράμματος διδακτορικών σπουδών, της μεταδιδακτορικής 
έρευνας και γενικά του παραγόμενου ερευνητικού έργου.  

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων διδακτόρων στο στάδιο εισαγωγής 
τους, καθώς και στο στάδιο εξέτασής τους στα ειδικά μαθήματα που 
προβλέπονται, συζητείται κατά περίπτωση και μετά από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, με αφορμή 
περιπτώσεις που χρίζουν ειδικής εξέτασης στη Συνέλευση του Τμήματος. Όταν 
για παράδειγμα δεν πληρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο 
εσωτερικός κανονισμός στην εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων και χρειάζεται να 
συζητηθούν ενισχυτικά στοιχεία, τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια συζητούνται και 
γίνεται προσπάθεια να γενικευτούν και να ενσωματωθούν στο γενικό κανονισμό 
του τμήματος, προβλέποντας ανάλογες μελλοντικές περιπτώσεις.  

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. 

 

3.3.3.6 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της 
διδακτορικής διατριβής; 

 

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 στις παραγράφους 
3.3.4.1 και 3.3.4.2. 

 

Η διαφάνεια της διαδικασίας εξέτασης διασφαλίζεται από την επίσημη 
διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 12, Ν 2083/92). 

 

3.3.3.7. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική 
διατριβή; Ποιες; 

 
Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται για μια πρωτότυπη συμβολή σ' ένα από τα 
θέματα που αποτελούν το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του 
τμήματος.. Υπάρχει ο «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).  
 
Ο/Η υποψήφιος/α, με την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής και πριν την 
τελική της κρίση, υποχρεούται να έχει: α) συμμετοχή σε δύο (2) τουλάχιστον διεθνή 
συνέδρια με κριτές και β) μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση με θέμα που προέρχεται από τη 
διατριβή του/της σε έγκυρο, διεθνές περιοδικό με κριτές (το οποίο να ανήκει σε ένα 
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τουλάχιστον από τα αποδεκτά συστήματα καταλογογράφησης ή και στη λίστα περιοδικών 
του πανεπιστημίου). 
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3.3.4. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;22 

 

3.3.4.1  Ποια είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων 
διδακτόρων; 

Η διαδικασία Εισαγωγής των Υποψηφίων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών 
Σπουδών περιλαμβάνει δύο κύκλους: 

Πρώτος Κύκλος-Εισαγωγή στο Πρόγραμμα 

Ο/Η υποψήφιος/α, κατόπιν συνεννόησης με μέλος ΔΕΠ του ΤΟΔΕ, κάνει αίτηση 
στο Τμήμα και προτείνει τον επιβλέποντα των διδακτορικών σπουδών του.  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα 
εξής: 

• Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΤΟΔΕ), η οποία θα 
πρέπει να συνυπογράφεται από τον καθηγητή που προτίθεται να επιβλέψει τον 
υποψήφιο.  

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα). 

• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από το 
ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. 

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας   

• Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας  

• Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους 
από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του 
συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου). 

• Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει) 

• Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής 
σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφόσον υπάρχουν). 

• Ερευνητική Πρόταση όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει, μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά, μια Ερευνητική Πρόταση (Παράρτημα ΙΙ) η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα εξής:  

• Τον Ενδεικτικό Τίτλο, τη Θεματική Περιοχή/Περιοχές και τις Λέξεις – 
Κλειδιά (από 2 έως 5) 

• Συνοπτική περιγραφή του θέματος (200-400 λέξεις) 

• Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής (200-400 
λέξεις) 

• Βασικός σκοπός, στόχοι και ερευνητικές υποθέσεις της διδακτορικής 
διατριβής (200 – 400 λέξεις) 

• Μεθοδολογία  Έρευνας (400 – 600 λέξεις) 

• Προσδιορισμός προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών σταδίων 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού, κλπ. (100-300 λέξεις) 

• Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το 
συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό/συγγραφικό/διδακτικό) έργο του επιβλέποντα 

                                                 
22

 Συμπληρώστε τον Πίνακα 5. 
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καθηγητή (200-400 λέξεις). 

• Βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες εμφανίζονται στην πρόταση. 

Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό και κατόπιν 
διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη ΓΣΕΣ. Αιτήσεις οι 
οποίες δεν έχουν συν-υπογραφή επιβλέποντα καθηγητή δεν θα αξιολογούνται 
από την ΣΕΠΔΣ του τμήματος. 

Η ΓΣΕΣ αναθέτει στη ΣΕΠΔΣ του Τμήματος  την αξιολόγηση των αιτήσεων. Η 
ΣΕΠΔΣ καταθέτει εισήγηση εντός διμήνου στη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Αν η 
εισήγηση της ΣΕΠΔΣ είναι θετική και γίνει δεκτή, η ΓΣΕΣ προχωρά εντός 
τριμήνου στον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την επίβλεψη 
και καθοδήγηση του υποψηφίου, έπειτα από πρόταση του επιβλέποντα και στη 
συνέχεια η ΓΣΕΣ προχωρά στην έγκριση του θέματος-τίτλου της διδακτορικής 
διατριβής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Δεύτερος Κύκλος-Εξετάσεις Πιστοποίησης για τη συνέχιση των σπουδών  

Με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο 
ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει δώδεκα (12) μήνες, και το αργότερο είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες, από την εισαγωγή του στο πρόγραμμα (συγκρότηση της ΣΕ), 
ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να δώσει Γραπτές Εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα 
Μεταπτυχιακού επιπέδου, κάθε ένα από τα οποία εξετάζεται από δυο (2) μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος. Η ΓΣΕΣ θα ορίζει το ένα μέλος ΔΕΠ ως υπεύθυνο διεξαγωγής 
των εξετάσεων και το άλλο μέλος ως δεύτερο εξεταστή. Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει δεύτερο μέλος ΔΕΠ για την εξέταση του μαθήματος, προτείνεται ως 
δεύτερος εξεταστής ο Πρόεδρος του Τμήματος. Τα παραπάνω μαθήματα 
ορίζονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεννόηση με τον/την υποψήφιο 
διδάκτορα. Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος πρέπει να ορίσει στη ΓΣΕΣ του 
Τμήματος δύο (2) και όχι περισσότερα από τρία (3) μαθήματα που επιθυμεί να 
εξετάσει και οφείλει να δώσει για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος την 
αντίστοιχη εξεταστέα ύλη, προτεινόμενα συγγράμματα κ.α.  

Οι προτάσεις για τον ορισμό των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστεί ο/η 
υποψήφιος/α θα πρέπει να κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος από την 
ΣΕ το αργότερο έως τις 31/5 του προηγηθέντος εαρινού εξαμήνου,. Ο/Η 
υποψήφιος/α μπορεί να εξεταστεί έως δυο (2) φορές. Οι εξετάσεις κρίνονται ως 
«Επιτυχείς»/ «Ανεπιτυχείς» 

3.3.4.2 Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται; 

 

Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα: 

Α. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο 
με ένα τουλάχιστο από τα γνωστικά αντικείμενα του ΤΟΔΕ. Ο βαθμός του 
μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:  

α) Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «7.5».   

β) Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «55%» και  

γ) Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β».   

Γ. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με ένα 
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από τα παρακάτω: 

(α) Με βάση τα Κριτήρια Επιλογής – Γλωσσομάθειας:  Επίπεδο Β2/B2 

(β) TOEFL IBT ≥ 87/120 

(γ) IELTS ≥ 6,5 

(δ) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (που 
έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ). 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ειδικότερα στην περίπτωση που η βαθμολογία 
του μεταπτυχιακού διπλώματος του υποψηφίου δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα 
που έχουν ορισθεί παραπάνω, μπορεί να συζητηθεί η αίτησή του/της στη ΓΣΕΣ 
μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του ενδιαφερόμενου επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, 
προκειμένου να συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα: 

Α. Τεκμηριωμένη ικανότητα και προοπτική για έρευνα.  Η ερευνητική ικανότητα 
τεκμηριώνεται είτε με τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών (σε έγκριτα 
καταλογραφημένα διεθνούς φήμης επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών) 
ή με άλλα αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας (πχ. ερευνητική απασχόληση σε 
διεθνούς φήμης ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα.) 

Β. Αποδεδειγμένη πλούσια επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον τριών ετών) στο 
επιστημονικό αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.  

Γ. Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από Διακεκριμένα Πανεπιστήμια   

 

3.3.4.3 Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων;23  
 Είναι ιδιαίτερα υψηλό καθώς οι μηχανισμοί ελέγχου που 
ενεργοποιούνται πριν την αίτηση των υποψηφίων, ουσιαστικά 
αποτελεί εξαιρετικό φίλτρο με αποτέλεσμα αυτοί οι 
υποψήφιοι που τελικά καταθέτουν αίτηση να έχουν πολύ 
υψηλές πιθανότητες να γίνουν αποδεκτοί.      

Πίνακας 11-4.    

 

3.3.4.4. Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων διδακτόρων; 

 

Γίνεται επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής από τη Γραμματεία του Τμήματος. Με την έναρξη του 
χειμερινού και εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους η ΣΕΠΔΣ εισηγείται 
στη ΓΣΕΣ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων. Η 
προκήρυξη κοινοποιείται εγκαίρως (και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του 
εκάστοτε εξαμήνου) στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στον διαδικτυακό τόπο του 
ΠΑ.ΜΑΚ. και σε δύο (2) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.  

Στην προκήρυξη αναφέρονται: 

• Τα γνωστικά πεδία των προς πλήρωση θέσεων 

• Ο μέγιστος αριθμός υποψήφιων διδακτόρων ανά γνωστικό πεδίο 

• Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων  

• Οι προθεσμίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να 
υποβληθούν  

• Κάθε άλλη πληροφορία την οποία η ΓΣΕΣ κρίνει απαραίτητη 

                                                 
23

 Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί συμπληρώνοντας τον Πίνακα 7.8 
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3.3.4.5 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της 
διαδικασίας επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 

 

Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής των 
υποψηφίων διδακτόρων διασφαλίζονται από την ύπαρξη συγκεκριμένων τυπικών 
και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος και τα οποία 
ελέγχονται και αξιολογούνται τόσο από Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος 
Διδακτορικών Σπουδώ όσο και από τη Γ.Σ.Ε.Σ. (Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης) του τμήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο 3.3.4.1. 
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3.3.5. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών; 

 
 

3.3.5.1  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; 

 

Ναι υπάρχει. 

 

3.3.5.2 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. 

 
 

3.3.6. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 

 

3.3.6.1 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 
3μελείς επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό; 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας, υπάρχει 
μικρή συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό σε τριμελείς συμβουλευτικές 
επιτροπές και σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές για την τελική αξιολόγηση και 
κρίση διδακτορικών διατριβών.  
 

3.3.6.2 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων; 

Όχι. 

  

3.3.6.3 Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη 
γλώσσα; 

Ναι, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 3549/07, που θεσμοθετήθηκε 
πρόσφατα, με απόφαση συγκλήτου και μετά από πρόταση της Γενικής 
Συνέλευσης ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, είναι δυνατή η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής και η διοργάνωση συνολικά, ή εν μέρει, του 
προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε ξένη γλώσσα. 

 

3.3.6.4 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του 
εξωτερικού; 

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΄)  

 

3.3.6.5 Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για 
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την συμμετοχή τους σε διεθνή «Θερινά Προγράμματα» (summer 
schools), διεθνή ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα 
περιοδικά, κλπ.; 

 

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 
1000 ευρώ περίπου. 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. 

 

 

3.3.6.6. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος 
Διδακτορικών Σπουδών; Ποιες; 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας, δεν 
προκύπτουν διεθνείς διακρίσεις. Από επικοινωνίες με τα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος, δημοσιεύσεις υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος έχουν λάβει 
βραβεία καλύτερης δημοσίευσης  σε διεθνή συνέδρια. 
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4. Διδακτικό έργο 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να 
αξιολογήσει την ποιότητα του επιτελούμενου σ΄αυτό διδακτικού έργου, σε 
όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), 
απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες αντιστοιχούν επακριβώς 
στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Ανάλυση 
κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων». (Βλ. 
www.hqaa.gr). 

Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν 
τα ακόλουθα τουλάχιστον σημεία: 

(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και 
αρνητικά σημεία του Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο; 

(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς 
ενδεχόμενους  κινδύνους από τα αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως 
προς το αντίστοιχο κριτήριο; 

4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; 

 

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων βασίσθηκε στα 59 κριτήρια αξιολόγησης που 
περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: 
Ανάλυση Kριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» της ΑΔΙΠ 
(http://www.adip.gr). Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του διδακτικού έργου με 
βάση τις δέκα περιοχές αξιολόγησης όπως αυτές παρουσιάζονται στο έντυπο – 
έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π.  

 

4.1 Αποτελεσματικότητα διδακτικού προσωπικού 

 

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

 

Υπάρχει από την άνοιξη του 2008. Εφαρμόζεται με συμπλήρωση των  
ερωτηματολογίων της ΑΔΙΠ στα πλαίσια της αξιολόγησης των μαθημάτων/ 

 

4.1.2 Πως αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
διδασκόντων από τους φοιτητές; 

Δεν υπάρχει ακόμη θεσμοθετημένη διαδικασία αξιοποίησης των  
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των διδασκόντων για στοχοθεσία ποιοτικής 
βελτίωσης. 

 

4.1.3 Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των 
μελών ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; 

 

- Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος είναι  6 δ.ω./εβδ. για την  συντριπτική πλειονότητα (άνω του 90%) των 
μελών. Ωστόσο μερικά μέλη ΔΕΠ υπερβαίνουν τις 6 διδακτικές ώρες, κυρίως λόγω 

http://www.hqaa.gr/
http://www.adip.gr/
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εργαστηριακής απασχόλησης. 

 

4.1.4 Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος 
διδάσκουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος αξιοποιείται σε ένα ή  περισσότερα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.  Συγκεκριμένα, 

 

- Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων δίδαξαν 20 από τα 26μέλη του Τμήματος  - δηλαδή 
ποσοστό 77%%.  

- Στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα διδάσκουν τέσσερα μέλη ΔΕΠ, 
ποσοστό  15,4% (Η συνήθης πρακτική είναι να χορηγούμε στοιχεία για τα 
ΠΜΣ που θεωρούμαστε επισπεύδον Τμήμα. Στο MIS επισπεύδον Τμήμα 
είναι το Οικονομικό) 

- Στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων 
διδάσκουν τέσσερα μέλη ΔΕΠ, ποσοστό 15,4%. (Το ίδιο όπως το MIS. Δεν 
είμαστε επισπεύδον Τμήμα του ΔΠΜΣ). 

- ΠΜΣ στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ δίδαξαν 12 
από τα 26 (46,2%) 

- ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ δίδαξαν 12 από τα 26 (46,2%) 
- ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ δίδαξαν 13 από τα 26 (50%) 
- ΠΜΣ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ δίδαξαν 7 από τα 26 (27%) 

 

4.1.5 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία 
διδασκαλίας; 

 

- Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας από το  

Τμήμα.  Υπάρχουν όμως σε επίπεδο Ιδρύματος. 

 

4.1.6 Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 
υποψήφιοι    διδάκτορες του Τμήματος και σε τι ποσοστό; 

 

- Ουσιαστικά, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του  

Τμήματος δεν συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο.    

 

4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής 
διαδικασίας;24 

 

4.2.1 Ποιες συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται; 

          -Κατά βάση χρησιμοποιείται η μέθοδος της διάλεξης, ακολουθούμενη από την 
την μελέτη περίπτωσης, τη συζήτηση ανά ομάδες, την παρουσίαση και 
αντιπαράθεση θέσεων, κ.α. 

                                                 
24

 Συμπληρώστε τους Πίνακες 6 και 7. 
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4.2.2 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. 

 

4.2.3 Ποιό είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις 
εξετάσεις; 

 

Σύνολο 
εγγεγραμμέν
ων φοιτητών 
(ενεργών και 

ανενεργών) 
σε όλα τα 

μαθήματα 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 

ενεργών 
φοιτητών στις 

εξετάσεις όλων 
των μαθημάτων 
στην εξεταστική 

Φεβρουαρίου 
2016 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 

ενεργών 
φοιτητών στις 

εξετάσεις όλων 
των 

μαθημάτων 
στην 

εξεταστική 
Σεπτεμβρίου 

2016 

18291 9913 3006 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το ποσοστό των φοιτητών που συμμετείχαν στις 
εξετάσεις κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2016) ήταν 71%. 

 

4.2.4 Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; 

 

 

Σύνολο 
εγγεγραμμέν
ων φοιτητών 
(ενεργών και 

ανενεργών) 
σε όλα τα 

μαθήματα 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 

ενεργών 
φοιτητών στις 

εξετάσεις όλων 
των μαθημάτων 
στην εξεταστική 

Φεβρουαρίου 
2016 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 

ενεργών 
φοιτητών στις 

εξετάσεις όλων 
των 

μαθημάτων 
στην 

εξεταστική 
Σεπτεμβρίου 

2016 

Αριθμός 
Φοιτητών που 

πέρασε επιτυχώς 
στην κανονική 

και 
επαναληπτική 

εξεταστική 
 

18291 9913 3006 7433 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, το ποσοστό επιτυχίας από το σύνολο των 
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συμμετεχόντωνενεργώ φοιτητών στις 2 εξεταστικές περιόδους του 2016 
ανήλθε στο 57,5% 

 

4.2.5 Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; 

 

Ο μέσος βαθμός πτυχίου είναι 6,81σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 

 
Συνολικός
αριθμόςα
ποφοιτησ

άντων 

ΚατανομήΒαθμών (αριθμόςφοιτητώνκαι % 
επίτουσυνόλουτωναποφοιτησάντων) 

Μέσοςόρος
Βαθμολογία

ς 
(στοσύνολοτ
ωναποφοίτ

ων) 

ΈτοςΑποφο
ίτησης 

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

2010 - 2011 221 15 (=6.79%) 
123 

(=55.66%) 
77 (=34.84%) 6 (=2.71%) 6.90317 

2011 - 2012 211 11 (=5.21%) 
130 

(=61.61%) 
60 (=28.44%) 10 (=4.74%) 6.83076 

2012 - 2013 255 22 (=8.63%) 
129 

(=50.59%) 
98 (=38.43%) 6 (=2.35%) 6.90463 

2013 - 2014 350 28 (=8%) 203 (=58%) 
114 

(=32.57%) 
5 (=1.43%) 6.78049 

2014 - 2015 343 35 (=10.2%) 
181 

(=52.77%) 
119 

(=34.69%) 
8 (=2.33%) 6.80577 

2015 - 2016 291 27 (=9.28%) 
152 

(=52.23%) 
105 

(=36.08%) 
7 (=2.41%) 6.81674 

Σύνολο 1671 138 (=8.26%) 
918 

(=54.94%) 
573 

(=34.29%) 
42 (=2.51%) 

  

 

 

4.2.6 Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; 

 

Η μέση διάρκεια σπουδών όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα είναι τα 7 
έτη. 

 

 
Αποφοιτήσαντες 

Διάρκεια Σπουδών (σε έτη) 

Έτος 
Αποφοίτηση

ς 
Κ* 

Κ+
1 

Κ+
2 

Κ+
3 

Κ+
4 

Κ+
5 

Κ+
6 

Κ+6 
και 

πλέον 

Δενέχουν 
αποφοιτήσει 
(καθυστερούν

τες) 

Σύνολο 
 

2009 - 2010 8 73 62 17 13 7 2 8 3725 3915 
 

2010 - 2011 2 75 80 31 7 7 3 16 3795 4016 
 

2011 - 2012 4 59 67 40 16 12 2 11 3880 4091 
 

2012 - 2013 4 73 87 39 24 9 2 17 3917 4172 
 

2013 - 2014 12 
10
4 

12
0 

58 23 10 8 15 4113 4463 
 

2014 - 2015 21 
12
9 

92 35 14 8 4 40 1024 1367 
 

2015 - 2016 4 
12
9 

73 40 26 6 4 9 1109 1400 
 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

66 

 

 

 

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

 

4.3.1 Πως 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. 

 

4.3.2 Περιγράφονται (α) οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και (β) τα  

             προσδοκώμενα αποτελέσματα; 

 

Περιγράφονται μόνο οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων – όχι τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. 

 

4.3.3 Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών 
στόχων των μαθημάτων; 

 

Όχι, δεν υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών  στόχων των 
μαθημάτων  

 

4.3.4 Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων; 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

4.3.5 Είναι ορθολογική η οργάνωση και η δομή του ωρολογίου 
προγράμματος μαθημάτων; 

 

Η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος βασίζεται στις ανάγκες των 
φοιτητών και των μελών ΔΕΠ  (αποφυγή αλληλεπικαλύψεων) και στη 
διαθεσιμότητα αιθουσών διδασκαλίας.  

Σημαντικό περιορισμό αποτελεί ο σχετικά ανεπαρκής αριθμός διαθέσιμων 
αιθουσών διδασκαλίας. 

Μια ακόμη αδυναμία της υπάρχουσας δομής του ωρολογίου προγράμματος είναι η 
ανάγκη διδασκαλίας σε τρίωρα ή τετράωρα (λόγω περιορισμένου αριθμού 
διδακτικών χώρων). 
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4.3.6 Πόσα και ποια από τα βασικά εισαγωγικά μαθήματα διδάσκονται 
από μέλη ΔΕΠ των δύο ανωτέρων βαθμίδων; 

 

Στο σύνολο διδάσκονται 25 (είκοσι πέντε) βασικά εισαγωγικά μαθήματα εκ των 
οποίων τα 21 διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων.  
Συγκεκριμένα: 

 

 Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ  

 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 

 Κοινωνιολογία                                          

 Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων                                                     

 Εισαγωγή΄στα Πληροφοριακά Συστήματα 

 Στατιστική Ι και ΙΙ     

 Αστικό Δίκαιο         

 Δοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων                       

 

 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

 Μικροοικονομική                                     

 Μακροοικονομική   

 Στραγητικό Μάρκετινγκ 

 Επιχειρησιακή Ερευνα 

 Συμπεριφορά Καταναλωτή 

 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 

 Μέθοδοι Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων 

 Σύγχρονοι Μέθοδοι στη Διοίκηση Λειτουργιών 

 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών                                    

 Οργανωσιακή Θεωρία   και Συμπεριφορά    

 Εμπορικό Δίκαιο 

 Μεθοδολογία Έρευνας                        

 

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

 

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που εμπίπτουν στο στενό ή 
ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο. 

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται η αδυναμία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών 
στόχων των μαθημάτων. Επίσης, η τρέχουσα δομή του ωρολογίου προγράμματος 
μαθημάτων παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα και αδυναμίες. 
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4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; 

 

4.3.7 Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές. 

 

Στους φοιτητές διανέμονται βιβλία, σημειώσεις καθώς και υλικό σε ιστοσελίδες.  Η 
πλειονότης των μελών ΔΕΠ διανέμουν στους φοιτητές το βασικό σύγγραμμα του 
μαθήματος και σειρά σημειώσεων ανά μάθημα. 

 

4.3.8 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πως 
εφαρμόζεται; 

 

Όχι, δεν υπάρχει τυπική διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων.  Επί του 
παρόντος, η επικαιροποίηση εφαρμόζεται άτυπα, σε ατομική βάση. 

 

4.3.9 Πως και πότε διατίθενται τα βοηθήματα; 

 

Τα βιβλία διανέμονται μέσω συμβεβλημένων βιβλιοπωλείων, ενώ οι σημειώσεις 
μοιράζονται από τις Γραμματείες.  Η διανομή τόσο των βιβλίων όσο και των 
σημειώσεων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια τουακαδημαϊκού εξαμήνου. 

 

4.3.10 Ποιό ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα 
βοηθήματα; 

 

Από τα βοηθήματα καλύπτεται το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. 

 

4.3.11 Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμομένων 
συγγραμμάτων; 

Η πλειονότητα των διδασκόντων παρέχουν πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν  των 
διανεμόμενων συγγραμμάτων 

4.5.Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; 

 

4.5.1 Αίθουσες διδασκαλίας: 

 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

Το τμήμα διαθέτει 1 μεγάλο αμφιθέατρο χωρητικότητας 200 ατόμων, 4 μικρά 
αμφιθέατρα χωρητικότητας 90 ατόμων και 2 αίθουσες χωρητικότητας 60 και 90 
ατόμων αντίστοιχα.  Κατά περίπτωση, παραχωρούνται στο Τμήμα και άλλες 
ελεύθερες αίθουσες από τα λοιπά τμήματα που τις διαχειρίζονται, όπως το Αμφ. 14.  

 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα 
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Εν κατακλείδι, κάθε εκπαιδευτικός χώρος, ο οποίος μπορεί να πληροί οποιεσδήποτε 
προδιαγραφές κατά την αρχική του κατασκευή, καθίσταται μη λειτουργικός και 
απαράδεκτος από λόγους που αφορούν την έλλειψη ελέγχου και φύλαξης, την 
έλλειψη προσωπικού και τη νοοτροπία που γενικά διακατέχει συνολικά τους 
εμπλεκόμενους με οτιδήποτε θεωρείται δημόσιο.  

 

(γ) Βαθμός χρήσης 

 

Οι παραπάνω αίθουσες χρησιμοποιούνται από το Τμήμα σε καθημερινή βάση αλλά 
σε περίοδο εξετάσεων χρησιμοποιούνται μετά από συνεννόηση εκ περιτροπής και 
από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου. 

 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού 
εξοπλισμού 

 

Η επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού κρίνεται 
ικανοποιητική  

 

4.5.2 Εκπαιδευτικά εργαστήρια  

 

Στο τμήμα λειτουργούν  τέσσερα ερευνητικά εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό 
εργαστήριο Η/Υ. 

 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

 

ΑΡΙΘΜ. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΌΡΟΦΟ
Σ  

ΑΡ. 
ΓΡΑ
Φ 

ΑΡ. 
ΧΡΗΣΤΩ
Ν 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σ 
Εργαστήριο 
Επιχειρηματικής 
Αριστείας 

2ος Κτήριο 
Θ΄ 

 10 θέσεις 
εργασίας 

Ανδρέας 
Γεωργίου 

Εργαστήριο 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων  

3ος Κτήριο 
Θ΄ 
3ος Κτήριο 
Θ΄ 
4ος Κτήριο 
Θ΄ 

α) 313 
 
β) 315 
 
γ) 413 

2 θέσεις 
εργασίας 
6 θέσεις 
εργασίας 
9 θέσεις 
εργασίας 

 
 
Κων/νος 
Ταραμπάνης 

Εργαστήριο Έρευνας και 
Ανάπτυξης Στρατηγικής 
Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων και Εργασιακών 
Σχέσεων 

2ος Κτήριο 
Θ΄ 

201 4 θέσεις 
Εργασίας 

Δημήτριος 
Μιχαήλ 

 

Εργαστήριο Μάρκετινγκ 
MARLAB* 

2ος Κτήριο 
Θ΄ 

201 Καμία 
θέση 
εργασίας 

Ροδούλα 
Τσιότσου 

Εργαστήριο Η/Υ 
Τμήματος Ο.Δ.Ε.  
 

2ος Κτήριο 
Θ 

214 33 θέσεις 
Εργασίας 

Κων/νος 
Ταραμπάνης 

Θωμάς 
Κούτσικος, Θ. 
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Καραγιώργος, 
Θ. 

Αλεξανδράκης, 
Α. 

 Άννα Νικολάου 

 

* Λόγω έλλειψης χώρων, το Εργαστήριο Μάρκετινγκ στεγάζεται στο γραφείο της 
Διευθύντριας του, καςΤσιότσου 

 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων 

 

Τα ερευνητικά εργαστήρια είναι επαρκή και κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονο 
εξοπλισμό.  Ωστόσο το εκπαιδευτικό εργαστήριο (εργαστήριο Η/Υ Τμήματος ΟΔΕ) 
διαθέτει 33 μόνο θέσεις εργασίας σε σχέση με τους 1200 φοιτητές του Τμήματος. 

 

(γ) Βαθμός χρήσης 

 

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση τόσο από 
φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) όσο και 
από μέλη ΔΕΠ, ενώ τα ερευνητικά εργαστήρια χρησιμοποιούνται κυρίως από μέλη 
ΔΕΠ και υποψήφιους διδάκτορες αλλά σε πολλές περιπτώσεις και από 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού 
εξοπλισμού 

 

Τα ερευνητικά εργαστήρια έχουν πολύ ικανοποιητική ποιότητα με σύγχρονο 
εξοπλισμό που ανανεώνεται σε τακτική βάση. 

 

(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, 

 κλπ).  Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός  

προγραμματισμένων ωρών; 

 

Τα ερευνητικά εργαστήρια χρησιμοποιούνται από τα μέλη ΔΕΠ και από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και εκτός 
προγραμματισμένων ωρών, ενώ το εκπαιδευτικό εργαστήριο λειτουργεί με 
προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εκπαιδευτικό εργαστήριο χωρητικότητας μόνο 33 
θέσεων δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του τμήματος. Η 
λειτουργία του εκπαιδευτικού εργαστηρίου διασφαλίζεται όχι επειδή υπάρχει το 
κατάλληλο προσωπικό που επιτηρεί και φροντίζει το χώρο αυτό αλλά επειδή 
υπάρχουν μέλη ΔΕΠ τα οποία με ανάλωση του χρόνου τους, που έπρεπε να 
αφιερώνεται σε άλλες δραστηριότητες, ασχολούνται ακόμη και με τη διάταξη των 
πάγκων και τον τρόπο κατασκευής των θέσεων εργασίας.   

Το θέμα της επάρκειας του εργαστηρίου είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα αφού 
όπως προαναφέρθηκε σε μάθημα 300 φοιτητών υπάρχει μόνο  ένα εργαστήριο 33 
θέσεων ενώ δεν υπάρχει καθόλου βοηθητικό προσωπικό για να εκπαιδεύσει τους 
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φοιτητές στη χρήση του απαραίτητου για την διδασκαλία των μαθημάτων 
λογισμικού ενώ και η αξιοποίηση μεταπτυχιακών φοιτητών δεν μπορεί να είναι 
συστηματική κι επομένως δεν είναι εφικτή. 

 

4.5.3 Σπουδαστήρια: 

 

  - Το τμήμα δεν διαθέτει σπουδαστήρια 

 

4.5.4 Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης 

 

(α) Αριθμός και ειδικότητες 

 

- Στο τμήμα υπάρχουν 6 άτομα Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού 
(ΕΤΕΠ)   

 

(β) Επάρκεια ειδικοτήτων 

 

- Με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του τμήματος ο αριθμός των ΕΤΕΠ δεν 
θεωρείται επαρκής 

Επισημαίνεται η ανεπάρκεια των υπαρχόντων υποδομών. Προτείνεται η αύξηση του 
αριθμού των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και η στελέχωσή τους με εξειδικευμένο 
προσωπικό καθώς και η αναβάθμιση των υπαρχόντων υποδομών. Επίσης 
προτείνεται η αύξηση του αριθμού των 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;   

 

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής  
αξιοποιώντας κυρίως το πρόγραμμα Compus (όλα τα μαθήματα και το υλικό αυτών 
περιέχεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι στην κεντρική ιστοσελίδα του 
πανεπιστημίου), ιστοσελίδες μαθήματος και ιστοσελίδες προσωπικές, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα (λογισμικά). Θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι σχεδόν το σύνολο των μελών ΔΕΠ του τμήματος χρησιμοποιεί 
ηλεκτρονικές διαφάνειες διδασκαλίας. 

Συνιστάται η πλήρης αξιοποίηση του προγράμματος Compus από όλα τα μέλη ΔΕΠ 
και προτείνεται η υιοθέτηση και εφαρμογή ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. 

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

τους συνεργασία; 

 

4.7.1 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα. 

 

Ο αριθμός των μελών του διδακτικού προσωπικού του τμήματος είναι εικοσι έξι (26) 
μέλη ΔΕΠ και ένα μέλος ΕΕΔΙΠ. Η κατανομή των εγγεγραμμένων ενεργών 
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φοιτητών ανά έτος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

2015-16 ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Α΄ετος 337 
Β΄ 354 
Γ΄ 336 
Δ΄ 350 
ΣΥΝΟΛΟ 1377 

 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τα υποχρεωτικά μαθήματα η αναλογία αφορά 
περίπου 53 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Η σχέση αυτή κρίνεται ανεκτή!Σημειώνεται 
ότι στα μαθήματα επιλογής είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός γιατί 
εκτός από αυτούς τους φοιτητές που δηλώνουν κανονικά στα εξάμηνα τα 
επιλεγόμενα γίνεται στη συνέχεια ηλεκτρονική μεταφορά τάξεων οπότε 
προστίθενται και άλλοι και αυτό αλλοιώνει τα δεδομένα.  

 

Η αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων ειδικά στα υποχρεωτικά μαθήματα 
εμποδίζει αναμφίβολα την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το 
διδακτικό προσωπικό, ευσυνείδητα, διδάσκει περίπου 300 φοιτητές ανά μάθημα, με 
ελλιπείς υποδομές και προσωπικό, πολύ συχνά σε συνθήκες απόλυτης απαξίωσης 
του λειτουργήματος τους, γεγονός που έχει αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου. 

 

4.7.2 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια. 

 

Η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εκπαιδευτικά εργαστήρια δεν είναι 
καθόλου ικανοποιητική (υπάρχουσα αναλογία: 33 θέσεις προς 1377 φοιτητές) .  

 

4.7.3 Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για 
συνεργασία με τους φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους 
φοιτητές; 

 

Όλοι οι διδάσκοντες έχουν ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους 
φοιτητές. Από πολλούς ακολουθείται και η πολιτική της «ανοιχτής πόρτας» και 
εκτός των προαναφερθέντων ωρών. Γενικότερα, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα 
επικοινωνίας με τους διδάσκοντες.  Το πώς αξιοποιούνται οι ώρες γραφείου από 
τους φοιτητές είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Ένας σχετικά 
μικρός 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.). Ιδιαίτερα αυξημένη 
κινητικότητα παρατηρείται την περιόδους που προηγούνται των εξετάσεων. 

Συνοψίζοντας, το διδακτικό προσωπικό, ευσυνείδητα, διδάσκει περίπου 300 
φοιτητές ανά υποχρεωτικό μάθημα, με ελλιπείς υποδομές και υποστηρικτικό 
προσωπικό, πολύ συχνά σε συνθήκες απόλυτης απαξίωσης του λειτουργήματος 
τους, γεγονός που έχει αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα του εκπαιδευτικού 
έργου. Επίσης, επισημαίνεται η έλλειψη επαρκών θέσεων εργασίας στα 
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εκπαιδευτικά εργαστήρια. 

 

 

4.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; 

 

4.8.1 Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική 
διαδικασία;  

 

Η πλειονότητα των διδασκόντων ενθαρρύνει τους φοιτητές για την ανάπτυξη 
ερευνητικών δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία 
γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

 Μέσω ειδικά διαμορφωμένων μαθημάτων ήδη ενταγμένων στο πρόγραμμα 
σπουδών (εισαγωγή στη μεθοδολογία επιχειρηματικής έρευνας, στατιστική ανάλυση 
δεδομένων και επιχειρηματική μελέτη) 

 Χρήση μελετών περίπτωσης και παραδειγμάτων κατά τη διάρκεια των 
διαλέξεων. 

 Επιμέρους ατομικές εργασίες σε πλήθος μαθημάτων (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 
και από το ειδικό προσωπικό της βιβλιοθήκης 

 

4.8.2 Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά 
έργα; 

Από ένα περιορισμένο αριθμό διδασκόντων παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα 
συμμετοχής σε μη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. 

Παρότι καταβάλλεται προσπάθεια σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα αυτό. 

4.9.Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού 
και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο; 

 

4.9.1 Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το 
Τμήμα και πώς; 

 

Αναφέρονται οι παρακάτω συνεργασίες (σε παρένθεση ο σκοπός της): 

 Ακαδημία Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Δήμος 

 Τρικκαίων (πρόταση για κοινή χρηματοδότηση σε προτεινόμενο έργο). 

 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του  

 Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας Καθηγητή Δημήτρη 
Νιάκα (ερευνητική συνεργασία). 

 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ντζούφρας  Ιωάννης (ερευνητική 
συνεργασία). 

 Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κατέρη Μαρία (ερευνητική συνεργασία). 

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεχαγιάς Αθανάσιος (ερευνητική 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

74 

συνεργασία). 

 Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (συνεργασία σε εκπαιδευτικά θέματα).  

 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργο Σιώμκο, (ερευνητική και 
εκπαιδευτική συνεργασία) 

 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠολίναΠαπασταθοπούλου, (ερευνητική και 
εκπαιδευτική συνεργασία) 

 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠάρηςΑργουσλίδης, (ερευνητική και 
εκπαιδευτική συνεργασία) 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κώστας Λυμπερόπουλος (ερευνητική συνεργασία). 

 ΤΕΙ Λαμίας (ερευνητική συνεργασία) 

 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας, (ερευνητική συνεργασία) 

 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγήτρια κα ΠαπαλεξανδρήΝάνσυ 

 (ερευνητική συνεργασία). 

 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) (ερευνητική συνεργασία). 

 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ερευνητική συνεργασία με τον Λέκτορα κ. Παύλο Δημητράτο). 

 

4.9.2 Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το 
Τμήμα και πώς; 

 

Αναφέρονται οι παρακάτω συνεργασίες (σε παρένθεση ο σκοπός της): 

 

 Πανεπιστήμιο του Helsinki, Καθηγητής HarriSintonen (ερευνητική συνεργασία) 

 EuropeanAcademy of Management (ερευνητικήσυνεργασία) 

 International Society for the Study of Work Values (ερευνητικήσυνεργασία) 

 Psychographic Marketing Research Group (PMRG) ΠανεπιστήμιοτουSheffield, 
UK (ερευνητικήσυνεργασία) 

 NottinghamTrentUniversity, UK. TseloniAndromachi (ερευνητικήσυνεργασία) 

 Yale University, VAConnecticut Health Care System. AslanMichaela, 
(ερευνητική συνεργασία) 

 Πρόγραμμα PHARE Cross-Border Cooperation Programme Bulgaria – Greece 
2005 , “Grant Scheme for Integrated Support for Economic Development and 
Promotion of Employment” 
(ερευνητικήκαιεκπαιδευτικήσυνεργασίασεεπίπεδοακαδημαϊκούιδρύματος) 

 Πρόγραμμα ERASMUS (εκπαιδευτική συνεργασία σε επίπεδο ακαδημαϊκού 
ιδρύματος) 

 School of Business, ClaytonStateUniversity, Morrow, GA30260, USA.   
(ερευνητική συνεργασία με τον Καθηγητή κ. GeorgeNakos) 

 Gatton College of Business and Economics, University of Kentucky, Lexington, 
KY, USA (ερευνητική συνεργασία, D. Sudharshan) 

 aDepartment of Business Administration, University of Fribourg, Fribourg, 
Switzerland, (ερευνητική συνεργασία Olivier Furrer) 

 Department of Marketing, Lender School of Business Center,Quinnipiac University, 
Hamden, CT, USA (ερευνητική συνεργασία Ben Liu) 

 

4.9.3 Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με 
τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 

 

Στα πλαίσια της ευρύτερης προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο αναπτύσσονται 
συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς και 
εθνικούς κοινωνικούς φορείς. Συγκεκριμένα, συνεργασία με τη μορφή 
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εκπαιδευτικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων και παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών υπάρχει με τους παρακάτω φορείς: 

 

 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης  

 Σχολή Επιμόρφωσης Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας 

 ΑΔΙΣΠΟ (Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου) όπως και στην πρώην ΑΣΠ 
(Ανωτάτη Σχολή Πολέμου) 

 Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Ειρηνευτικών Αποστολών του 
ΟΗΕ 

 Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Χαλκιδικής της Ιστορικής και Λαογραφικής 
Εταιρίας Χαλκιδικής 

 Συμβούλιο Πρόληψης Εγκληματικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης –HELEXPO 

 Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
 

Συμπερασματικά, αναφέρονται σημαντικές συνεργασίες με Ελληνικά και διεθνή 
ιδρύματα από το σύνολο σχεδόν του επιστημονικού προσωπικού. Τα ιδρύματα 
αφορούν σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα τόσο του εσωτερικού όσο και του 
εξωτερικού. Η βασική συμβολή των συνεργασιών αφορά στην προαγωγή των 
επιστημών στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του επιστημονικού προσωπικού. Οι 
συνεργασίες αφορούν κυρίως την ερευνητική δραστηριότητα (συγγραφή άρθρων) 
και σε μικρότερο βαθμό την εκπαιδευτική (διδασκαλία). Επίσης, είναι διάχυτη στο 
τμήμα μια κουλτούρα πολυδιάστατης προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο. 

4.10.  Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των 
φοιτητών;25 

 

4.10.1. 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. 

 

4.10.2. Πόσες και ποιες συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της 
κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; 

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανανεώθηκαν όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες και 
υπογράφτηκαν 2 συμφωνίες με τα εξής πανεπιστήμια: 
CyprusUniversityofTechnology, Cyprus,  SlovacUniversityofAgricultureinNitra, 
Slovakia. 

 

To ακαδημαϊκό έτος 2012-2013,  υπογράφηκαν 5 συμφωνίες με τα πανεπιστήμια: 
StopanskaAkademia “D. A. Tsenov, Bulgaria, KuhneLogisticsUniversity, Germany, 
UniversitadeglistudidiSassari, Italia, UniversityofSantarem, Portugal, , 

                                                 
25

Συμπληρώστε τον Πίνακα 9. 
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UniversityofPlovdiv, Bulgaria. 

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έχουν ανανεωθεί όλες οι προϋπάρχουσες συμφωνίες 
στα πλαίσια της έναρξης του νέου προγράμματος Erasmus + κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2014-2015.   Επίσης, έχουν υπογραφεί  4 νέες συμφωνίες με τα εξής 
πανεπιστήμια :, UniversitaetHannover, Germany, UniversityofNisantasi, Turkey, και 
UniversityofWroclaw, Poland (το οποίο θα άρχιζε το ακαδ. Έτος 2015-2016).   

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015,  έχουν υπογραφεί δύο νέες συμφωνίες  για την 
ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού και την κινητικότητα των 
φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus+. Συγκεκριμένα, συμφωνίες με τα εξής 
πανεπιστήμια, με τη ΒΑ SchoolofManagement της Ρίγα στη Λετονία και με το 
Πανεπιστήμιο του Ιασίου στη Ρουμανία. Επίσης, κατά το ίδιο έτος αναθεωρήθηκε η 
συμφωνία με το πανεπιστήμιο της Κύπρου. 

 

Το 2015- 2016 δεν έχει υπογραφεί κάποια συμφωνία 

 

4.10.3. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος 
μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία 
πενταετία; 

 

2011-2012: Καμία  μετακίνηση. 

2012-2013  Μία μετακίνηση  

2013-2014: Καμία  μετακίνηση 

2014-2015: Μία μετακίνηση 

2015-2016: Μία μετακίνηση 

 

4.10.4. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων 
μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών 
δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

 

Όσον αφορά στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά την τελευταία πενταετία 
μετακινήθηκαν προς το τμήμα 

2011-2012:  Καμία  μετακίνηση. 

2012-2013  Καμία  μετακίνηση  

2013-2014: Καμία  μετακίνηση 

2014-2015: Καμία  μετακίνηση 

2015-2016: Καμία  μετακίνηση 

 

4.10.5. Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα 
στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την 
τελευταία πενταετία; 
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Κατά την τελευταία πενταετία οι μετακινήσεις των φοιτητών του Τμήματος προς 
άλλα Ιδρύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα Erasmus πραγματοποιήθηκαν ως εξής:  

 

2011-2012:  ++++ 

2012-2013  28 φοιτητές 

2013-2014: 27 φοιτητές 

2014-2015: 29 φοιτητές 

2015-2016:  31 φοιτητές 

Με το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Erasmus, πραγματοποιήθηκαν οι εξής 
μετακινήσεις: 

 

2011-2012    8 φοιτητές 

2012-2013   8 φοιτητές 

2013-2014   7 φοιτητές 

2014-2015   3 φοιτητές  

2015-2016   7 φοιτητές 

 

4.10.6. Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα 
στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την 
τελευταία πενταετία; 

 

Κατά την τελευταία πενταετία οι μετακινήσεις των φοιτητών  άλλων Ιδρυμάτων 
προς το Τμήμα ΟΔΕ σύμφωνα με το πρόγραμμα Erasmus πραγματοποιήθηκαν ως 
εξής: 

2011-2012:   9 εισερχόμενοι φοιτητές 

2012-2013   13 εισερχόμενοι φοιτητές 

2013-2014:  16 εισερχόμενοι φοιτητές 

2014-2015:  18 εισερχόμενοι φοιτητές 

2015-2016:  23 εισερχόμενοι φοιτητές 

 

4.10.7. 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. 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ιδρύματος 
αλλά και με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,  οι φοιτητές διευκολύνονται 
περισσότερο στις αναγνωρίσεις των μαθημάτων τους καθώς μπορούν να 
αναγνωρίσουν μαθήματα είτε ένα προς ένα σύμφωνα με την αντιστοιχία των 
περιεχομένων τους (με κύρια ή επιλογής που διδάσκονται στο πρόγραμμα σπουδών 
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τους) είτε με άλλα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών τους. Οι 
μονάδες  ECTS που αποδίδονται είναι αυτές των μαθημάτων του πανεπιστημίου 
υποδοχής, ενώ η αντιστοίχηση της βαθμολογίας του φοιτητή, όπως αυτή 
αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, στην ελληνική 
βαθμολογική κλίμακα, πραγματοποιείται βάσει μαθηματικού τύπου που 
αναγράφεται στον Κανονισμό Μαθησιακής Κινητικότητας ErasmusPlus του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ, σελ. 22). 

 

4.10.8. Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του 
κεντρικού Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των 
συνδέσμων τους; 

 

Αρκετά ικανοποιητική.  Απαιτείται στελέχωση με επιπλέον προσωπικό και πόροι για 
την βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών τους.  Το κεντρικό γραφείο Erasmus 
αποτελείται μόνο από δύο άτομα ενώ στο Τμήμα απασχολείται ένα μέλος ΕΤΕΠ.  

 

4.10.9. Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής 
κοινότητας για τα προγράμματα κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα; 

 

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Τμήματος και το ΕΤΕΠ που ασχολείται με τη 
διοικητική υποστήριξη του Erasmus, συμμετέχουν ενεργά σε ημερίδες προβολής και 
παρουσίασης των προγραμμάτων κινητικότητας.  Οι φοιτητές ενημερώνονται 
επίσης από τους καθηγητές στα μαθήματά τους. 

 

4.10.10. Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από 
άλλα Ιδρύματα; 

 

Σε περιοδική βάση. 

 

4.10.11. Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές; 

 

Οι εισερχόμενοι φοιτητές αναθέτονται σε φοιτητές του Τμήματος και στο ΕΤΕΠ του 
Τμήματος, για συμβουλευτική υποστήριξη, ξενάγηση και παροχή βοήθειας για την 
ενσωμάτωση και την προσαρμογή τους. 

 

4.10.12. Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους 
αλλοδαπούς σπουδαστές; 

 

Ως το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 είχαν οριστεί δύο μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών για διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.  Από το 
ακαδημαϊκό έτος 2014-15, υπάρχει ένα μάθημα του προγράμματος σπουδών στην 
αγγλική γλώσσα για τους εισερχόμενους στο Τμήμα.   Επιπλέον όμως και καθ’ όλα 
τα τελευταία πέντε έτη, προσφέρονται μαθήματα Ελληνικής γλώσσας για 
αρχαρίους, μέσους και προχωρημένους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus σε κάθε 
εξάμηνο τα οποία διδάσκονται από μέλος ΕΕΠ του Τμήματος.  Από αυτά, συνήθως 
διδάσκονται οπωσδήποτε τα επίπεδα αρχαρίων ένα μάθημα σε κάθε εξάμηνο, 
Σύνολο μαθημάτων 2 ανά έτος.  Ανάλογα με τη ζήτηση των επιπέδων, 
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πραγματοποιούνται και άλλα επίπεδα.    

Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να αναλαμβάνουν εργασίες με υποστήριξη και 
επίβλεψη και με βιβλιογραφία στην αγγλική γλώσσα σε κάποια από τα μαθήματα 
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. 

 

4.10.13. Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που 
λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας; 

 

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει καταργηθεί η πρόσθετη ενίσχυση των φοιτητών, 
και δεν υπάρχει πρόσθετη ενίσχυση του ακαδημαϊκού προσωπικού που συμμετέχει 
από το γενικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.  Οι υποτροφίες των εξερχομένων 
φοιτητών έχουν μειωθεί σημαντικά. 

 

4.10.14. 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. 

 

4.10.15. Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της 
κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού; 

 

Από το έτος 2015 και μετά, η ποιότητα ελέγχεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
επιλογής του ακαδημαϊκού προσωπικού όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό 
Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία & Επιμόρφωση ErasmusPlus του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βλ σελ. 4-7).   

Συνοψίζοντας, αν και σε ετήσια σχεδόν βάση υπογράφονται διμερείς συμφωνίες 
συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερικού, παρατηρείται μειωμένη κινητικότητα 
των εξερχομένων φοιτητών, κυρίως λόγω της μείωσης των ποσών των υποτροφιών.  
Οι μετακινήσεις των μελών ΔΕΠ είναι ελάχιστες κατ’ έτος λόγω των μειωμένων 
κονδυλίων που προσφέρονται για το σκοπό αυτό. 
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5. Ερευνητικό έργο 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα του 
επιτελούμενου σ΄αυτό ερευνητικού έργου, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν 
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr). 
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον 
σημεία: 
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος 
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο; 
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο; 

5.1. Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; 

 

5.1.1 Ερευνητική πολιτική του Τμήματος 

Δεν υπάρχει ενιαία ερευνητική πολιτική Τμήματος ωστόσο συγκροτούνται άτυπες 
ομάδες ερευνών είτε από μέλη ΔΕΠ είτε από υποψήφιους διδάκτορες, που 
συνεργάζονται σε ερευνητικές δραστηριότητες. 

 
5.1.2. Τρόπος παρακολούθησης και υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 
τμήματος. 
 
Η υπό διαμόρφωση ερευνητική πολιτική του Τμήματος, κυρίως συνίσταται σε 
υπάρχον ή υπό διαμόρφωση ερευνητικό έργο, σε πρόσφατο δημοσιευμένο έργο και 
σε μία αυξητική τάση εκπόνησης και ενεργούς επίβλεψης διδακτορικών διατριβών. 
 
Πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι οι παραπάνω διεργασίες δεν έχουν συστηματικό 
χαρακτήρα. 
 
5.1.3. Η δημοσιοποίηση και ο απολογισμός υλοποίησης της  ερευνητικής πολιτικής 
του τμήματος. 
 
Το ερευνητικό έργο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του τμήματος καθώς και 
περιέχεται στον Οδηγό Ερευνητικής Δραστηριότητας του Πανεπιστημίου. 
Εάν επιχειρηθεί μια ανασκόπηση του συνολικού έργου, εκείνο που χαρακτηρίζει το 
τμήμα είναι η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση του δείκτη δημοσιεύσεων του.  
 
Το Τμήμα παρουσιάζει μια συνεχή ανάπτυξη του ερευνητικού έργου, 
συνεισφέροντας στη διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου.  
 
 
5.1.4. Κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
 
Γενικά τα κίνητρα είναι περιορισμένα. Ως κύριοι και επικουρικοί φορείς 
χρηματοδότησης ενός ερευνητικού έργου μπορούν να θεωρηθούν οι 
θεσμοθετημένοι φορείς που ενεργοποιούνται εντός του Πανεπιστημίου και είναι:  
 

 Η Επιτροπή Ερευνών.  

 Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι). 

 Η Εταιρεία Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου.  
 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μόνο κίνητρο για τη διεξαγωγή έρευνας από τα 
μέλη ΔΕΠ συνίσταται στη χρηματοδότηση της «βασικής έρευνας» από το 

http://www.adip.gr/


 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

81 

νεοσυσταθέν 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 (registration fees). 
 
5.1.5. Ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για την δυνατότητα χρηματοδότησης του 
προγράμματος 
 
Η ενημέρωση γίνεται αρμοδίως από στέλεχος της Επιτροπής Ερευνών μέσω ΤΠΕ. 
 

i. Υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας 
 
Στο τμήμα λειτουργούν εργαστήρια που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό με 
σκοπό την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.  
 
Κάθε μέλος ΔΕΠ καθώς και οι μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές διαθέτουν 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο.  
 
Επίσης 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. 
 
5.1.7. Θεσμοθετημένες υποτροφίες έρευνας 
 
Υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν στα προγράμματα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και ΠΕΝΕΔ. 
Τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν με υποτροφίες τους νέους επιστήμονες. 
Επίσης επικουρικά το τμήμα συμμετέχοντας στο Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει στους καλύτερους φοιτητές υποτροφίες 
χρηματοδότησης των σπουδών τους. 
 

ii. Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εσωτερικό του τμήματος 
 
Συνηθίζεται τα ερευνητικά αποτελέσματα να φιλοξενούνται στις προσωπικές 
ιστοσελίδες των μελών ΔΕΠ. Επίσης αρκετά συχνά τα αποτελέσματα που τυγχάνουν 
δημοσιότητας και από τον εμπορικό και οικονομικό τύπο διανέμονται σε έντυπη 
μορφή προς τα μέλη του τμήματος ενώ αρκετές φορές τα αποτελέσματα ερευνών 
και η συμμετοχή των φοιτητών σε έρευνες παρουσιάζονται στο περιοδικό του 
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με τίτλο «Τα νέα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 
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. 
 
5.1.9. Διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας στο εξωτερικό περιβάλλον του τμήματος 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας διαχέονται όπως έχει ήδη αναφερθεί μέσα από το 
Διαδίκτυο με αποτέλεσμα να είναι προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο. Πιο 
συγκεκριμένα η βιβλιοθήκη αρχειοθετεί κάθε διπλωματική εργασία καθώς και κάθε 
διδακτορική διατριβή που έχει ολοκληρωθεί από το 2006.  
 
Η επιτροπή ερευνών παρουσιάζει στον ηλεκτρονικό και έντυπο Οδηγό Ερευνητικών 
Δραστηριοτήτων του τμήματος τα ενεργά και αποπερατωμένα έργα στα οποία 
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συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Στις προσωπικές σελίδες των μελών ΔΕΠ 
υπάρχουν ανακοινώσεις σχετικές με τα αποτελέσματα των ερευνών. Επίσης η 
συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε συνέδρια και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε 
περιοδικά διεθνούς εμβέλειας ή ακόμη και σε περιοδικά που διαθέτουν άμεση 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων συνηγορούν στη διάχυση των 
αποτελεσμάτων άμεσα στη διεθνή και ελληνική επιστημονική κοινότητα.  
 
5.1.10. Διάχυση στο τοπικό και κοινωνικό περιβάλλον. 
 
Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, για την ολοκλήρωση των ερευνών τους, συνεργάζονται 
πολλές φορές με τους ΟΤΑ, τις Διευθύνσεις και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης αλλά 
και παρουσιάζουν το έργο τους σε ευρύτερα στρώματα ενδιαφερόμενων. Το τμήμα 
διαθέτει μέλη ΔΕΠ που είναι ευρύτερα γνωστά στην τοπική κοινωνία λόγω της 
ευρύτερης αναγνωρισιμότητας που διαθέτουν αυτά λόγω της παρουσίας τους στα 
ΜΜΕ, στην τοπική αλλά και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία.  Προσθέτουμε και τη 
συστηματική παρουσία των μελών ΔΕΠ σε ημερίδες και παρουσιάσεις στα πλαίσια 
του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. 
 
 
 

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

 
Το ερευνητικό έργο των μελών του τμήματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.  
 

Ημερομηνία Τίτλος έργου Φορέας χρηματοδότησης Φορέας υλοποίησης 
Μέλος ΔΕΠ 

15/12/15-
31/12/15 

Αναδιάρθρωση των Τακτικών Καρδιολογικών Εξωτερικών Ιατρείων 
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου (Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου).  Ιατρική Έρευνα και Καινοτομία ΕΠΕ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αλετράς Βασίλειος 

1/1/16-
31/3/16 

Aνάλυση ερωτηματολογίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος United4Health (Consultant) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 
Health Information 
Management S.A. Αλετράς Βασίλειος 

1/5/16-
31/8/16 

Ανάλυση ερωτηματολογίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Smartcare (Consultant) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Health Infofmation 
Management S.A. Αλετράς Βασίλειος 

1/9/13-
31/3/14 

Ανάλυση δεδομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Renewing Health κατά μελέτη και ομάδες (Ερευνητής) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αλετράς Βασίλειος 

2015-2018 Collective Innovation for Public Transport in European Cities Horizon 2020   Ανδρονικίδης Ανδρέας 

2009-2013 Consumer Behaviour Research Network erasmus   Ανδρονικίδης Ανδρέας 

2011 
Στρατηγικό σχέδιο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής λειρουγρίας 
των επιχειρήσεων με ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για την εξωστρέφεια ΣΕΒΕ   Βούζας Φώτης 

2012-2014 Islamic MicroFinance-Consumer Behaviour Perspective Islamic MicroFinance Centre Aston University Γρούγιου Βασιλική 

2012-2014 Food Agri-Chain Project-FP7 Programme, EU funded EU Aristotle University Γρούγιου Βασιλική 

22/04/2015-
31/10/2015 

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (Β φάση)» το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση».   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρογαλάς Γιώργος 

2012-2015 From graph theory to matroids: Algorithmic issues and applications     Κάπαρης αναστάσιος 

2010-
2015 

«Mονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Σουμπενιώτης 
Δημήτρης 

2011-
2015 

«Διασυνοριακοί Κάθετοι Άξονες Επιχειρηματικότητας για 
την Υποστήριξη Νέων και Γυναικών («Cross Border 
Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth 
and Woman”/Egnatia VAE – B1 – 3.2)» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Σουμπενιώτης 
Δημήτρης 

2013-
2016 

ΤΟΠΣΑ «Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της 
Απασχόλησης στο Τομέα της Μεταποίησης στην ΠΕ 
Θεσσαλονίκης» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ ΣΒBΕ/ΠΑΜΑΚ εταιρος 

Σουμπενιώτης 
Δημήτρης 
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2012-
2015 

F.IND AXIS 3. Competitiveness & Human Resources, 
3.2. Encouragement of Entrepreneurship & Actions that 
Cope with the Restructuring of the 
Economy,Enhancement of the competitiveness and 
restructuring of the food subsectors through 
benchmarking Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ ΣBBE/ΠAMAK εταίρος 

Σουμπενιώτης 
Δημήτρης 

12/2011-
04/2012 «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Ταμπακούδης Ιωάννης 

04/2013-
06/2013 

«Διασυνοριακοί Κάθετοι Άξονες Επιχειρηματικότητας για 
την Υποστήριξη Νέων και Γυναικών» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Ταμπακούδης Ιωάννης 

4/2013-
2/2013 

«Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και Αναδιάρθρωση 
των Υποκλάδων Τροφίμων μέσω Benchmarking» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Ταμπακούδης Ιωάννης 

2/2014-
9/2014 

«Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της 
Απασχόλησης στο Τομέα της Μεταποίησης στην ΠΕ 
Θεσσαλονίκης» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Ταμπακούδης Ιωάννης 

3/2015-
7/2015 

«Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας » Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Ταμπακούδης Ιωάννης 

2009-2012 

ICT-PSP-238900 Rural Inclusion,”e-Government Lowering 
Administrative Burdens for Rural Businesses" 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ICT - PSP 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2010-2012 

DE/10/LLP-LdV/TOI/147361 
“COMPAT.eGov.de 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Leonardo Da Vinci 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2010-2013 

FP7-ICT-257953 CLOUD4SOA, “A Cloud Interoperability Framework 
and Platform for User-Centric, Semantically-Enhanced Service-

Oriented Applications Design, Deployment and Distributed Execution” 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - ICT 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2010-2013 
ICT-PSP-256261 Puzzled by Policy “Helping You be Part of the EU” 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ICT - PSP 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2013 

“Regional Business Development through the Use of Information and 
Communication Technologies” (RBDICT), μέτρο 3.2: Encouragement 
of Entrepreneurship & Actions that Cope with the Restructuring of the 

Economy 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου 

European Territorial Cooperation Programme “Greece-Bulgaria 2007-
2013” 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2013 

FP7-ICT-270139 GRANATUM, “A Social Collaborative Working Space 
Semantically Interlinking Biomedical Researchers, Knowledge and 

Data for the Design and Execution of In-Silico Models and 
Experiments in Cancer Chemoprevention” 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - ICT 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2014 

“Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries”, 
SEE/B/0039/1.3/X-FORSEE 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου South East Europe Transnational Cooperation Programme 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2014 

FP7-ICT-288328 “LINKED2SAFETY: A Next-Generation, Secure 
Linked Data Medical Information Space for Semantically-

Interconnecting Electronic Health Records and Clinical Trials Systems 
Advancing Patients Safety in Clinical Research” 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - ICT 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2014 

FP7-SME-2011-286714, “LINKED2MEDIA: An Open Linked Data 
Platform for Semantically-Interconnecting Online, Social Media 
Leveraging the Corporate brand and Market Sector Reputation 
Analysis and Response Optimization Services” Επιστημονικά 

Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - SME 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2015 

FP7-ICT-288136 “eGovPoliNet: Building a global multidisciplinary 
digital governance and policy modelling research and practice 

community” 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - ICT 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2013-2015 

FP7-ICT-2013-SME-DCA-611667 “OpenCube: Publishing and 
Enriching Linked Open Statistical Data for the Development of Data 

Analytics and Enhanced Visualization Services” 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - ICT 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2015-2018 

"Augmenting Social talk - #ask", 562262-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA3-
PI- FORWARD 

Μέλος της Ομάδας Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Erasmus+ 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 
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2016-2018 

"Innovative Open Data Education and Training based on PBL and 
Learning Analytics-ODEdu", 562604-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA2-KA 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Erasmus+ 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2016-2018 

"Integrating Learning Analytics and Semantics in Problem Based 
Learning-PBL3.0", 562236-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA3-PI-FORWARD  

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Erasmus+ 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2016-2018 

H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017- 737492, “Stakeholder 
community for once-only principle: Reducing administrative burden for 

citizens - SCOOP4C” 
Μέλος της Ομάδας Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - H2020 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2016-2019 

H2020-EURO-6-2015-693849, “Fostering Innovation and Creativity in 
Europe through Public Administration Modernization towards 

Supplying and Exploiting Linked Open Statistical Data - 
OpenGovIntelligence” Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - H2020 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

 
 
 
5.2.2. Ποσοστό των μελών ΔΕΠ/ΕΠ που αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες. 
 
 Περίπου το 40% 
 
 
5.2.3. Συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών και μεταδιδακτορικών ερευνητών στα 
ερευνητικά προγράμματα. 

 
Στα περισσότερα έργα που έχουν αναληφθεί συμμετείχαν εξωτερικοί συνεργάτες 
(σύμβουλοι επιχειρήσεων, διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) καθώς και 
υποψήφιοι διδάκτορες. 
 
 

5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; 

 

 
5.3.1. Εκπαιδευτικά / Ερευνητικά εργαστήρια: 
 

 Αριθμός και χωρητικότητα 
 

 
ΑΡΙΘΜ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 

ΓΡΑΦ 
ΑΡ. 

ΧΡΗΣΤΩΝ    
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Εργαστήριο Επιχειρηματικής 
Αριστείας 

2ος Κτήριο Θ΄  10 χρήστες Ανδρέας Γεωργίου 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων  

3ος Κτήριο Θ΄ 
3ος Κτήριο Θ΄ 
4ος Κτήριο Θ΄ 

α) 313 
β) 315 
γ) 413 

2 χρήστες 
6 χρήστες 
9 χρήστες 

 
Κων/νος Ταραμπάνης 

Εργαστήριο Τμήματος Ο.Δ.Ε.  
 

2ος Κτήριο Θ 214 30 χρήστες Κων/νος Ταραμπάνης     
 Θωμάς Κούτσικος 

Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης 
Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων και Εργασιακών Σχέσεων 

2ος Κτήριο Θ΄ 201 4 χρήστες Ζ. Δημητριάδη 

 
5.3.2-Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων 

 
Τα εργαστήρια είναι επαρκή και κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονο εξοπλισμό. 
 
(γ) Βαθμός χρήσης 

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

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού 
 

Ο εξοπλισμός των παραπάνω εργαστηρίων θεωρείται ικανοποιητικός για 
ερευνητικούς σκοπούς ωστόσο οι χώροι είναι εξαιρετικά περιορισμένοι για να 
στεγάσουν τις ερευνητικές διεργασίες του τμήματος.  Στη βελτίωση του 
εξοπλισμού και των χώρων συνδράμει σημαντικά και το πρόγραμμα ΔΠΜΣ στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων με δικούς του πόρους. 

 
(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ).  
Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός 
προγραμματισμένων ωρών; 

 
Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται από τα μέλη ΔΕΠ και από μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και εκτός προγραμματισμένων ωρών. 

 
Σπουδαστήρια: 
 
 Το τμήμα δεν διαθέτει σπουδαστήρια. 
 
5.3.3. Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης 
 
(α) Αριθμός και ειδικότητες 
 
Στο τμήμα υπάρχουν 7 άτομα Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού 
(ΕΤΕΠ)   
 
(β) Επάρκεια ειδικοτήτων 
 
Με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του τμήματος ο αριθμός των ΕΤΕΠ 
θεωρείται επαρκής. 
 
 
5.3.4-5.3.5. Επάρκεια υποδομών. 
 
Η χρήση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων με αποτελεσματικότερο τρόπο κατανομής 
του χώρου και με καλύτερο σύγχρονο εξοπλισμό θα βοηθούσε αποτελεσματικά.    
 
5.3.6. Χρήση των ερευνητικών υποδομών. 
 
Η χρήση των ερευνητικών υποδομών είναι διαρκής. Ακόμη και σε περιόδους 
διακοπής της εκπαιδευτικής/ διδακτικής δραστηριότητας (π.χ. εορτές και 
διακοπές), αρκετά από τα μέλη ΔΕΠ συνεχίζουν τις ερευνητικές τους 
δραστηριότητες. 
 
5.3.7. Ανανέωση ερευνητικών υποδομών. 
 
Όσον αφορά τον εξοπλισμό η κατάσταση είναι ικανοποιητική όσον αφορά όμως 
τους χώρους είναι οριακή. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει έντονη έλλειψη χώρων κι 
εξοπλισμός για τους υποψηφίους διδάκτορες καθώς και χώρων στέγασης των 
νεότερων ερευνητικών εργαστηρίων. 
 
 
5.3.8. Προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδομών. 
 
Η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδομών υλοποιείται 
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κυρίως μέσα από την χρηματοδότηση από τα μεταπτυχιακά προγράμματα. 
 
 

5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού 
προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;26 

 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 

 
 
 
Βλέπε αντίστοιχους πίνακες 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
26

 Συμπληρώστε τον Πίνακα 15. 
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5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από 
τρίτους;27 

 

5.5.1. Ετεροαναφορές (citations) 
 

Στα περισσότερα από τα παραπάνω άρθρα είναι εμφανείς οι ετεροαναφορές 
που γίνονται στα δημοσιευμένα έργα των μελών ΔΕΠ του τμήματος. Βλέπε 
πίνακα 15 στο παράρτημα. 

 
Βλέπε αντίστοιχους πίνακες 16 

 
5.5.2. Αναφορές του ειδικού επιστημονικού τύπου σε έργα των μελών 
ΔΕΠ του τμήματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
Βλέπε πίνακα 16 στο παράρτημα. 
 
 
5.5.4. Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
 
Βλέπε πίνακα 17 στο παράρτημα. 
 
 
5.5.5. Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
 
Βλέπε πίνακα 17 στο παράρτημα. 
 

       5.5.6. Προσκλήσεις σε διαλέξεις 

Βλέπε πίνακα 17 στο παράρτημα. 

 

     5.5.7. Κριτές σε επιστημονικά περιοδικά 
 

Η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ  είναι κριτές σε περισσότερα από 3 ακαδημαϊκά 
περιοδικά.  
 

5.5.8. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 
 

5.5.9. Πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
 

Οι έρευνες των εργαστηρίων  
 

- Επιχειρηματικής Αριστείας,  
- Στρατηγικής αξιοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού και  
- Πληροφοριακών συστημάτων  
 

αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση ερευνητικών έργων που αφορούν φορείς όπως  
ΟΤΑ, ΓΓΕΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης, Οικονομίας, Εργασίας, Υπουργείο Βορείου 
Ελλάδος κ.ά. (βλέπε πριν ενότητα Ερευνητικών έργων που έχουν αναληφθεί από το 
τμήμα ΟΔΕ).  
 
Μέλη ΔΕΠ έχουν διεκπεραιώσει διαχρονικές έρευνες (track studies) στον κλάδο της 
εμπορίας αυτοκινήτων, τα χιονοδρομικά κέντρα (έντεκα σε αριθμό) και τον 
Αερολιμένα Μακεδονίας (έρευνα δεκαετίας περιγραφής προφίλ Άγγλων και 
Γερμανών επισκεπτών σε συνεργασία με Διεύθυνση ΕΟΤ Θεσσαλονίκης). 

                                                 
27

 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 16. 
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5.6.  Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; 

 
 
5.6. Ερευνητικές συνεργασίες (π.χ. με άλλα ιδρύματα ή μέλη ΔΕΠ ή άλλους φορείς) 
του τμήματος 

 
Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές 
(α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος; 
 

- Το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 
- Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
- Το τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών 
- Την Επιτροπή Ερευνών 
- Το ΕΠΙ 
- Την Εταιρία Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 
 
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού; 
 Ιδρύματα 
 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
- Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
- Πανεπιστήμιο Κρήτης 
- Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 
- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
- ΤΕΙ Λαμίας 

 
Φορείς 

 
- Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ 
- ΓΓΕΤ  
- ΕΕ  
- ΥΠΕΣ  
- Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  
- Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης  
- ΥΠΕΠΘ (ΕΚΤ)  
- Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας  
- Υπουργείο Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών  
- ΟΤΕ  
- Κέντρο Γούνας  
- ΟΑΕΔ  
- Ακαδημία Αθηνών  
- Δήμος Τρικκαίων  
- Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας  
- Πανεπιστήμιο του Helsinki  
- Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης  
- Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας 
- Ομάδα αντιπροσωπειών αυτοκινήτου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης  
- 11 Χιονοδρομικά κέντρα της χώρας,  
- Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και Αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
- Διεύθυνση ΕΟΤ στην Θεσσαλονίκη 
- Εμπορικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας 

 
(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού 
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Αρκετές από τις συνεργασίες αφορούν Πανεπιστήμια του Εξωτερικού όπως: 
- Nottingham Trent University, UK  
- Yale University  
- Πανεπιστήμιο του Sheffield, Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο 

Και φορείς όπως: 
- VA Connecticut Health Care System  
- EURAM  
- ISSOWV  
- European Parliament, DG Internal Policies of the Union – Directorate A 

Economic and Scientific Policies 
 

Ημερομηνία Τίτλος έργου Φορέας χρηματοδότησης Φορέας υλοποίησης 
Μέλος ΔΕΠ 

15/12/15-
31/12/15 

Αναδιάρθρωση των Τακτικών Καρδιολογικών Εξωτερικών Ιατρείων 
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου (Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου).  Ιατρική Έρευνα και Καινοτομία ΕΠΕ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αλετράς Βασίλειος 

1/1/16-
31/3/16 

Aνάλυση ερωτηματολογίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος United4Health (Consultant) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 
Health Information 
Management S.A. Αλετράς Βασίλειος 

1/5/16-
31/8/16 

Ανάλυση ερωτηματολογίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Smartcare (Consultant) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Health Infofmation 
Management S.A. Αλετράς Βασίλειος 

1/9/13-
31/3/14 

Ανάλυση δεδομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Renewing Health κατά μελέτη και ομάδες (Ερευνητής) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αλετράς Βασίλειος 

2015-2018 Collective Innovation for Public Transport in European Cities Horizon 2020   Ανδρονικίδης Ανδρέας 

2009-2013 Consumer Behaviour Research Network erasmus   Ανδρονικίδης Ανδρέας 

2011 
Στρατηγικό σχέδιο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής λειρουγρίας 
των επιχειρήσεων με ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για την εξωστρέφεια ΣΕΒΕ   Βούζας Φώτης 

2012-2014 Islamic MicroFinance-Consumer Behaviour Perspective Islamic MicroFinance Centre Aston University Γρούγιου Βασιλική 

2012-2014 Food Agri-Chain Project-FP7 Programme, EU funded EU Aristotle University Γρούγιου Βασιλική 

22/04/2015-
31/10/2015 

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (Β φάση)» το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση».   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρογαλάς Γιώργος 

2012-2015 From graph theory to matroids: Algorithmic issues and applications     Κάπαρης αναστάσιος 

2010-
2015 

«Mονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Σουμπενιώτης 
Δημήτρης 

2011-
2015 

«Διασυνοριακοί Κάθετοι Άξονες Επιχειρηματικότητας για 
την Υποστήριξη Νέων και Γυναικών («Cross Border 
Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth 
and Woman”/Egnatia VAE – B1 – 3.2)» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Σουμπενιώτης 
Δημήτρης 

2013-
2016 

ΤΟΠΣΑ «Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της 
Απασχόλησης στο Τομέα της Μεταποίησης στην ΠΕ 
Θεσσαλονίκης» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ ΣΒBΕ/ΠΑΜΑΚ εταιρος 

Σουμπενιώτης 
Δημήτρης 

2012-
2015 

F.IND AXIS 3. Competitiveness & Human Resources, 
3.2. Encouragement of Entrepreneurship & Actions that 
Cope with the Restructuring of the 
Economy,Enhancement of the competitiveness and 
restructuring of the food subsectors through 
benchmarking Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ ΣBBE/ΠAMAK εταίρος 

Σουμπενιώτης 
Δημήτρης 

12/2011-
04/2012 «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Ταμπακούδης Ιωάννης 

04/2013-
06/2013 

«Διασυνοριακοί Κάθετοι Άξονες Επιχειρηματικότητας για 
την Υποστήριξη Νέων και Γυναικών» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Ταμπακούδης Ιωάννης 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

90 

4/2013-
2/2013 

«Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και Αναδιάρθρωση 
των Υποκλάδων Τροφίμων μέσω Benchmarking» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Ταμπακούδης Ιωάννης 

2/2014-
9/2014 

«Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της 
Απασχόλησης στο Τομέα της Μεταποίησης στην ΠΕ 
Θεσσαλονίκης» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Ταμπακούδης Ιωάννης 

3/2015-
7/2015 

«Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας » Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Ταμπακούδης Ιωάννης 

2009-2012 

ICT-PSP-238900 Rural Inclusion,”e-Government Lowering 
Administrative Burdens for Rural Businesses" 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ICT - PSP 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2010-2012 

DE/10/LLP-LdV/TOI/147361 
“COMPAT.eGov.de 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Leonardo Da Vinci 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2010-2013 

FP7-ICT-257953 CLOUD4SOA, “A Cloud Interoperability Framework 
and Platform for User-Centric, Semantically-Enhanced Service-

Oriented Applications Design, Deployment and Distributed Execution” 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - ICT 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2010-2013 
ICT-PSP-256261 Puzzled by Policy “Helping You be Part of the EU” 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ICT - PSP 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2013 

“Regional Business Development through the Use of Information and 
Communication Technologies” (RBDICT), μέτρο 3.2: Encouragement 
of Entrepreneurship & Actions that Cope with the Restructuring of the 

Economy 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου 

European Territorial Cooperation Programme “Greece-Bulgaria 2007-
2013” 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2013 

FP7-ICT-270139 GRANATUM, “A Social Collaborative Working Space 
Semantically Interlinking Biomedical Researchers, Knowledge and 

Data for the Design and Execution of In-Silico Models and 
Experiments in Cancer Chemoprevention” 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - ICT 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2014 

“Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries”, 
SEE/B/0039/1.3/X-FORSEE 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου South East Europe Transnational Cooperation Programme 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2014 

FP7-ICT-288328 “LINKED2SAFETY: A Next-Generation, Secure 
Linked Data Medical Information Space for Semantically-

Interconnecting Electronic Health Records and Clinical Trials Systems 
Advancing Patients Safety in Clinical Research” 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - ICT 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2014 

FP7-SME-2011-286714, “LINKED2MEDIA: An Open Linked Data 
Platform for Semantically-Interconnecting Online, Social Media 
Leveraging the Corporate brand and Market Sector Reputation 
Analysis and Response Optimization Services” Επιστημονικά 

Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - SME 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2011-2015 

FP7-ICT-288136 “eGovPoliNet: Building a global multidisciplinary 
digital governance and policy modelling research and practice 

community” 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - ICT 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2013-2015 

FP7-ICT-2013-SME-DCA-611667 “OpenCube: Publishing and 
Enriching Linked Open Statistical Data for the Development of Data 

Analytics and Enhanced Visualization Services” 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - FP7 - ICT 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2015-2018 

"Augmenting Social talk - #ask", 562262-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA3-
PI- FORWARD 

Μέλος της Ομάδας Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Erasmus+ 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2016-2018 

"Innovative Open Data Education and Training based on PBL and 
Learning Analytics-ODEdu", 562604-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA2-KA 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Erasmus+ 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2016-2018 

"Integrating Learning Analytics and Semantics in Problem Based 
Learning-PBL3.0", 562236-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA3-PI-FORWARD  

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Erasmus+ 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2016-2018 

H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017- 737492, “Stakeholder 
community for once-only principle: Reducing administrative burden for 

citizens - SCOOP4C” 
Μέλος της Ομάδας Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - H2020 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2016-2019 

H2020-EURO-6-2015-693849, “Fostering Innovation and Creativity in 
Europe through Public Administration Modernization towards 

Supplying and Exploiting Linked Open Statistical Data - 
OpenGovIntelligence” Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή - H2020 

Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμ. ΟΔΕ, 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 
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5.7.  Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν 
απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος; 

 

Βραβεία 

 
 

Έτος Βραβείο Μέλος ΔΕΠ 

2010 
“Best Paper Award” in the 6th International Conference on Global 

Research in Business & Economics, New York City, USA. Ταμπακούδης Ιωάννης 

2010 
“Best Paper Award” in the International Conference on International 

Business, Thessaloniki. Ταμπακούδης Ιωάννης 

2011 

Ερευνητικό Βραβείο & Επιχορήγηση για Επιστημονικές 
Δημοσιεύσεις κατά το έτος 2010. Επιτροπή Διαχείρισης του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή 
Ερευνών), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τσιότσιου Ροδούλα 

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. Τσιότσιου Ροδούλα 

2011 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Επιτροπής Ερευνών Κάτου Αναστασία 

2012 

Ερευνητικό Βραβείο & Επιχορήγηση για Επιστημονικές 
Δημοσιεύσεις κατά το έτος 2011. Επιτροπή Διαχείρισης του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή 
Ερευνών), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τσιότσιου Ροδούλα 

2012 

Ερευνητικό Βραβείο & Επιχορήγηση για Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 
κατά το έτος 2012. Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Ταραμπάνης 

Κωνσταντίνος 

2012 
“Best Paper Student Award” in the International Conference on 

International Business, Thessaloniki. Ταμπακούδης Ιωάννης 

2012 

Research Award για την εργασία “Bankruptcy Prediction implementing 
Hybrids of Time Lag Recurrent Networks with Genetic optimization, 

Hybrid Neuro-genetic MLPs, and Econometric Regressions”, 
International Academy of Business and Public Administration 

Disciplines (IABPAD) Conference, August 1-5, 2012 Ελευθεριάδης Ιορδάνης 

2012 
Best paper award for the Social Marketing Track in the AM 2012 

conference Γρούγιου Βασιλική 

2013 

Ερευνητικό Βραβείο & Επιχορήγηση για Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 
κατά το έτος 2013. Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Ταραμπάνης 

Κωνσταντίνος 

2013 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Επιτροπής Ερευνών Κάτου Αναστασία 

2014 

Η εργασία "Hatzithomas L., Boutsouki C., and Zotos Y. (2014). The Role 
of Economic Conditions on the Effectiveness of Greek Humorous TV 

Advertising, EAA's 13th International Conference on Research in 
Advertising (ICORIA), Amsterdam, Netherlands" αναδείχθηκε μεταξύ 

των 5 υποψήφιων εργασιών για το βραβείο της καλύτερης εργασίας του 
συνεδρίου EAA's 13th ICORIA. Χατζηθωμας Λεωνίδας 

2014 

Διεθνής διάκριση, 20η θέση ανάμεσα στους 50 πρώτους συγγραφείς 
στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με βάση την 

παραγωγικότητα σε δημοσιεύσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Η 
παρουσίαση έγινε στα πλαίσια του “IFIP International Electronic 

Government Conference”, που πραγματοποιήθηκε στο Trinity College, 
στο Δουβλίνο από τον καθηγητή Hans J. Scholl με το άρθρο του με τίτλο 

“The EGOV Research Community: An Update on Where We Stand” 
(εκδοτικός οίκος, Springer), Σεπτέμβριος 2014. 

Ταραμπάνης 
Κωνσταντίνος 

2014 

Ερευνητικό Βραβείο & Επιχορήγηση για Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 
κατά το έτος 2014. Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Ταραμπάνης 

Κωνσταντίνος 

2014 Management Research Review - Highly commended award winner Κάτου Αναστασία 
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2014 

Βραβείο για poster presentation με τίτλο "Assessment of burnout 
syndrome on psychiatrists in the private and public sector during 
the fiscal austerity in Greece (with V. Pavlidis by the International 

Society on Brain and Behavior in the 6th International Congres in Brain 
and Behavior).  Αλετράς Βασίλης 

2015 

Ερευνητικό Βραβείο & Επιχορήγηση για Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 
κατά το έτος 2015. Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Ταραμπάνης 

Κωνσταντίνος 

2015 Highly Commented Paper Award, Emerald Βούζας Φώτης 

 

 

Σε εθνικό επίπεδο: 

 

Στο εξωτερικό: 

 

Τιμητικοί τίτλοι 
 

 
 

5.8.  Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην 
έρευνα; 

Κατά τη διάρκεια ορισμένων προπτυχιακών μαθημάτων οι φοιτητές δηλώνουν 
εθελοντικά στον διδάσκοντα τη συμμετοχή τους σε προκαθορισμένα θέματα που 
τους δίνονται κατά την παρουσίαση του σχεδίου μαθήματος ή και αργότερα. Μέσα 
από την ανάγνωση των σχεδίων μαθήματος εντοπίστηκαν μαθήματα που ενισχύουν 
τη συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικές εργασίες. Η συμμετοχή των φοιτητών 
σε εργασίες συνηθίζεται να επιβραβεύεται από τον διδάσκοντα. Το ενδιαφέρον των 
φοιτητών είναι ιδιαίτερα μεγάλο όσον αφορά την συμμετοχή τους σε: 

- έρευνες που απαιτούν συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων ή 
καταναλωτές. 

- απογραφικές έρευνες που απαιτούν αναζήτηση και καταγραφή 
δευτερογενούς υλικού όπως βιβλιογραφία, αρθογραφία, αναζήτηση πηγών 
στο Διαδίκτυο, μελέτη μελετών και ερευνητικών έργων.  

 
Θα ήταν επίσης παράλειψη να μην αναφερθούμε και στη σημαντική συνεισφορά 
των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων όσον αφορά την 
αποπεράτωση και προαγωγή της βασικής και εμπειρικής έρευνας. Οι διδακτορικές 
διατριβές καθώς και οι διπλωματικές εργασίες τις οποίες επέβλεψαν και επιβλέπουν 
τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, είναι διαθέσιμες στους ερευνητές και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (Ανάγνωση και μελέτη εντός 
της Βιβλιοθήκης). Επίσης λόγω της καταλληλότητας των υποδομών της βιβλιοθήκης 
οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά στην αναζήτηση της πρόσφατης αρθρογραφίας και 
βιβλιογραφίας κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων 
καθοδηγούμενοι από τα μέλη της διαδανειστικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. 
 
Στα Διατμηματικά Προγράμματα Σπουδών εμπλέκεται η μεγάλη πλειοψηφία των 
μελών  ΔΕΠ του τμήματος ΟΔΕ. 
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς 
(ΚΠΠ) φορείς  

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 
σχέσεών του με ΚΠΠ φορείς, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα 
κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφον ται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, 
Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος 
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  κινδύνους από τα αρνητικά 
σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 

 

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

 

Το Τμήμα ΟΔΕ ως συλλογικός φορέας, αλλά και με ατομικές δραστηριότητες 
συγκεκριμένων μελών του, έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο φάσμα συνεργασιών με 
διάφορους Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς φορείς. Επιλεκτικά 
αναφέρονται οι συνεργασίες μελών του τμήματός μας: 

 με το Ανοικτό πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης (κύκλος Ψυχολογίας-
Κοινωνιολογίας, κύκλος Διοίκησης και Οικονομίας)  

 με τα Ανοικτά Πανεπιστήμια του Επαρχείου και του Δήμου Λαγκαδά, του 
Δήμου Πολυγύρου, Κατερίνης, Ορεστιάδας κ.ά. 

 Το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος  
 με τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης και άλλων 

περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και  του Νομού Πέλλας. 
 

 

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

φορείς; 

 

Είναι αλήθεια ότι τόσο ο Πρόεδρος του Τμήματος όσο και προηγούμενοι Πρόεδροι 
και μαζί τους τα μέλη ΔΕΠ του τμήματός μας έχουν δημιουργήσει μια αξιοπρόσεκτη 
δυναμική η οποία λειτουργεί ως εφαλτήριο όχι μόνο για τη συνέχιση δεδομένων 
δραστηριοτήτων αλλά και για τη διάνοιξη νέων προοπτικών συνεργασίας με ΚΠΠ 
φορείς.  
 

 

6.3. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; 

 

Μία μετριοπαθής και αντικειμενική αξιολόγηση των δεδομένων δραστηριοτήτων όχι 
μόνο στο επίπεδο του Κεντρικού μας Δήμου και του Νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και 
σε επίπεδα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ελλαδικής Επικράτειας, είναι η 
ομόθυμη συνέχιση των δραστηριοτήτων. Τούτο καθίσταται αναγκαίο καθώς 
αυξάνονται οι προσκλήσεις από ΚΠΠ φορείς για ακόμη περισσότερες από κοινού 
δραστηριότητες.  
 

6.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

 

Ως εκπαιδευτική διαδικασία αναμφίβολα μπορεί να θεωρηθεί τόσο κάθε διάλεξη σε 
κατοίκους Δήμων και Κοινοτήτων, μέλη Κοινωνικών, Πολιτιστικών και 
Παραγωγικών φορέων των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε όσο και σε 
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ακροατήρια που απαρτίζονται από Σώματα Ασφαλείας (Σχολή Αστυνομίας) και 
στρατευμένους νέους και νέες.  Η θεματολογία των διαλέξεων και των παραπάνω 
δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνει από κοινωνικά προβλήματα μέχρι ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζεται στην τρέχουσα βιβλιογραφία και 
εμπειρική έρευνα. 
 

 

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

εθνική ανάπτυξη; 

 

Η δημιουργική και παραγωγική εμπλοκή μελών του Τμήματος ΟΔΕ έτυχε μέχρι 
στιγμής ευρύτατης αποδοχής και αναγνώρισης στα πρόσωπα των περισσότερων 
μελών ΔΕΠ, όπως ο βουλευτής Λάρισας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Αναπληρωτής 
Καθηγητής, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Καθηγητής κ. Γιώργος Τσιότρας, και ο Καθηγητής κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, ως 
επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ. 
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα της 
στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξής του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν 
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 

Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος 
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  κινδύνους από τα αρνητικά 
σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 

7.1 Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 

 

Το 2015 εκπονήθηκε Στρατηγικό Σχέδιο του Τμήματος ΟΔΕ με χρονικό ορίζοντα το 
2015-2020. Στο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε ανάλυση της παρούσης κατάστασης και 
συγκεκριμένα του προγράμματος σπουδών, του διδακτικού, διοικητικού και 
ερευνητικού έργου, του περιβάλλοντος και ανάλυση SWOT/PEST. Με βάση την 
ανάλυση αυτή θεσπίστηκαν οι στρατηγικοί στόχοι ακαδημαικής ανάπτυξης του 
τμήματος και τα κριτήρια και οι δείκτες μέτρησης. 
 
7.1.3. Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης 
και των αποτελεσμάτων του; 
 
Προς το παρόν δεν υπάρχει σχετική διαδικασία.  
 
 
7.1.4. Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη 
διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; 
 
Το Στρατηγικό Σχέδιο εκπονήθηκε μεταξύ άλλων και με βάση την αποτύπωση των 
απόψεων όλων των μελών του τμήματος. 
 
 
7.1.5. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και 
δείκτες; 
 
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., ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ  

 Την αναλογία φοιτητών ανά τ.μ. αιθουσών διδασκαλίας, χώρων 
διαλλείματος, εργαστηρίων Η/Υ 

 Στατιστικές για τον εξοπλισμό υποστήριξης διδακτικού έργου και τις 
υπόλοιπες υποδομές  

 Δεδομένα του Υπουργείου παιδείας βάση των οποίων τα χαρακτηριστικά του 
Τμήματος συγκρίνονται με αυτά άλλων ομοειδών τμημάτων της χώρας 

 Τα χαρακτηριστικά ομοειδών Τμημάτων του Εξωτερικού (Βλέπε σχετικές 
μελέτες που το Τμήμα έχει στη διάθεσή του μέσω των προγραμμάτων 
ΕΠΕΑΕΚ αναμόρφωσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών) 

 Στατιστικές του ΟΟΣΑ για την παιδεία σε παγκόσμιο επίπεδο 
 
 

http://www.adip.gr/
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7.1.6. Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη 
ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; 
 
Προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου το 
Τμήμα ΟΔΕ  λειτουργεί ως ακολούθως: 

 Κατά τη διαδικασία εκλογής μελών ΔΕΠ απαιτεί από τους υποψήφιους να 
διαθέτουν ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο υψηλών προδιαγραφών. 
Σημαντική βαρύτατα αποδίδεται στην ύπαρξη ετεροαναφορών.  

 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 διαθέτουν με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

 Το Τμήμα προβάλλεται στα ΜΜΕ 

 Το Τμήμα προβάλλεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

  
7.1.7. Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων 
μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής 
ανάπτυξης του Τμήματος; 
 
Ο προγραμματισμός προσλήψεων πραγματοποιείται μετά από διαβούλευση στις 
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 
 

 
Αμέσως μετά την ενεργοποίηση του θεσμού του πενταετούς προγραμματισμού, το 
αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων θα ενσωματώνεται στο σχέδιο ακαδημαϊκής 
ανάπτυξης του Τμήματος. 
 
7.1.8. 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); 
 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αποφασίζει και προτείνει 120-150  φοιτητές 
Παρ’ ολαυτά το ΥΠΕΠΘ μέσω των εισιτηρίων εξετάσεων προσδιορίζει τον αριθμό 
των εισακτέων στους 230. Τέλος, με τις ειδικές κατηγορίες, τις μεταγραφές κλπ, οι 
εισακτέοι αυξάνονται κατά 40 – 50%. (βλ. πίνακα 11.2.2: Εξέλιξη των εισερχομένων 
προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος).  Αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι η 
Θεσσαλονίκη είναι ο τελικός σκοπός φοιτητών – παιδιών πολυτέκνων οικογενειών 
που εισέρχονται με μεταγραφές, γεγονός που οδηγεί σε αποδυνάμωση των 
περιφερειακών πανεπιστημίων (π.χ. Αιγαίου και Πατρών) και την 
υπερσυγκέντρωση φοιτητών στο Τμήμα. 
 
 
7.1.9. Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει 
φοιτητές υψηλού επιπέδου; 
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Το Τμήμα ΟΔΕ 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 

 Αξιοποιεί τα προβεβλημένα Μέλη ΔΕΠ και στελέχη του Τμήματος 

 Αναπτύσσει συνεργασίες με κοινωνικές ομάδες και φορείς ( ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, 
ΣΒΒΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, Ερευνητικά Κέντρα) 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; 

Δεν υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου. Όπως αναφέρθηκε 
και στη προηγούμενη παράγραφο, στα πλαίσια του τετραετούς προγραμματισμού το 
τμήμα επεξεργάζεται  την ανάπτυξη σχετικής διαδικασίας. 
 
 

8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 
διοικητικών υπηρεσιών και των υποδομών του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν 
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 

Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος 
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 

β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  κινδύνους από τα αρνητικά 
σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 

8.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών 
υπηρεσιών; 
 

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του τμήματος χρησιμοποιείται σε οριακό 
βαθμό προσώπων και εξοπλισμού και μπορεί να θεωρηθεί σχετικά αποτελεσματική.  
Έχει βεβαίως σημαντικά περιθώρια βελτίωσης . Η βελτίωση αυτή θα επέλθει μέσω 
της: 
 

Α. Καλύτερης οργάνωσης και συντονισμού των υπαρχόντων διοικητικών 
υπηρεσιών αλλά και  καλύτερη επικοινωνία μεταξύ αυτών και των μελών ΔΕΠ και 
της 

Β. Κατάρτισης και επανακατάρτισης στελεχών της διοικητικής υποστήριξης 
στις νέες τεχνολογίες. 
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Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει μόνιμη έλλειψη προσωπικού σε τεχνικό, διοικητικό 
προσωπικό, καθώς και προσωπικό φύλαξης εργαστηρίων. 
 

 

8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; 
 

Οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας ικανοποιητικές αν λάβει κανείς υπόψη τον όγκο 
εργασίας και το υπάρχον προσωπικό 
 

 

8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα; 
 

Οι υποδομές του τμήματος δεν είναι ικανοποιητικές (ελλείψεις σε εργαστήρια, 
γραφεία και εξοπλισμό). Υπάρχουν κάποια ικανοποιητικά στοιχεία (Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, έπιπλα) αλλά υπάρχουν και σημαντκές 
αδυναμίες σε άλλους τομείς  (σχετικά έχουμε αναφερθεί στις ενότητες 2 και 4). 
 

 

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

 

Υπάρχει ικανοποιητική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης. 
 

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

 

 

Δεν υπάρχουν ζητήματα έλλειψης διαφάνειας και μη αποτελεσματικής χρήσης 
υποδομών και εξοπλισμού 
 

8.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη 
διαχείριση οικονομικών πόρων; 

 

Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με βάση τις διατάξεις και τους 
σχετικούς από το ΥΠΕΠΘ νόμους.  
 
 

9. Συμπεράσματα 

Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να εντοπίσει τα κυριότερα θετικά και αρνητικά του σημεία, όπως αυτά 

συνάγονται από τις προηγούμενες ενότητες και να αναγνωρίσει ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών του σημείων 

και ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τα αρνητικά του σημεία.  
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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; 

 

Τα θετικά σημεία: 

 Εικόνα: Το ΤΟΔΕ έχει καταξιωθεί στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 
χώρο ειδικά της Βορείου Ελλάδας ως φορέας παροχής σύγχρονης και 
εξειδικευμένης γνώσης. Η υψηλού επιπέδου αυτή εικόνα που έχει στην 
κοινωνία το ΤΟΔΕ αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη δύναμη που διαθέτει το 
τμήμα. Η εικόνα αυτή χτίσθηκε με προσπάθεια όλων των εργαζομένων στο 
τμήμα, η οποία πλαισιώθηκε και με την ικανοποιητική διεθνή αναγνώριση 
του ερευνητικού έργου των μελών του ΤΟΔΕ, με βάση τον αριθμό των 
ετεροαναφορών και τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε διεθνή συνέδρια και 
επιτροπές κρίσης. Η διατήρηση και/ή η ενίσχυση της εικόνας αυτής αποτελεί 
πόρους του τμήματος που δύσκολα αντιγράφονται από άλλα συναφή 
τμήματα.  

 Προσωπικό: Η ποιότητα των ανθρωπίνων πόρων σε κάθε Οργανισμό 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συμβάλει στην επίτευξη του σκοπού και 
των στόχων του Οργανισμού αυτού. Στο ΤΟΔΕ, το διδακτικό και ερευνητικό 
προσωπικό (ΔΕΠ) απαρτίζεται από νέους σε ηλικία επιστήμονες, οι οποίοι 
πλαισιώνονται από έμπειρα μέλη ΔΕΠ, και από ικανό διοικητικό, τεχνικό και 
ερευνητικό προσωπικό. Τελευταία, το προσωπικό αυτό του ΤΟΔΕ 
ενδυναμώθηκε με νέα στελέχη, τα οποία προήλθαν από τη συγχώνευση του 
Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (ΤΜΔΛ) με το ΤΟΔΕ. Το 
μίγμα αυτό του προσωπικού αποτελεί την ατμομηχανή της επιτυχίας του 
τμήματος και τη βελτίωση της εικόνας του. 

 Βούληση: Έχοντας το ΤΟΔΕ προβεί τόσο σε εσωτερική όσο και σε 
εξωτερική αξιολόγηση, αποδεικνύει έμπρακτα ότι έχει και τη βούληση να 
συνεχίσει με τη μελλοντική εφαρμογή διαδικασιών για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών του. Η βούληση και η επιμονή αυτή 
του προσωπικού του για δράσεις που αποβλέπουν στη συνεχή βελτίωση και 
επιτυχία του τμήματος αποτελεί ίσως μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις 
του.  

 Συνεργασίες: Το ΤΟΔΕ δεν περιορίζεται μόνον στη θεωρητική διδασκαλία 
και έρευνα. Αφουγκράζεται την κοινωνία και προσπαθεί, μέσω συνεχούς και 
αποτελεσματικής συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας 
Ελλάδας, να προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμά του και τις δράσεις του. 
Αποτελεί πραγματική δύναμη του τμήματος η ικανότητα που έχει να 
αναμιγνύει έγκυρα και έγκαιρα τη θεωρία με την πράξη. 

 Αγορά εργασίας: Οι απόφοιτοι του ΤΟΔΕ έχουν αρκετά καλές προοπτικές 
επιτυχίας στην αγορά εργασίας σε σχέση με αποφοίτους άλλων συναφών 
τμημάτων. Αυτό ίσως οφείλεται στη δύναμη που έχει το τμήμα, μέσω της 
βούλησης του προσωπικού του και των συνεργασιών του με 
επαγγελματικούς φορείς, να συνδέει τη θεωρία με την πράξη. Ειδικότερα, 
ένα σημαντικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών του συγκροτείται από 
μαθήματα που έχουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας, όπως για 
παράδειγμα είναι τα μαθήματα της Μηχανογραφημένης Λογιστικής, της 
Πληροφορικής Τεχνολογίας, της Διαχείρισης Ποιότητας, 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομιών, του Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, της 
Χρηματοοικονομικής, των Επιχειρησιακών Ποσοτικών Αναλύσεων, των 
Τεχνικών και Διαπραγματεύσεων Εξαγωγών, και της Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων. 

 Σύγχρονες Τεχνολογίες: Η ευρεία χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
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και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τόσο στη διδακτική όσο και στην ερευνητική 
διαδικασία, αποτελούν μια σύγχρονη δύναμη του τμήματος. Η δύναμη αυτή 
μεταφέρεται και στους φοιτητές, οι οποίοι έτσι εξοπλιζόμενοι και με νέες 
τεχνολογίες γίνονται περισσότερο ελκυστικοί ως υποψήφιοι εργαζόμενοι σε 
επιχειρήσεις. 

 Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του 
τμήματος σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ είναι 
σχεδόν καθολική, προσφέροντας αλλά και παίρνοντας γνώση. Τα 
μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα σε επίπεδο ιδρύματος ΠΑΜΑΚ είναι τα 
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, και στα Πληροφοριακά Συστήματα. Αναμένεται να 
λειτουργήσουν και άλλα πέντε νέα μεταπτυχιακά προγράμματα στο τμήμα 
ΟΔΕ, στη Δημόσια Διοίκηση, στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, 
στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών, στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των 
Δεδομένων. Σε επίπεδο συνεργασιών με άλλα ιδρύματα (π.χ., Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης) είναι το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων. Σημειώνουμε 
ότι το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, του οποίου τη διαχείριση έχει το ΤΟΔΕ, θεωρείται ότι είναι το 
πλέον καταξιωμένο στο χώρο της Βορείου Ελλάδος. Η καταξίωση αυτή 
αποτελεί δύναμη του τμήματος ως προς την προσέλκυση ικανών 
μελλοντικών υποψηφίων φοιτητών. Παράλληλα κατα την συγγραφή του 
παρόντος προβλέπεται να ξεκινήσουν εντός και μετά το ακαδημαϊκό έτος 
2014-2015, πέντε νέα μεταπτυχιακά προγράμματα υπό την εποπτεία και την 
διοίκηση του ΤΟΔΕ καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες σε επίκαιρες 
εξειδικεύσεις της Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 

 Γενικότερες Υποδομές: Πέραν του προσωπικού του, οι γενικότερες 
υποδομές στις οποίες βασίζεται το τμήμα, όπως είναι η Βιβλιοθήκη και το 
σύγχρονο δίκτυο πληροφοριακών συστημάτων του ΠΑΜΑΚ, δημιουργούν 
δυνάμεις θετικών προοπτικών για την ερευνητική αλλά και τη διδακτική 
πορεία του ΤΟΔΕ.  

 

Οι αδυναμίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: 

 Ερευνητική Πολιτική: Η έλλειψη θεσμοθετημένης ερευνητικής πολιτικής 
καθώς και η έλλειψη στρατηγικού προσανατολισμού και οράματος για 
έρευνα και καινοτομία, θεωρούνται ως βασικές αδυναμίες του τμήματος. 
Αποτέλεσμα των ελλείψεων αυτών είναι το ακαδημαϊκό προσωπικό του 
τμήματος να επικεντρώνεται σε ερευνητικά θέματα του στενού 
επιστημονικού του ενδιαφέροντος, χωρίς να αναπτύσσονται συνεργασίες 
μεταξύ των μελών ΔΕΠ, μέσω των οποίων συνεργασιών τα μέλη του 
τμήματος θα μπορούσαν ίσως να εκμεταλλεύονται τις πιθανές 
διεπιστημονικές «οικονομίες κλίμακας». Η έλλειψη συνεργασιών γίνεται 
εντονότερη όταν αναφερόμαστε σε συνεργασίες των μελών του τμήματος με 
μέλη τμημάτων ιδρυμάτων του εξωτερικού.  

 Αναλογία διδασκομένων / διδασκόντων: Δυστυχώς, στο ΤΟΔΕ η 
αναλογία διδασκομένων / διδασκόντων είναι πολύ δυσμενής. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι να γίνεται δύσκολα η μεταβίβαση της γνώσης, τόσο στις 
αίθουσες διδασκαλίας όσο και στα εργαστήρια του τμήματος. 

 Αναλογία μαθημάτων / διδασκόντων: Δυστυχώς, και εδώ η αναλογία 
μαθημάτων / διδασκόντων είναι πολύ δυσμενής σε σχέση με εθνικά και 
διεθνή πρότυπα. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος να 
αναλαμβάνουν τη διδασκαλία μεγάλου αριθμού μαθημάτων, τα οποία πολλές 
φορές δεν έχουν την προβλεπόμενη επιστημονικά συνάφεια.    
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 Υλικοτεχνική Υποδομή: Η υλικοτεχνική υποδομή (π.χ., αίθουσες 
διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία) είναι έντονα ανεπαρκής. Αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό φοιτητών, έχει ως συνέπεια την 
αδυναμία προγραμματισμού από τμήμα μικρότερων ομάδων φοιτητών για 
την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία.  

 Κίνητρα: Παρατηρείται έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων για βασική έρευνα. 
Ως αποτέλεσμα, τα μέλη του τμήματος επικεντρώνονται περισσότερο σε 
θέματα εφαρμοσμένης έρευνας και επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε 
εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα. 
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9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  
κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; 

 

Οι ευκαιρίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: 

 Εξωστρέφεια: Σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας και οικονομικής κρίσης, 
όπου η ενίσχυση του τμήματος από κρατικούς φορείς είναι περιορισμένη, η 
εξωστρέφεια του ΤΟΔΕ αποτελεί μια ευκαιρία. Η εξωστρέφεια αυτή, υπό 
μορφή ανάπτυξης συνεργασιών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού ως προς τη 
διαμόρφωση κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, θα μπορούσε 
να βασισθεί στις εργασίες μιας μόνιμης «Επιτροπής Διεθνών Ακαδημαϊκών 
Συνεργασιών». 

 Έρευνα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί προγράμματα ερευνητικών 
δραστηριοτήτων σε ΑΕΙ. Αποτελεί πραγματική ευκαιρία η εκμετάλλευση των 
προγραμμάτων αυτών από τα μέλη του τμήματος. Εκείνο που χρειάζεται 
είναι η δημιουργία μιας Ομάδας Έρευνας στο ΤΟΔΕ, η οποία θα ασχολείται 
σε διαρκή βάση με την ανίχνευση των προγραμμάτων αυτών, τη 
γραφειοκρατική διαδικασία που συνδέεται με την υποβολή αιτήσεων 
ενδιαφέροντος, και τη δημιουργία ενός δικτύου Οργανισμών (π.χ., ΕΚΕΤΑ, 
Συγκεκριμένα Τμήματα Πανεπιστημίων εσωτερικού και εξωτερικού) με τους 
οποίους θα μπορούσαν να γίνουν κοινοπραξίες για την υποβολή αιτήσεων. 

 Επαγγελματική εκπαίδευση: Τελευταία, σημειώνεται μια αυξημένη 
ζήτηση σε διάφορα θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. Το ΤΟΔΕ θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί τη 
ζήτηση αυτή και να αναπτύξει εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανάλογα με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
που παρουσιάζουν τα μέλη του στο χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στην 
προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να δοθεί έμφαση στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και στο e-learning με tailor-made προγράμματα σε συνεργασία 
με Επιμελητήρια και άλλους φορείς (π.χ., ΣΕΤΕ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΒΕΘ). 

 Συνέργειες: Το ΤΟΔΕ διαθέτει αξιόλογο διοικητικό, τεχνικό, ερευνητικό και 
ακαδημαϊκό προσωπικό. Η υπάρχουσα ήδη σημαντική συνεργασία μεταξύ 
των μελών αυτών του τμήματος θα πρέπει να αναβαθμιστεί, παίρνοντας τη 
μορφή συνεργειών μεταξύ τους, για να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη που 
παρέχονται στην κοινωνία. Οι συνέργειες αυτές θα μπορούσαν να 
υλοποιούνται με τη δημιουργία κοινών ομάδων σχεδιασμού δράσεων και 
ανασχεδιασμού – αναδιοργάνωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, τόσο 
μέσα στο Τμήμα όσο και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο γενικότερα.  

 Κοινωνική δικτύωση: Το ΤΟΔΕ έχει μια πολύ καλή εικόνα στην κοινωνία, 
η οποία χτίσθηκε συστηματικά με προσπάθεια και αφοσίωση. Σε μια όμως 
περίοδο μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ συναφών τμημάτων η καλή αυτή 
εικόνα πρέπει να διατηρηθεί και ίσως να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Η 
αξιοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
σωστά για παραπέρα βελτίωση της εικόνας του τμήματος. Εξάλλου, η άριστη 
εικόνα ενός τμήματος θεωρείται ότι αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
όταν είναι πολύτιμη (valuable), σπάνια (rare), μη μιμητή (inimitable), και μη 
υποκαταστάσιμη (non-substitutable). Βασιζόμενοι στα χαρακτηριστικά 
αυτά, θα μπορούσε, επιπλέον, να γίνει αξιοποίηση καθοδηγητών γνώμης 
(opinion leaders), οι οποίοι θα προωθούσαν ακόμα υψηλότερα την εικόνα 
του τμήματος. 

 Καλές πρακτικές: Είναι γεγονός ότι η χρησιμοποίηση διαφόρων 
πρακτικών σ’ ένα τμήμα μπορούν να καταλήξουν σε ίδιο αποτέλεσμα. Το 
φαινόμενο αυτό του ίδιου αποτελέσματος (equifinality), συνδέεται άμεσα με 
τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικότητας (effectiveness), δηλαδή εάν το 
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τμήμα επιτυγχάνει τους στόχους του, και της αποδοτικότητας (efficiency), 
δηλαδή εάν το τμήμα επιτυγχάνει τους στόχους χρησιμοποιώντας τα 
λιγότερα δυνατά διαθέσιμα. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου τα 
διαθέσιμα των τμημάτων και των πανεπιστημίων είναι πολύ περιορισμένα, 
αποτελεί πραγματική ευκαιρία να ανακαλύψει τις «καλές πρακτικές» του. 
Δηλαδή, να ανακαλύψει τις πρακτικές εκείνες που θα είναι αποδοτικές. Η 
δημιουργία ενός συστήματος ανάδειξης των καλών αυτών πρακτικών απο 
φορείς του εξωτερικού περιβάλλοντος (υπουργείο και φορείς πιστοποίησης), 
και επιβράβευσης των μελών του τμήματος που τις ανακαλύπτουν και τις 
χρησιμοποιούν, θα αποτελούσε ίσως ένα θεμιτό κίνητρο για τα μέλη του 
τμήματος. 

 Διάχυση γνώσης: Βασικός στόχος ενός ακαδημαϊκού χώρου είναι η 
δημιουργία και η διάχυση της γνώσης που παράγει. Η γνώση αυτή 
παράγεται με την έρευνα και διαχέεται με τη διδασκαλία και τις 
δημοσιεύσεις προς το εξωτερικό περιβάλλον του Ιδρύματος. Πολλές όμως 
φορές, οι δημοσιεύσεις στα λεγόμενα «έγκριτα επιστημονικά περιοδικά» 
παίρνει αρκετό χρόνο, με αποτέλεσμα η παραγόμενη από το τμήμα γνώση να 
καθίσταται παλιά μέχρι τη δημοσίευσή της. Ως εκ τούτου, αποτελεί 
πραγματική ευκαιρία η ανάπτυξη ενός συστήματος ταχείας διάχυσης της 
γνώσης των μελών και υποψήφιων διδακτόρων του τμήματος, μέσω ίσως 
σεμιναρίων και/ή παρουσίασης πρόδρομων άρθρων σε μια σειρά Working 
Papers. Βέβαια, αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία μιας Επιστημονικής 
Επιτροπής, η οποία θα θέσει και θα εφαρμόζει αυστηρά ακαδημαϊκά 
κριτήρια για οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. 
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10. Σχέδια βελτίωσης 

Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την άρση των αρνητικών σημείων και την 

ενίσχυση των θετικών του, καθορίζοντας  προτεραιότητες με βάση τις δυνατότητές του.  

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

 Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού, τόσο σε μέλη ΔΕΠ όσο και σε 
διοικητικό προσωπικό. 

 Προσανατολισμός του Τμήματος σε ενίσχυση των θεσμοθετημένων 
συνεργασιών με Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και με 
Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς Φορείς. 

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

 Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού τόσο σε μέλη ΔΕΠ όσο και σε 
διοικητικό προσωπικό. 

 Προσανατολισμός του Τμήματος σε ενίσχυση των θεσμοθετημένων 
συνεργασιών με Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με 
Κοινωνικούς Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς Φορείς. 

 Δημιουργία νέου μεταπτυχιακού προγράμματος προσανατολισμένου στην 
έρευνα. 

 Ανάπτυξη σειράς σεμιναρίων για την παρουσίαση της έρευνας των μελών 
ΔΕΠ και των υποψηφίων διδακτόρων. 

 Παράλληλα με τα παραπάνω σεμινάρια, προτείνονται και δημοσιεύσεις 
ερευνών σε εξέλιξη υπό μορφή working papers. 

 

 

10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος. 

 

Πρώτη ενότητα στόχων που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών 

2015 έως 2020: 

 Διατήρηση της βούλησης και της δυνατότητας για προσαρμογή και βελτίωση 
της ποιότητας του προγράμματος σπουδών. 

 Ενδυνάμωση και επέκταση των συνεργασιών με τους παραγωγικούς φορείς. 

 Προσπάθεια για διατήρηση και επαύξηση της απορροφητικότητας των 
αποφοίτων του τμήματος στην Αγορά Εργασίας (σε συνεργασία με το 
Γραφείο Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης του ΠαΜακ). 

 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ενδυνάμωση των περιεχομένων των 
μαθημάτων με τις νέες εξελίξεις στην εφαρμογή των σχετικών Τεχνολογιών. 

 

Σημεία προσοχής και βελτίωσης για το επίπεδο της παρεχόμενης γνώσης 
από τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα: 

 Να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε πιο πρακτικά θέματα και 
πραγματικά γεγονότα, και η γνώση που αποκτιέται να μην είναι μόνο 
θεωρητική αλλά να υπάρχουν εργασίες  που θα εστιάζουν στο πρακτικό 
κομμάτι.  

 Να ενθαρρύνεται η δημιουργική σκέψη και η ανάληψη πρωτοβουλίας.  

 Πρακτική στους Η/ Υ των όσων η θεωρία αναφέρει. 
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Σημεία προσοχής και βελτίωσης για το πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματος ΟΔΕ που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
σημερινής κοινωνίας: 

 Να υπάρχουν πρακτικά μαθήματα και να φέρνουν τους φοιτητές σε επαφή 
με επιχειρήσεις και την αγορά (e-commerce, internet marketing, startups, 
Venture Capital, Technology and Innovation management, Επιχειρηματική 
Αρχιτεκτονική, Διαχείριση Γνώσης), 

 Τα μαθήματα να εμβαθύνουν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. 

 Να ελέγχεται σε ετήσια βάση  αν το μίγμα μαθημάτων είναι κατάλληλο, 
μέσω της σύγκρισης με αντίστοιχα πανεπιστημίων της αλλοδαπής. 
 

Σημεία προσοχής και βελτίωσης για το εξεταστικό σύστημα που υιοθετεί 
γενικότερα το τμήμα ΟΔΕ: 

 Να υπάρξουν περισσότερες εργασίες ή πρόοδοι σε κάποια μαθήματα ώστε 
να κρίνεται πιο σφαιρικά η απόδοσή τους.  

 Αυστηρότερη επιτήρηση επειδή παρατηρούνται φαινόμενα αντιγραφής κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης. 

 Επαρκής αριθμός αιθουσών και αμφιθεάτρων για σωστή επιτήρηση του 
μεγάλου πλήθους φοιτητών. 

 

Δεύτερη ενότητα στόχων που αναφέρεται στο Διδακτικό/εκπαιδευτικό  
Έργο 

2015 έως 2020:  

 Διατήρηση υψηλής Εικόνας για το εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται από τα 
μέλη ΔΕΠ. 

 Ανάδειξη και αξιοποίηση ικανοτήτων προσωπικού σε προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προγράμματα. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η βιβλιοθήκη στην υποστήριξη 
του εκπαιδευτικού έργου των μελών ΔΕΠ. 

Σημεία προσοχής και βελτίωσης για την επιτυχία των στόχων που 
αφορούν την Οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 

 Συνεργασίες με επιχειρήσεις και workshops. 

 Να μπορεί ο εξοπλισμός να διατηρείται σε καλή κατάσταση και ο διδάσκων 
να τον βρίσκει έτοιμο και διαθέσιμο. 

 Ολιγομελή τμήματα. 
 

Σημεία προσοχής και βελτίωσης για την επιτυχία των στόχων που 
αφορούν το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος ΟΔΕ: 

 Βελτίωση της ποιότητας του χώρου εργασίας των γραφείων (βάψιμο, 
ηχομόνωση). 

 Υποστήριξη των μελών ΔΕΠ στο διδακτικό τους έργο από τα μέλη ΕΕΔΙΠ.  

 Καθιέρωση διαδικασίας ενίσχυσης των μελών ΔΕΠ στην ενασχόλησή τους με 
ερευνητικά προγράμματα.  
 

Σημεία προσοχής και βελτίωσης για την επιτυχία των στόχων που 
αφορούν την ποιότητα του διδακτικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, άρθρα) 
του τμήματος ΟΔΕ: 

 Οι σημειώσεις από όλους τους καθηγητές να βρίσκονται στο compus.  

 Τα βιβλία να παραλαμβάνονται έγκαιρα.  

 Τα βιβλία που προμηθεύονται από τον Εύδοξο να χρησιμοποιούν 
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περισσότερο υλικό και αναφορές από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο 
και στο αντικείμενό τους, περισσότερη εφαρμογή των όσων διδάσκονται 
 

Σημεία προσοχής και βελτίωσης για την επιτυχία των στόχων που 
αφορούν την χρήση νέων τεχνολογιών (videoprojectors, videos κτλ) από 
τους διδάσκοντες για την ενίσχυση της διδασκαλίας και την καλύτερη 
κατανόηση της διδαχθείσας ύλης: 

 Να μην υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και ελλειμματικές υποδομές σε 
αίθουσες (ανεπάρκεια μικροφωνικής υποστήριξης, μη αποδοτικοί 
προτζέκτορες, προβλήματα με τα ηχεία των η/υ, παλιοί η/υ και λογισμικό, 
πίνακες με μαρκαδόρο). 

 Γνώση της νέας τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. 

 Χρήση βίντεο και περισσότερα εκπαιδευτικά βίντεο ή βιντεοσκόπηση του 
μαθήματος και ανάρτησή του στο compus. 

 Χρήση και ενίσχυση χρήσης του compus με παρουσιάσεις, βίντεο, λινκς κλπ 

 Πρακτική στον Η/ Υ των όσων η θεωρία αναφέρει. 

 Υποστηρικτικές σημειώσεις για το μάθημα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. 
 
Τρίτη ενότητα στόχων που αναφέρεται στο Διοικητικό Έργο 

2015 έως 2020: 

 Συνέχιση της αξιοποίησης ικανού προσωπικού στην υποστήριξη των 
Διοικητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες του τμήματος. 

 

Σημεία προσοχής και βελτίωσης για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του 
τμήματος ΟΔΕ: 

 Βελτίωση της άμεσης και ταχύτερης εξυπηρέτησης των φοιτητών (πχ 
καθυστερήσεις επεξεργασίας στα δικαιολογητικά σίτισης κ.ά.). 

 Να γίνεται αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του τμήματος.  

 Αξιοποίηση ή θεσμοθέτηση συνεργασιών με επιχειρήσεις, ερευνητικά 
ιδρύματα και άλλα εγχώρια ερευνητικά ιδρύματα και ΑΕΙ, ΤΕΙ. 

 Αξιοποίηση ή θεσμοθέτηση συνεργασιών με επιχειρήσεις, ερευνητικά 
ιδρύματα και άλλα ερευνητικά ιδρύματα και ΑΕΙ, ΤΕΙ του εξωτερικού. 

 Ενίσχυση των ενεργειών πρακτικής άσκησης φοιτητών και του Γραφείου 
Διασύνδεσης. 

 Επανοργάνωση ανεκμετάλλευτων εργαστηρίων με τεχνολογικό εξοπλισμό.  

 Συστηματικές συναντήσεις μελών ΔΕΠ με διοικητικούς για επίλυση τυχόν 
προβλημάτων.  

 
Τέταρτη ενότητα στόχων που αναφέρεται στο Ερευνητικό Έργο 

2015 έως 2020: 

 Διατήρηση υψηλής συμμετοχής και συνεισφοράς στο ερευνητικό έργο 
βασικής και εφηρμοσμένης έρευνας που θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα 
του τμήματος καθώς και της σχετικής Εικόνας για το ερευνητικό έργο που 
παρέχεται από τα μέλη ΔΕΠ. 

 Αξιοποίηση του ικανού προσωπικού του τμήματος με την ενίσχυση και 
υποστήριξη του ερευνητικού τους έργου. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η βιβλιοθήκη στην υποστήριξη 
του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ. 

 

Αναλυτικότερες προτάσεις στόχων 
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 Στα επόμενα 5 έτη να αναπτυχθούν συνεργασίες βάσει ερευνητικών 
προγραμμάτων με άλλα ιδρύματα στα οποία θα συμμετέχει πάνω από το 
50% των μελών ΔΕΠ. 

 Να υποστηριχθεί η προσπάθεια της Βιβλιοθήκης σχετικά με το διαθέσιμο 
υλικό πηγών και έντυπων πόρων ενισχύοντας τη συνέχιση των 
συνδρομών στα έγκριτα περιοδικά του γνωστικού αντικειμένου που 
θεραπεύεται. 

 Να στοχεύσουμε στη διατήρηση της ποιότητας επιλέγοντας έγκριτα 
περιοδικά που περιέχονται στην λίστα περιοδικών που υιοθέτησε το 
πανεπιστήμιό μας ή γενικότερα στις λίστες που θεωρούνται διεθνώς έγκριτες 
και αποδεκτές. Ο στόχος του ελάχιστου των πέντε δημοσιεύσεων (με ή 
χωρίς άλλα μέλη) ανά πενταετία και ανά μέλος ΔΕΠ θα μπορούσε 
να αποτελέσει το ελάχιστο κριτήριο απόδοσης όσον αφορά τα 
περιοδικά και τα διεθνή συνέδρια (πρακτικά συνεδρίων). Οι 
δημοσιεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με ή χωρίς άλλους συνεργάτες. 
Επίσης αυτό θα βοηθούσε και στην ανάπτυξη συνεργασιών σε ατομικό 
επίπεδο που αφορά το σύνολο των μελών ΔΕΠ με άτομα από άλλα ιδρύματα 
του Εσωτερικού ή Εξωτερικού. 

 Να υποστηριχθεί η συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία ή η συγγραφή 
εκπαιδευτικών βιβλίων (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή) από τα 
μέλη ΔΕΠ ή η μετάφραση και επιμέλεια έγκριτων βιβλίων. Το τμήμα 
μπορεί να θέσει έναν δείκτη ανανέωσης των εκδόσεων π.χ. ανά 5ετία 
τουλάχιστον μια ανανέωση έκδοσης.  

 Να υποστηριχθεί η δημοσιότητα του τμήματος και μέσα από τις 
ετεροαναφορές στο έργο των μελών ΔΕΠ. Ως ελάχιστος επιδιωκόμενος 
στόχος μπορεί να τεθεί ο στόχος των πέντε ετεροανανφορών ανά πενταετία 
και ανά μέλος ΔΕΠ. 

 Η ενίσχυση ερευνητικών προτάσεων με εμπλοκή φοιτητών, 
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων θα μπορούσε 
να ενισχύσει την πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα των μελών ΔΕΠ και την 
κατάρτιση των προηγουμένων σχετικά με τις έρευνες και το ερευνητικό έργο 
των μελών ΔΕΠ του τμήματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 

Σημεία προσοχής και βελτίωσης για το Ερευνητικό Έργο του τμήματος ΟΔΕ: 

 Στατιστική Υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό 

 Συνέργειες μεταξύ μελών ΔΕΠ και άλλων μελών ΑΕΙ 
 

Σύνοψη δράσεων στοχοθέτησης 
Οι τέσσερις αυτοί άξονες που ορίζουν το υπόβαθρο ανάδειξης του τμήματος και των 
υπηρεσιών που παρέχει αυτό θα πρέπει να εστιάσουν μέσα από την εκπλήρωση των 
παραπάνω στόχων κατα την περίοδο 2015 έως 2020 στην εκμετάλλευση των 
Ευκαιριών που είναι: 
 Η ενδυνάμωση της Εξωστρέφειας, αξιοποίηση της Έρευνας μέσα από την 
υποστήριξη προγραμμάτων της Ε.Ε. και άλλων φορέων συνεργασίας, ενίσχυση της 
εμπλοκής του τμήματος σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου 
εκπαίδευσης (σε συνεργασία με επαγγελματικούς και κλαδικούς φορείς), παρουσία 
του έργου και των απόψεων των μελών ΔΕΠ σε κοινωνικά δίκτυα και σχετικά 
Μ.Μ.Ε., πρακτικές προσέγγισης καθοδηγητών γνώμης (π.χ. δημοσιογράφοι 
οικονομικού ρεπορτάζ) καθώς και κλαδικών και ερευνητικών φορέων που μπορούν 
να υποστηρίξουν την προβολή του τμήματος,  διάχυση της γνώσης στο εξωτερικό 
περιβάλλον (π.χ σε Φορείς έρευνας, επιμελητήρια, δημόσια διοίκηση, κοινωνία), 
τέλος η ενίσχυση των συνεργειών και συνεργασιών με άλλα ιδρύματα και φορείς στο 
Εσωτερικό και Εξωτερικό της χώρας. 
 

 

10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 
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 Γενναία χρηματοδότηση υποδομών και έρευνας. 

 Παραχώρηση των παροπλισμένων κτιρίων του Γενικού Στρατιωτικού 
Νοσοκομείου 424 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 Αναμόρφωση του Νόμου Πλαισίου προς την κατοχύρωση της ουσιαστικής 
διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΑΕΙ. 

 

 

 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

109 



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

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

 

 

Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 

2015 - 2016 2014 - 2015 2013 - 2014 
2012 - 
2013 

2011 - 
2012 

2010 - 
2011 

Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ 

Καθηγητές 

Σύνολο* 8 1 7 1 7 1 
      

Από εξέλιξη 
 

1 
          

Νέες προσλήψεις 
            

Συνταξιοδοτήσεις 
            

Παραιτήσεις 
            

Αναπληρωτές καθηγητές 

Σύνολο* 7 2 7 3 7 3 
      

Από εξέλιξη 
            

Νέες προσλήψεις 
            

Συνταξιοδοτήσεις 
            

Παραιτήσεις 
            

Επίκουροι καθηγητές 

Σύνολο* 6 1 2 1 1 1 
      

Από εξέλιξη 4 
 

1 
         

Νέες προσλήψεις 
            

Συνταξιοδοτήσεις 
            

Παραιτήσεις 
            

Λέκτορες 

Σύνολο* 1 2 6 2 6 2 
      

Νέες προσλήψεις 
            

Συνταξιοδοτήσεις 
            

Παραιτήσεις 1* 
           

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 
 

1 
 

1 
 

1 
      

Διδάσκοντες επί συμβάσει*** Σύνολο - - 1 
 

- - 
      

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 

Σύνολο 2 
 

1 
 

1 
       

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 
 

3 
 

4 
 

4 
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* Το σύνολο των καθηγητών προκύπτει ως εξής : Υφιστάμενοι + Νέοι από εξέλιξη στη συγκεκριμένη βαθμίδα + Νέες προσλήψεις - Συνταξιοδοτήσεις - Παραιτήσεις - Εξελίξεις 
σε επόμενη βαθμίδα. 

** Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. 

*** 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 

1*  Με την υπ’ αριθ. 2547/28.1.2016 Πράξη του Πρύτανη έγινε η μετακίνηση του Λέκτορα κ. Αθανάσιου Μποζίνη από το Τμήμα Ο.Δ.Ε.  στο Τμήμα ΔΕΣ, με μεταφορά της 
πίστωσης της θέσης του. 

 



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

Τμημάτων 
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Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε 
όλα τα έτη 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 
2015 - 2016 2014 - 2015 2013 - 2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 - 2011 

Προπτυχιακοί 2136 2101 5204 4777 4777 4708 

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) 478 278 285 291 319 350 

Διδακτορικοί 44 44 48 48 50 56 

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές 3 2 2 
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Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών 
του Τμήματος 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

Εισαχθέντες με 2015 - 2016 2014 - 2015 2013 - 2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 - 2011 

Εισαγωγικές εξετάσεις 251 272 303 239 259 219 

Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) 33 79 52 0 0 75 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)* 2 19 14 16 10 24 

Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 0 0 1 3 7 4 

Άλλες κατηγορίες 59 48 461 42 32 47 

Σύνολο* 341 380 803 268 288 321 

Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 19 13 48 7 10 4 
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Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών - Διδακτορικό Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Δίπλωμα: Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)- Διδακτορικό Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 
2015 - 2016 2014 - 2015 2013 - 2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 - 2011 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 11 9 0 0 0 0 

 
(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 0 0 0 0 0 0 

 
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 0 0 0 0 0 0 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων 65 52 0 0 0 0 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων 11 9 0 0 0 0 

Απόφοιτοι 1 2 2 1 3 1 

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων 6 7.25 6 7.5 5.66667 129 
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Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων 
του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 
Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντων 

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 

2010 - 2011 221 15 (=6.79%) 
123 

(=55.66%) 
77 (=34.84%) 6 (=2.71%) 6.90317 

2011 - 2012 211 11 (=5.21%) 
130 

(=61.61%) 
60 (=28.44%) 10 (=4.74%) 6.83076 

2012 - 2013 255 22 (=8.63%) 
129 

(=50.59%) 
98 (=38.43%) 6 (=2.35%) 6.90463 

2013 - 2014 350 28 (=8%) 203 (=58%) 
114 

(=32.57%) 
5 (=1.43%) 6.78049 

2014 - 2015 343 35 (=10.2%) 
181 

(=52.77%) 
119 

(=34.69%) 
8 (=2.33%) 6.80577 

2015 - 2016 291 27 (=9.28%) 
152 

(=52.23%) 
105 

(=36.08%) 
7 (=2.41%) 6.81674 

Σύνολο 1671 
138 

(=8.26%) 
918 

(=54.94%) 
573 

(=34.29%) 
42 (=2.51%) 
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Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 
Αποφοιτήσαντες 

Διάρκεια Σπουδών (σε έτη)  

Έτος Αποφοίτησης Κ* Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 
Κ+6 και 
πλέον 

Δεν έχουν 
αποφοιτήσει 

(καθυστερούντες) 
Σύνολο 

 

2009 - 2010 8 73 62 17 13 7 2 8 3725 3915 
 

2010 - 2011 2 75 80 31 7 7 3 16 3795 4016 
 

2011 - 2012 4 59 67 40 16 12 2 11 3880 4091 
 

2012 - 2013 4 73 87 39 24 9 2 17 3917 4172 
 

2013 - 2014 12 104 120 58 23 10 8 15 4113 4463 
 

2014 - 2015 21 129 92 35 14 8 4 40 1024 1367 
 

2015 - 2016 4 129 73 40 26 6 4 9 1109 1400 
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Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντων 

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

Έτος Αποφοίτησης 6 12 24 
Μη ενταχθέντες 

– συνέχεια 
σπουδών 

2010 - 2011 221 0 0 0 0 

2011 - 2012 211 0 0 0 0 

2012 - 2013 255 0 0 0 0 

2013 - 2014 350 0 0 0 0 

2014 - 2015 343 0 0 0 0 

2015 - 2016 291 0 0 0 0 

Σύνολο 1671 0 0 0 0 
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Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντων 

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

Έτος Αποφοίτησης 6 12 24 
Μη ενταχθέντες 

– συνέχεια 
σπουδών 

2010 - 2011 154 0 0 0 0 

2011 - 2012 125 0 0 0 0 

2012 - 2013 119 0 0 0 0 

2013 - 2014 100 0 0 0 0 

2014 - 2015 105 0 0 0 0 

2015 - 2016 89 0 0 0 0 

Σύνολο 692 0 0 0 0 
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Πίνακας 11. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

(Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- MBA) 

Τρέχον έτος (Τ): 2014 

  

2014 

- 

2015 

2013 

- 

2014 

2012 

- 

2013 

2011 

- 

2012 

2010 

- 

2011 

2009 

- 

2010 

Σύνολο 

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

άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 
      

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 

      
0 

Άλλα 
      

0 

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

Εσωτερικού 
      

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 

      
0 

Άλλα 
      

0 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν 

σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 
      

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 

      
0 

Άλλα 
      

0 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων 

που δίδαξαν στο Τμήμα 

Εσωτερικού 5 
     

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 

      
0 

Άλλα 
      

0 

Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 

* Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών 
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Πίνακας 13.1  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος ....2015-2016..)
[1] 

 

Τίτλος ΠΜΣ:    «στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» 
  

α.α

. 

Μάθημα 

[2] 

  

Κωδικό

ς 

Μαθήμ

ατος 

Ιστότοπος

[3] 
Σελίδα Οδηγού Σπουδών[4] 

Υπεύθυνος Διδάσκων  

και Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρεωτικό (Υ) 

Κατ'επιλογήν (Ε) 

Ελεύθερης 

Επιλογής (ΕΕ) 

Διαλέξ

εις (Δ), 

Φροντι

στή- 

ριο (Φ) 

Εργαστ

η- 

ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκ

ε;[5] 

  

(Εαρ.-

Χειμ.) 

Αριθμός φοιτητών που 

ενεγράφησαν στο μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητ

ών που 

συμμετε

ίχαν 

στις 

εξετάσε

ις 

Αριθμός 

Φοιτητώ

ν 

που 

πέρασε 

επιτυχώς 

στην 

κανονική 

ή 

επαναλη

πτική 

εξέταση 

Αξιολογή

θηκε από 

τους 

Φοιτητές;

[6] 

1  Διεθνείς Επιχειρηματικές 

Δραστηριότητες 

 ΜΙΒ0101 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
 http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-

business.pdf 

 Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, 

Καθηγητής 
 Υ  Δ  Χειμ.  18  18  18  ΝΑΙ 

2  Διεθνείς Επιχειρηματικές 

Δραστηριότητες 

 ΜΙΒ0101 

(EXEC) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 

 http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-

business.pdf 

 Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, 

Καθηγητής 
 Υ  Δ  Χειμ.  15  15  15  ΝΑΙ 

3  Διεθνείς Επιχειρηματικές 

Δραστηριότητες 

 ΜΙΒ0101 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
 http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-

business.pdf 

 Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, 

Καθηγητής 
 Υ  Δ  Εαρ.  18  18  18  ΝΑΙ 

4 
 Διεθνές Μάρκετινγκ 

 ΜΙΒ0102 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 

http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-

marketing.pdf 
 Ροδούλα Η. Τσίοτσου, Αναπλ. 

Καθηγήτρια 
 Υ  Δ  Χειμ.  18  18  18  ΝΑΙ 

5 
 Διεθνές Μάρκετινγκ 

 ΜΙΒ0102 

(EXEC) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 

http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-

marketing.pdf 

Ροδούλα Η. Τσίοτσου, Αναπλ. 

Καθηγήτρια  Υ  Δ  Χειμ.  15  15  15  ΝΑΙ 

6 
 Διεθνές Μάρκετινγκ 

 ΜΙΒ0102 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 

http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-

marketing.pdf 

Ροδούλα Η. Τσίοτσου, Αναπλ. 

Καθηγήτρια  Υ  Δ  Εαρ.  18  18  18  ΝΑΙ 

7 
 Διεθνής Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση 

 ΜΙΒ0103 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
 http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-

financial-management.pdf 

 Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπλ. 

Καθηγητής, 

Φώτιος Σιώκης, Αναπλ. Καθηγητής 

 Υ  Δ  Χειμ.  18  18  18  ΝΑΙ 

8 
 Διεθνής Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση 

 ΜΙΒ0103 

(EXEC) 

http://mib.ode.

uom.gr/  http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-

financial-management.pdf 

 Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπλ. 

Καθηγητής, 

Φώτιος Σιώκης, Αναπλ. Καθηγητής 

 Υ  Δ  Χειμ.  15  15  15  ΝΑΙ 

9 
 Διεθνής Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση 

 ΜΙΒ0103 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-

financial-management.pdf 

Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπλ. 

Καθηγητής, 

Φώτιος Σιώκης, Αναπλ. Καθηγητής 

Υ Δ  Εαρ.  18  18  18 ΝΑΙ 

10 

 
Διεθνής Διοίκηση 

Λειτουργιών 

ΜΙΒ0104 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/global-operations-

management.pdf 
Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής 

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, 

Καθηγήτρια 

Λουκάς Τσιρώνης, Επίκ. 

Καθηγητής 

Υ Δ  Χειμ.  18 18 18 ΝΑΙ 

11 

Διεθνής Διοίκηση 

Λειτουργιών 

ΜΙΒ0104 

(EXEC) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/global-operations-

management.pdf 

Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής 

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, 

Καθηγήτρια 

Λουκάς Τσιρώνης, Επίκ. 

Καθηγητής 

Υ Δ  Χειμ.  15 15 15 ΝΑΙ 

12 

Διεθνής Διοίκηση 

Λειτουργιών 

ΜΙΒ0104 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/global-operations-

management.pdf 
Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής 

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, 

Καθηγήτρια 

Λουκάς Τσιρώνης, Επίκ. 
Καθηγητής 

Υ Δ  Εαρ.  18 18 
18 

 
ΝΑΙ 

13 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  

ΜΙΒ0107 

(EXEC) 

http://mib.ode.

uom.gr/ http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-

accounting.pdf 

Καραγιώργος Θεοφάνης, 

Καθηγητής 
E Δ Χειμ. 5 5 5 ΝΑΙ 

14 Διεθνής Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 

ΜΙΒ0108 
(EXEC) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-

entrepreneurship-innovation.pdf Σουμπενιώτης Δημήτριος, 
Καθηγητής 

Ε Δ Χειμ. 10 10 10 
ΝΑΙ 

15 Διεθνής Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

MIB0108 

(NEOI) 

http://mib.ode.
uom.gr/ 

http://mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/international-
entrepreneurship-innovation.pdf Σουμπενιώτης Δημήτριος, 

Καθηγητής 
E Δ Χειμ. 18 18 18 

ΝΑΙ 
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16 

 Διεθνής Επιχειρηματική 

Στρατηγική 

 ΜΙΒ0201 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/International_B

usiness_Strategy.pdf 
Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, 

Καθηγητής 
 Y  Δ  Εαρ.  18  18  18 

ΝΑΙ 

17  Διεθνής Επιχειρηματική 

Στρατηγική 

 ΜΙΒ0201 

(EXEC) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/International_B

usiness_Strategy.pdf 
Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, 

Καθηγητής  Y  Δ  Εαρ.  15  15  15 
ΝΑΙ 

18  Διοίκηση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

 ΜΙΒ0203 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/Supply_Chain_

Management.pdf  Τσιρώνης Λουκάς, Επίκ. 

Καθηγητής 
 Υ  Δ  Εαρ.  18  18  18  ΝΑΙ 

19  Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

ΜΙΒ0203 
(EXEC)  

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/Supply_Chain_

Management.pdf  Τσιρώνης Λουκάς, Επίκ. 
Καθηγητής 

Y Δ Εαρ. 15 15 15 ΝΑΙ 

20 Διεθνής Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων 

ΜΙΒ0202 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/International_H

uman_Resource_Management.pdf Βούζας Φώτιος, Αναπλ. Καθηγητής Υ Δ Εαρ. 18 18 18 ΝΑΙ 

21 Διεθνής Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων 

ΜΙΒ0202 

(EXEC) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/International_H

uman_Resource_Management.pdf Βούζας Φώτιος, Αναπλ. Καθηγητής Υ Δ Εαρ. 15 15 15 ΝΑΙ 

22 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

ΜΙΒ0206 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/E-business.pdf Tαραμπάνης Κωνσταντίνος, 

Καθηγητής  
Ε Δ Εαρ. 18 18 18 ΝΑΙ 

23 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

ΜΙΒ0206 
(EXEC) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/E-business.pdf Tαραμπάνης Κωνσταντίνος, 

Καθηγητής  
Ε Δ Εαρ. 1 1 1 ΝΑΙ 

24 
Εξαγωγικό Μάνατζμεντ και 

Μάρκετινγκ 

ΜΙΒ0209 

(ΝΕΟΙ) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/Export_Manage

ment_and_Marketing.pdf 
Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, 

Καθηγητής 

Δρ. Αιγυπτιάδης Απόστολος 
Ε Δ Εαρ. 18 18 18 ΝΑΙ 

25 

 
Εξαγωγικό Μάνατζμεντ και 

Μάρκετινγκ 

ΜΙΒ0209 

(EXEC) 

http://mib.ode.

uom.gr/ 
http://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/Export_Manage

ment_and_Marketing.pdf 
Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου, 

Καθηγητής 

Δρ. Αιγυπτιάδης Απόστολος 

Ε Δ Εαρ. 15 15 15 ΝΑΙ 

26 Διεθνείς Επιχειρηματικές 

διαπραγματεύσεις 

ΜΙΒ0211 

(EXEC) 

 http://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/syllabus/International_B

usiness_Negotiations.pdf 

Σουμπενιώτης Δημήτριος, 

Καθηγητής 
Ε Ε Εαρ. 14 14 14 ΝΑΙ 

 

 
  

 

 

 

Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
(Ακαδημ. έτος ....2015-2016..) 

  

Τίτλος ΠΜΣ:         «στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» 

  

α.α Μάθημα[7] Κωδικός 

Μαθήματος 

Ωρες 

διδασκαλίας 

ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 

ώρες 

εργαστηρίου ή 

άσκησης[8]; 

Διδακτ. 

Μονάδες 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία[9] 
(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 

προαπαιτούμενα 

μαθήματα[10] 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι[11]) 

1  Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες  ΜΙΒ0101  3  Όχι  6 Όχι  1  Όχι  Ναι  Ναι 

2  Διεθνές Μάρκετινγκ  ΜΙΒ0102  3  Όχι  6 Όχι  1  Όχι  Ναι  Ναι 

3  Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση  ΜΙΒ0103  3  Όχι  6 Όχι  1  Όχι  Ναι  Ναι 

4  Διεθνής Διοίκηση Λειτουργιών  ΜΙΒ0104  3  Όχι  6 Όχι  1  Όχι  Ναι  Ναι 

5 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   ΜΙΒ0107  3  Όχι  6 Όχι  1  Όχι  Ναι  Ναι 
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6 Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  ΜΙΒ0108  3  Όχι  6 Όχι  1  Όχι  Ναι  Ναι 

7  Διεθνής Επιχειρηματική Στρατηγική  ΜΙΒ0201  3  Όχι  6 Όχι  2  Όχι  Ναι  Ναι 

8 Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ΜΙΒ0202   3  Όχι  6 Όχι  2  Όχι  Ναι  Ναι 

9  Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΜΙΒ0203   3  Όχι  6 Όχι  2  Όχι  Ναι  Ναι 

10 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΜΙΒ0206   3  Όχι  6 Όχι  2  Όχι  Ναι  Ναι 

11 Εξαγωγικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ ΜΙΒ0209   3  Όχι  6 Όχι  2  Όχι  Ναι  Ναι 

12 Διεθνείς Επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις ΜΙΒ0211   3  Όχι  6 Όχι  2  Όχι  Ναι  Ναι 

  

  

  

 Πίνακας 13.1  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)
[1]

 

Τίτλος ΠΜΣ:    «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»  

  

Α

/

Α 

Μάθημα[2] 
 

Κωδικός 

Μαθήματος Ιστότοπος[3] Σελίδα Οδηγού 

Σπουδών[4] 

Υπεύθυνος 

Διδάσκων  και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο 

& βαθμίδα) 

Υποχρεωτικ

ό (Υ) 
Κατ' 

επιλογήν (Ε) 
Ελεύθερης 

Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 

Φροντιστή- 
ριο (Φ) 

Εργαστη- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκε;[5] 
 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 

φοιτητών που 

ενεγράφησαν 

στο μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών που 

συμμετείχαν 

στις εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 
που πέρασε 

επιτυχώς 

στην 

κανονική ή 

επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογή-

θηκε από 

τους 

Φοιτητές; 

[6] 

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

MPM0101 http://compus.uom.gr/MPM
108/index.php 

https://goo.gl/HcbA7f 

Δημητριάδη Ζωή, 

Καθηγήτρια &  

Βούζας Φώτιος,  

Αν. Καθηγητής 

Υ Δ Χειμ. 70 70 70 70 

2 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

MPM0102 
 

https://goo.gl/7qoFE4 

Ταραμπάνης 

Κωνσταντίνος, 

Καθηγητής 
Υ Δ Χειμ. 70 70 70 70 

3 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

MPM0103 http://compus.uom.gr/MPM

110/index.php 
https://goo.gl/s2ptKk 

Τσιότρας Γ., 

Καθηγητής & 

Γεωργίου Α., 

Καθηγητής & 

Γκοτζαμάνη Αικ., 

Αν. Καθηγήτρια  

Υ Δ Χειμ. 70 70 70 70 
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4 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
MPM0104 http://compus.uom.gr/MPM

111/index.php 
https://goo.gl/Hx6a1P 

Σουμπενιώτης Δ.,  

Καθηγητής & 

Καραγιώργος Θ., 

Καθηγητής 

Υ Δ Χειμ. 70 70 70 70 

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ MPM0105 http://compus.uom.gr/MPM

110/index.php 
https://goo.gl/hYPRMC 

Κουτούπα 

Ευαγγελία, 

Καθηγήτρια 
Ε Δ Χειμ. 70 70 70 70 

6 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

MPM0106 http://compus.uom.gr/MPM

106/index.php 
https://goo.gl/xGcGRc 

Καραγιώργος Θ., 

Καθηγητής & 

Αλετράς Β., 

Αν. Καθηγητής 

Ε Δ Χειμ. 70 70 70 70 
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Α

/

Α 

Μάθημα[2] 
 

Κωδικός 

Μαθήματος Ιστότοπος[3] Σελίδα Οδηγού 

Σπουδών[4] 

Υπεύθυνος 

Διδάσκων  και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο 

& βαθμίδα) 

Υποχρεωτικ

ό (Υ) 
Κατ' 

επιλογήν (Ε) 
Ελεύθερης 

Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 

Φροντιστή- 
ριο (Φ) 

Εργαστη- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκε;[5] 
 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 

φοιτητών που 

ενεγράφησαν 

στο μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών που 

συμμετείχαν 

στις εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 
που πέρασε 

επιτυχώς 

στην 

κανονική ή 

επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογή-

θηκε από 

τους 

Φοιτητές; 

[6] 

7 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

MPM0201 http://compus.uom.gr/MPM

118/index.php 
https://goo.gl/oLJJbp 

Σουμπενιώτης Δ., 

Καθηγητής 
Υ Δ Εαρ. 69 69 69 69 

8 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
MPM0202 http://compus.uom.gr/MPM

116/index.php 
https://goo.gl/oTRJjC 

Τσιότρας Γ., 

Καθηγητής & 

Γκοτζαμάνη Αικ., 

Αν. Καθηγήτρια 

Υ Δ Εαρ. 69 69 69 69 

9 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
MPM0203 http://compus.uom.gr/MPM

112/index.php 
https://goo.gl/AueJ3g 

Βούζας Φώτιος,  

Αν. Καθηγητής Υ Δ Εαρ. 69 69 69 69 

10 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
MPM0204 http://compus.uom.gr/MPM

120/index.php 
https://goo.gl/Ukfp66 

Καραγιώργος Θ., 

Καθηγητής Ε Δ Εαρ. 69 69 69 69 

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
MPM0205 http://compus.uom.gr/MPM

114/index.php 
https://goo.gl/ddNXvV 

Τσιότρας Γ., 

Καθηγητής Ε Δ Εαρ. 69 69 69 69 

12 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

MPM0206 http://compus.uom.gr/MPM

113/index.php 
https://goo.gl/wDqESY 

Δημητριάδη Ζωή, 

Καθηγήτρια &  

Βούζας Φώτιος,  

Αν. Καθηγητής 

Ε Δ Εαρ. 69 69 69 69 

13 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
MPM0207 http://compus.uom.gr/MPM

117/index.php 
https://goo.gl/VSGZHT 

Μιχαήλ Δ., 

Καθηγητής 
Ε Δ Εαρ. 69 69 69 69 
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Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
(Ακαδημ. έτος 2015-2016) 

  

Τίτλος ΠΜΣ:         «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

  

α.α Μάθημα[7] Κωδικός 

Μαθήματος 

Ωρες 

διδασκαλίας 

ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 

ώρες 

εργαστηρίου ή 

άσκησης[8]; 

Διδακτ. 

Μονάδες 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία[9] 
(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2οκλπ.) 

Τυχόν 

προαπαιτούμενα 

μαθήματα[10] 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι[11]) 

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ MPM0101 3 
 

6 Ναι 1
ο
 

 
Ναι Ναι 

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
MPM0102 3 

 
6 Ναι 1

ο
 

 
Ναι Ναι 

3 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΤΟΜΕΑ 
MPM0103 3 

 
6 Ναι 1

ο
 

 
Ναι Ναι 

4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

MPM0104 3 
 

6 Ναι 1
ο
 

 
Ναι Ναι 

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ MPM0105 3 
 

6 Ναι 1
ο
 

 
Ναι Ναι 

6 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

MPM0106 3 
 

6 Ναι 1
ο
 

 
Ναι Ναι 

7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
MPM0201 3 

 
6 Ναι 2

ο
 

 
Ναι Ναι 

8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
MPM0202 3 

 
6 Ναι 2

ο
 

 
Ναι Ναι 

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
MPM0203 3 

 
6 Ναι 2

ο
 

 
Ναι Ναι 

10 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
MPM0204 3 

 
6 Ναι 2

ο
 

 
Ναι Ναι 
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11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MPM0205 3 
 

6 Ναι 2
ο
 

 
Ναι Ναι 

12 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

MPM0206 3 
 

6 Ναι 2
ο
 

 
Ναι Ναι 

13 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
MPM0207 3 

 
6 Ναι 2

ο
 

 
Ναι Ναι 

  

 

Πίνακας 13.1  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδ. έτος 2015-2016)
[1] 

 

             Τίτλος ΠΜΣ:  «Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» 
  

Α/

Α 

Μάθημα                   

[2] 

 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Ιστότοπος 

[3] 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδών 

[4] 

Υπεύθυνος 

Διδάσκων  και 

Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρεωτικ

ό (Υ) 

Κατ'επιλογή

ν (Ε) 

Ελεύθερης 

Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις 

(Δ), 

Φροντιστή-

ριο (Φ) 

Εργαστη-

ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκε; 

[5]  

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 

φοιτητών 

που 

ενεγράφησα

ν στο 

μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

συμμετειχαν 

στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που πέρασε 

επιτυχώς 

στην 

κανονική ή 

επαναληπτικ

ή εξέταση 

Αξιολογήθη

κε από τους 

Φοιτητές;[6] 

1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
ΜΤΜ0101 

https://goo.gl/

5U6hfn 
 7-12 

 Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ -

ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Υ Δ Εαρινό 17 17 17 17 

2 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΤΜ0102 
 https://goo.gl

/ZxtDVx 
 7-12 

 Ρ. ΤΣΙΟΤΣΟΥ -ΑΝ. 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
Υ Δ Εαρινό 17 17 17 17 

3 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΜΤΜ0103 

 https://goo.gl

/Yosox2 
 7-12 

 Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ –
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. 

ΔΡΟΓΑΛΑΣ – 

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

Υ Δ Εαρινό 17 17 17 17 

4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΤΜ0104 

 https://goo.gl

/n6u9ou 
 7-12 

 Ο. ΜΟΣΧΙΔΗΣ – 
ΑΝΑΠΛ.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Α.ΚΑΤΟΥ – 
ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

Υ E (18) Εαρινό 17 17 17 17 

5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΤΜ0105 
 https://goo.gl
/z4hzvQ 

 7-12 
 Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ – ΕΠΙΚ. 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ Εαρινό 17 17 17 17 
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6 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

ΜΤΜ0107 
 https://goo.gl

/BQD11M 
 7-12 

 Ρ. ΤΣΙΟΤΣΟΥ – 

ΑΝΑΠΛ. 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Ε Δ Εαρινό 8 8 8 8 

7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΜΟΡΦΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΜΤΜ0108 
 https://goo.gl

/P56Vzw 
 7-12 

 Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – 
ΑΝΑΠΛ. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

Ε Δ Εαρινό 9 9 9 9 

 

 
  

 

Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδ. έτος  2015-2016)  

Τίτλος ΠΜΣ:  «Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» 

  

Α/Α Μάθημα[7] Κωδικός 

Μαθήματος 
Ωρες διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 

ώρες 

εργαστηρίου ή 

άσκησης[8]; 

Διδακτ. 

Μονάδες 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία[9] 
(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 

προαπαιτούμενα 

μαθήματα[10] 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι[11]) 

1 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΤΜ0101 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 

1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΤΜ0102 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 

1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΤΜ0103 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 

1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΤΜ0104 3  ΝΑΙ (18) 5 ΝΑΙ 
1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΤΜ0105 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 

1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
ΜΤΜ0107 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 

1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΜΤΜ0108 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 
1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Πίνακας 13.1. Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(Ακαδημ. έτος 2015-2016) 

       (επιστροφή στην επιτομή 
στοιχείων)  

           
Τίτλος ΠΜΣ: «Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» 

         
Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

         Δίπλωμα: Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

          

α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 

Μαθήματο
ς 

Ιστότοπος *2 

Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδώ

ν *3 

Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) 

Υποχρε- 
ωτικό (Υ), 

Κατ' 
επιλογήν 

(Ε), 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξε
ις (Δ), 

Φροντι
στήριο 

(Φ), 
Εργαστ
ηριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθη

κε; 
(Εαρ.-

Χειμ.) *4 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφη
σαν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητώ

ν που 
συμμε- 
τείχαν 
στις 

εξετάσει
ς 

Αριθμός 
φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 
επαναλη- 

πτική 
εξέταση 

Αξιολογ
ή- θηκε 

από 
τους 

φοιτητές
; *5 

1 

ΑΡΧΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕ0104 

http://mba.uom.g
r/   

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΖΗΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΚΑΡΦΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ Υ   1 118 115 114 212 

2 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ0110 

http://mba.uom.g
r/   

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) Ε   1 23 22 22 44 

3 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0103 

http://mba.uom.g
r/   

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) Υ   1 118 115 115 111 

4 

ΗΓΕΣΙΑ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕ0208-1 

http://mba.uom.g
r/   

ΚΟΤΖΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΤΣΙΟΤΣΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) Ε   1 52 52 50 95 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
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5 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ / 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ0108-1 

http://mba.uom.g
r/   

ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   1 26 24 24 23 

6 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ0109 

http://mba.uom.g
r/   

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΟΔ Υ   1 118 116 116 182 

7 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
(ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ) ΔΕ0102-2 

http://mba.uom.g
r/   

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΚΑΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(ΛΕΚΤΟΡΑΣ), ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΙΑΣΟΝΑΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Υ   1 118 115 113 157 

8 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕ0304-2 

http://mba.uom.g
r/   

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΣΚΑΛΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

(ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   1 17 17 17 34 

9 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕ0209 

http://mba.uom.g
r/   

ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   2 24 24 24 42 

10 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΔΕ0106-1 

http://mba.uom.g
r/   

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) Υ   2 125 124 124 161 

11 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
(OPERATIONS 

MANAGEMENT) ΔΕ0202-02 

http://mba.uom.g
r/   

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ), ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Υ   2 125 124 124 193 

12 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕ0306-1 

http://mba.uom.g
r/   

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   2 27 27 27 25 

13 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 ΔΕ0201 

http://mba.uom.g
r/   

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ (Κ Υ   2 125 124 124 195 

14 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 

 ΔΕ0204-1 

http://mba.uom.g
r/   

ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   2 40 39 39 34 

http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/


 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

21 

15 
 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 ΔΕ0206 

http://mba.uom.g
r/   

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   2 24 24 24 44 

16 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕ0205 

http://mba.uom.g
r/   

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   2 10 10 10 10 

17 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ0203-1 

http://mba.uom.g
r/   

ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Υ   2 125 124 117 200 

18 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

(ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΕ0309 

http://mba.uom.g
r/   ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 15 14 14 10 

19 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ
ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΔΕ0303-1 

http://mba.uom.g
r/   

ΛΙΒΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ), 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 28 28 28 51 

20 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΔΕ0312 

http://mba.uom.g
r/   

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 12 12 12 21 

21 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0364 

http://mba.uom.g
r/   

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 12 12 12 9 

22 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ0342 

http://mba.uom.g
r/   

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) Ε   3 8 8 8 15 

23 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕ0375 

http://mba.uom.g
r/   

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 19 19 19 18 

http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
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24 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0302 

http://mba.uom.g
r/   

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ), ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 12 12 12 20 

25 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΕ0332 

http://mba.uom.g
r/   

ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 8 8 8 11 

26 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ0339 

http://mba.uom.g
r/   

ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 8 8 8 15 

27 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΕ0321 

http://mba.uom.g
r/   

ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) Ε   3 22 22 22 18 

28 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΔΕ0313 

http://mba.uom.g
r/   ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 7 7 7 7 

29 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΕ0334 

http://mba.uom.g
r/   

ΤΣΙΟΤΣΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) Ε   3 8 8 8 7 

30 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩ

Ν ΔΕ0315 

http://mba.uom.g
r/   ΤΖΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 14 14 14 14 

31 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕ0310 

http://mba.uom.g
r/   ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 8 8 8 8 

32 
ΕΡΕΥΝΑ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0319 

http://mba.uom.g
r/   

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 21 21 21 16 

33 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΔΕ0336 

http://mba.uom.g
r/   

ΤΣΙΟΤΣΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) Ε   3 8 8 8 7 

34 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕ0376 http://mba.uom.g   ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε   3 23 22 22 38 

http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
(PROJECT 

MANAGEMENT) 

r/ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

35 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ0338 

http://mba.uom.g
r/   

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ), ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) Ε   3 8 8 8 16 

36 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΔΕ0318 

http://mba.uom.g
r/   

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ), ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ) Ε   3 26 26 26 38 

37 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ0301-1 

http://mba.uom.g
r/   

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Υ   3 42 42 41 39 

38 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ0337 

http://mba.uom.g
r/   

ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Υ   3 8 8 8 8 

39 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΕ0328 

http://mba.uom.g
r/   

ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Υ   3 8 8 8 6 

40 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ0363 

http://mba.uom.g
r/   

ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Υ   3 16 15 15 11 

41 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Σ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0307 

http://mba.uom.g
r/   

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε,Υ   3 39 38 38 32 

42 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕ0317 

http://mba.uom.g
r/   

ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Ε   3 12 12 12 21 

43 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΕ0325 http://mba.uom.g   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε   3 12 12 12 10 

http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/
http://mba.uom.gr/


 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

24 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΑΓΟΡΕΣ 

r/ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

*1 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 

*2 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 

*3 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 

*4 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο 
μάθημα. 

*5 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). 
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Πίνακας 13.2. Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

Δίπλωμα: Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

α/

α 
Μάθημα *1 

Κωδικό

ς 

Μαθήμ

ατος 

Ώρες 

διδασ

καλίας 

ανά 

εβδομ

άδα 

Περιλαμβ

άνονται 

ώρες 

εργαστηρ

ίου ή 

άσκησης; 

*2 

Διδα

κτ. 

Μον

άδες 

Πρόσθε

τη 

Βιβλιογ

ραφία 

(Ναι/Ό

χι) *3 

Τυχόν 

προαπαιτο

ύμενα 

μαθήματα 

*4 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι) *5 

1 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕ0104 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ0110 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0103 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

4 

ΗΓΕΣΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕ0208-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

5 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ / 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ0108-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   
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6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ0109 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

7 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ) ΔΕ0102-2 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

8 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕ0304-2 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

9 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕ0209 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

10 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΔΕ0106-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

11 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

(OPERATIONS MANAGEMENT) ΔΕ0202-02 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

12 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕ0306-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕ0201 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   
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14 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕ0204-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

15 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕ0206 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

16 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕ0205 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

17 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ0203-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

18 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

(ΔΙΟΙΚΗΣΗ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΕ0309 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

19 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΔΕ0303-1 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

20 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΕ0312 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   
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21 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0364 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

22 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ0342 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

23 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕ0375 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

24 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0302 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

25 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΕ0332 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

26 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ0339 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

27 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΕ0321 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   
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29 

28 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΕ0313 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

29 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΕ0334 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

30 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕ0315 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

31 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕ0310 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

32 ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0319 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

33 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΔΕ0336 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   
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30 

34 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΡΓΩΝ (PROJECT 

MANAGEMENT) ΔΕ0376 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

35 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ0338 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

36 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΔΕ0318 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

37 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ0301-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

38 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ0337 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

39 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΕ0328 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   
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40 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ0363 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

41 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0307 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

42 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕ0317 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

43 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΔΕ0325 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   

*1 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 

*2 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 

*3 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 

*4 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 

*5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη 
αναφορά των ελλείψεων. 
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Πίνακας 13.1  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδ. έτος 2015-2016)
[1] 

 

             Τίτλος ΠΜΣ:  «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» 
  

Α/

Α 

Μάθημα                   

[2] 

 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Ιστότοπος 

[3] 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδών 

[4] 

Υπεύθυνος 

Διδάσκων  και 

Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρεωτικ

ό (Υ) 

Κατ'επιλογή

ν (Ε) 

Ελεύθερης 

Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις 

(Δ), 

Φροντιστή- 

ριο (Φ) 

Εργαστη- 

ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκε; 

[5]  

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 

φοιτητών 

που 

ενεγράφησα

ν στο 

μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

συμμετειχαν 

στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που πέρασε 

επιτυχώς 

στην 

κανονική ή 

επαναληπτικ

ή εξέταση 

Αξιολογήθη

κε από τους 

Φοιτητές;[6] 

1 

Μάνατζμεντ 
για 

Οργανισμούς 
Φροντίδας 

Υγείας 

ΜΗΜ101 

goo.gl/6gVL1

Jcontent_cop

y 

Copy short 

URL 

 

6-13 
 Β. ΑΛΕΤΡΑΣ -
ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Διαλέξεις Χειμερινό 34 34 34 34 

2 

Ποσοτικές 
Μέθοδοι στην 

Υγεία 
 

ΜΗΜ102 

goo.gl/G2xK
S4content_co

py 

Copy short 

URL 

 

6-13 

 Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ- 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
Ο. ΜΟΣΧΙΔΗΣ- ΑΝ. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Εργαστηριακό Χειμερινό 34 34 34 34 

3 Πολιτική Υγείας ΜΗΜ103 goo.gl/EXog 6-13  Β. ΑΛΕΤΡΑΣ- ΑΝ. Υ Διαλέξεις Εαρινό 34 34 34 34 
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Hw ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ρ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ- 
ΔΙΔΑΚΤΩΡ, 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ 

4 Βελτίωση 
Ποιότητας στις 

Υπηρεσίες 
Υγείας  

 

ΜΗΜ104 
goo.gl/QrhAn

r 
6-13 

 Γ. ΤΣΙΟΤΡΑΣ- 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Φ. ΒΟΥΖΑΣ-                   

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Διαλέξεις Χειμερινό 34 34 34 34 

5 

Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά 

και Ηγεσία  
 

ΜΗΜ106 

goo.gl/ds3G1i

content_copy 

Copy short 

URL 

 

6-13 
 Φ. ΒΟΥΖΑΣ-ΑΝ. 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Διαλέξεις Χειμερινό 23 23 23 23 

6 Εργαλεία 
λήψης 

αποφάσεων και 
βελτιστοποίησ

ης 
 

ΜΗΜ107 
goo.gl/Q3XS

LV 
6-13 

Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Κ. ΚΑΠΑΡΗΣ-ΕΠΙΚ. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Εργαστηριακό Εαρινό 6 6 6 6 

7 Χρηματοοικονο
μική Διοίκηση 
και Διοικητική 
Λογιστική στην 

Υγεία 

ΜΗΜ201 
goo.gl/DAR2

7q 
6-13 

Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ-
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ-

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Διαλέξεις Εαρινό 34 34 34 34 

8 

Διοίκηση 
Λειτουργιών 

στις Υπηρεσίες 
Υγείας 

ΜΗΜ202 

goo.gl/x3Z6s

Vcontent_cop

y 

Copy short 

URL 

 

6-13 

Γ. ΤΣΙΟΤΡΑΣ-
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ-ΕΠΙΚ. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Διαλέξεις Εαρινό 34 34 34 34 

9 Διοίκηση ΜΗΜ203 goo.gl/h93bq 6-13 Δ. ΜΙΧΑΗΛ- Υ Διαλέξεις Εαρινό 34 34 34 34 
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Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

econtent_cop

y 

Copy short 

URL 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

10 Οικονομικά της 
Υγείας 

ΜΗΜ204 
goo.gl/DzppL

9 
6-13 

Β. ΑΛΕΤΡΑΣ -

ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Υ Διαλέξεις Χειμερινό 34 34 34 34 

11 

Μάρκετινγκ ΜΗΜ205 
goo.gl/DPK8

YQ 
6-13 

Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-ΑΝ. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ι. 
ΚΟΤΖΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ-

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Διαλέξεις Εαρινό 14 14 14 14 

12 Στατιστική 
ανάλυση και 
αξιολόγηση 
δεδομένων 

ΜΗΜ206 
goo.gl/povsW

E 
6-13 

Ο. ΜΟΣΧΙΔΗΣ-ΑΝ. 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Εργαστηριακό Εαρινό 14 14 14 14 

13 Οικονομική 
αξιολόγηση 

προγραμμάτων 
υγείας 

ΜΗΜ207 
goo.gl/QVEn

nM 
6-13 

Β. ΑΛΕΤΡΑΣ -
ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Π. ΣΤΑΦΥΛΑΣ-

ΔΙΔΑΚΤΩΡ, ΙΑΤΡΟΣ 

Ε Εργαστηριακό Χειμερινό 11 11 11 11 
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Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδ. έτος  2015-2016)  

Τίτλος ΠΜΣ:  «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» 

  

Α/Α Μάθημα[7] Κωδικός 

Μαθήματος 
Ωρες διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 

ώρες 

εργαστηρίου ή 

άσκησης[8]; 

Διδακτ. 

Μονάδες 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία[9] 
(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 

προαπαιτούμενα 

μαθήματα[10] 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι[11]) 

1 Μάνατζμεντ για Οργανισμούς 
Φροντίδας Υγείας 

ΜΗΜ101 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 
1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Υγεία 
 

ΜΗΜ102 3 39 5 ΝΑΙ 
1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 Πολιτική Υγείας ΜΗΜ103 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 
2ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 Βελτίωση Ποιότητας στις 
Υπηρεσίες Υγείας  

 

ΜΗΜ104 3  ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 
1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και 
Ηγεσία  

 

ΜΗΜ106 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 
1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 Εργαλεία λήψης αποφάσεων και 
βελτιστοποίησης 

 

ΜΗΜ107 3 39 5 ΝΑΙ 
1ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και 
Διοικητική Λογιστική στην Υγεία 

ΜΗΜ201 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 
2ο 

 
ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 Διοίκηση Λειτουργιών στις 
Υπηρεσίες Υγείας 

ΜΗΜ202 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 2ο ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΜΗΜ203 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 2ο ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
10 Οικονομικά της Υγείας ΜΗΜ204 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 1ο ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
11 Μάρκετινγκ ΜΗΜ205 3 ΟΧΙ 5 ΝΑΙ 2ο ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
12 Στατιστική ανάλυση και 

αξιολόγηση δεδομένων 
ΜΗΜ206 3 39 5 ΝΑΙ 2ο ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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13 Οικονομική αξιολόγηση 
προγραμμάτων υγείας 

ΜΗΜ207 3 39 5 ΝΑΙ 1ο ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 

  
Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου 

των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 

Βαθμολογίας 

Έτος 

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

(στο σύνολο 

των 

αποφοίτων) 

2010 - 2011 154 0 (=0%) 7 (=4.55%) 120 (=77.92%) 27 (=17.53%) 797.409 

2011 - 2012 125 0 (=0%) 7 (=5.6%) 96 (=76.8%) 22 (=17.6%) 792.224 

2012 - 2013 119 1 (=0.84%) 4 (=3.36%) 100 (=84.03%) 14 (=11.76%) 785.067 

2013 - 2014 100 0 (=0%) 7 (=7%) 67 (=67%) 26 (=26%) 80.243 

2014 - 2015 105 0 (=0%) 5 (=4.76%) 83 (=79.05%) 17 (=16.19%) 796.429 

2015 - 2016 89 0 (=0%) 8 (=8.99%) 50 (=56.18%) 31 (=34.83%) 80.091 

Σύνολο 692 1 (=0.14%) 38 (=5.49%) 516 (=74.57%) 137 (=19.8%)   

Επεξήγηση:  

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%)]. 
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Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

 

 

Βιβλία / 
μονογραφίες 

Εργασίες σε 
επιστημονικά 
περιοδικά με 

κριτές 

Εργασίες σε 
επιστημονικά 

περιοδικά χωρίς 
κριτές 

Εργασίες σε 
πρακτικά 

συνεδρίων με 
κριτές 

Εργασίες σε 
πρακτικά 

συνεδρίων 
χωρίς κριτές 

Κεφάλαια σε 
συλλογικούς 

τόμους 

Συλλογικοί τόμοι στους 
οποίους επιστημονικός 

εκδότης είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Άλλες 
εργασίες 

2011-
2012 4 60 1 66 1 9 1 7 

2012-
2013 1 50 2 50 0 17 0 1 

2013-
2014 5 40 4 38 0 11 0 1 

2014-
2015 8 46 1 48 0 7 0 1 

2015-
2016 10 57 3 56 0 9 0 2 

Σύνολο 28 253 1 258 1 53 1 12 

 

 

 
* 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 
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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 
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Πίνακας 16.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 

 

Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 

 

Ετεροαναφορές 

Αναφορές του 
ειδικού / 

επιστημονικού 
τύπου 

Βιβλιοκρισίες τρίτων για 
δημοσιεύσεις μελών 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Συμμετοχές σε 
επιτροπές 

επιστημονικών 
συνεδρίων 

Συμμετοχές σε 
συντακτικές επιτροπές 

επιστημονικών 
περιοδικών 

Προσκλήσεις 
για διαλέξεις 

Διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας 

2011-
2012 1829 0 2 19 7 2 0 

2012-
2013 1501 0 0 14 9 6 0 

2013-
2014 1588 0 0 17 8 4 0 

2014-
2015 2092 0 0 13 7 6 0 

2015-
2016 2646 146 0 12 8 9 0 

Σύνολο 9656 146 2 66 39 27 0 

 
* 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 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

42 
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Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 

 

  2015-16 2014-15 2012-13 2011-12 2010-11 Σύνολο 

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή 

ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα 

Ως συντονιστές 
 

  1 1 2 

Ως συνεργάτες 

(partners) 
2 3 3 3 1 12 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με χρηματοδότηση 

από διεθνείς φορείς ή διεθνή προγράμματα 

έρευνας 

 3 3 3 1 1 11 

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. 
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Παράρτημα Ι. Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τμήμα: Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Τρέχον έτος (Τ)*: 2015 

Αλλαγή έτους: 

2015 ΟΚ
 

Επιπλεον στοιχεία (Παρ. IV) :: Πίνακας 4 :: Πίνακας 13.1 :: Πίνακας 13.2 :: Πίνακας 14  

Σχετικός 

πίνακας  
2015 - 2016 

2014 - 
2015 

2013 - 
2014 

2012 - 
2013 

2011 - 
2012 

2010 - 
2011 

#4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ 140 0 0 0 0 0 

#4 Αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ 148 0 0 0 0 0 

 
Επεξεργασία  

Επεξεργασί

α 

Επεξεργασί

α 

Επεξεργασί

α 

Επεξεργασί

α 

Επεξεργασί

α 

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

Πίνακας 4.  

Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
(επιστροφή στην επιτομή στοιχείων) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» 

Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

Δίπλωμα: Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

2015 - 
2016 

2014 - 
2015 

2013 - 
2014 

2012 - 
2013 

2011 - 
2012 

2010 - 
2011 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=app04
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=04
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=14
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=toc&ref_year=2015
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=toc&ref_year=2014
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=toc&ref_year=2014
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=toc&ref_year=2013
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=toc&ref_year=2013
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=toc&ref_year=2012
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=toc&ref_year=2012
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=toc&ref_year=2011
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=toc&ref_year=2011
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=toc&ref_year=2010
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=toc&ref_year=2010
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?
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2015 - 
2016 

2014 - 
2015 

2013 - 
2014 

2012 - 
2013 

2011 - 
2012 

2010 - 
2011 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 148 0 0 0 0 0 

 
(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 5 0 0 0 0 0 

 
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 143 0 0 0 0 0 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων 140 0 0 0 0 0 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 122 101 106 111 108 118 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων 89 105 100 119 125 154 

Αλλοδαποί φοιτητές 
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

0 1 1 0 0 0 

 

Πίνακας 13.1. Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015 *1) 
(επιστροφή στην επιτομή στοιχείων) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» 

Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Δίπλωμα: Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Ιστότοπος *2 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 
*3 

Υπεύθυνος 
Διδάσκων και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρε- 
ωτικό (Υ), 

Κατ' 
επιλογήν 

(Ε), 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε; 
(Εαρ.-

Χειμ.) *4 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμε- 
τείχαν 
στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
πέρασε 

επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη- 
πτική 

εξέταση 

Αξιολογή- 
θηκε από 

τους 
φοιτητές; 

*5 

 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?
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α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Ιστότοπος *2 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 
*3 

Υπεύθυνος 
Διδάσκων και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρε- 
ωτικό (Υ), 

Κατ' 
επιλογήν 

(Ε), 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε; 
(Εαρ.-

Χειμ.) *4 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμε- 
τείχαν 
στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
πέρασε 

επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη- 
πτική 

εξέταση 

Αξιολογή- 
θηκε από 

τους 
φοιτητές; 

*5 

 

1 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΕ0104 

  

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΖΗΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΚΑΡΦΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ  

Υ 
 

1 118 115 114 212 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ0110 
  

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

Ε 
 

1 23 22 22 44 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

3 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΔΕ0103 

  

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

Υ 
 

1 118 115 115 111 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

4 
ΗΓΕΣΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΔΕ0208-1 

  

ΚΟΤΖΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΤΣΙΟΤΣΟΥ 
ΡΟΔΟΥΛΑ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

Ε 
 

1 52 52 50 95 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1442
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1442
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1443
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1443
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1444
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1444
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1445
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1445
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α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Ιστότοπος *2 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 
*3 

Υπεύθυνος 
Διδάσκων και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρε- 
ωτικό (Υ), 

Κατ' 
επιλογήν 

(Ε), 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε; 
(Εαρ.-

Χειμ.) *4 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμε- 
τείχαν 
στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
πέρασε 

επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη- 
πτική 

εξέταση 

Αξιολογή- 
θηκε από 

τους 
φοιτητές; 

*5 

 

5 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ / 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΔΕ0108-1 http://mba.uom.gr  

ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

1 26 24 24 23 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

6 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΔΕ0109 http://mba.uom.gr  

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΟΔ 

Υ 
 

1 118 116 116 182 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

7 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
(ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) 

ΔΕ0102-2 http://mba.uom.gr  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΚΑΠΑΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΛΕΚΤΟΡΑΣ), 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΙΑΣΟΝΑΣ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Υ 
 

1 118 115 113 157 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

8 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΔΕ0304-2 http://mba.uom.gr  

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΣΚΑΛΙΔΗ 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
(ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

1 17 17 17 34 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1446
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1446
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1447
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1447
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1448
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1448
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1449
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1449


 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Έκδοση 2.0      Οκτώβριος 2011 

 

48 

α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Ιστότοπος *2 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 
*3 

Υπεύθυνος 
Διδάσκων και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρε- 
ωτικό (Υ), 

Κατ' 
επιλογήν 

(Ε), 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε; 
(Εαρ.-

Χειμ.) *4 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμε- 
τείχαν 
στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
πέρασε 

επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη- 
πτική 

εξέταση 

Αξιολογή- 
θηκε από 

τους 
φοιτητές; 

*5 

 

9 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΔΕ0209 http://mba.uom.gr 

 

ΚΑΡΦΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

2 24 24 24 42 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

10 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 
ΔΕ0106-1 http://mba.uom.gr  

ΜΙΧΑΗΛ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

Υ 
 

2 125 124 124 161 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

11 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

(OPERATIONS 
MANAGEMENT) 

ΔΕ0202-02 http://mba.uom.gr  

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ), 
ΤΣΙΟΤΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Υ 
 

2 125 124 124 193 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

12 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΔΕ0306-1 http://mba.uom.gr  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
Ε 

 
2 27 27 27 25 

Επεξεργασία 

Διαγραφή 

13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕ0201 http://mba.uom.gr  

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΔΡΟΓΑΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

Υ 
 

2 125 124 124 195 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1450
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1450
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1451
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1451
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1452
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1452
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1453
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1453
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1454
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1454
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α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Ιστότοπος *2 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 
*3 

Υπεύθυνος 
Διδάσκων και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρε- 
ωτικό (Υ), 

Κατ' 
επιλογήν 

(Ε), 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε; 
(Εαρ.-

Χειμ.) *4 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμε- 
τείχαν 
στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
πέρασε 

επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη- 
πτική 

εξέταση 

Αξιολογή- 
θηκε από 

τους 
φοιτητές; 

*5 

 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ (Κ 

14 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΔΕ0204-1 http://mba.uom.gr  

ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
Ε 

 
2 40 39 39 34 

Επεξεργασία 

Διαγραφή 

15 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΔΕ0206 http://mba.uom.gr  

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

2 24 24 24 44 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

16 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΔΕ0205 http://mba.uom.gr  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΙΑΣΟΝΑΣ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

2 10 10 10 10 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

17 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΕ0203-1 http://mba.uom.gr  

ΝΟΥΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΜΕΩΝ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Υ 
 

2 125 124 117 200 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

18 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΚΑΙ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΔΕ0309 http://mba.uom.gr  

ΝΟΥΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
Ε 

 
3 15 14 14 10 

Επεξεργασία 

Διαγραφή 

19 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΙ 

ΔΕ0303-1 http://mba.uom.gr  

ΛΙΒΑΝΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
(ΛΕΚΤΟΡΑΣ), 

Ε 
 

3 28 28 28 51 Επεξεργασία 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1455
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1455
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1456
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1456
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1457
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1457
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1458
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1458
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1459
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1459
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1460
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50 

α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Ιστότοπος *2 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 
*3 

Υπεύθυνος 
Διδάσκων και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρε- 
ωτικό (Υ), 

Κατ' 
επιλογήν 

(Ε), 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε; 
(Εαρ.-

Χειμ.) *4 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμε- 
τείχαν 
στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
πέρασε 

επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη- 
πτική 

εξέταση 

Αξιολογή- 
θηκε από 

τους 
φοιτητές; 

*5 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Διαγραφή 

20 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

ΔΕ0312 http://mba.uom.gr  

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

3 12 12 12 21 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

21 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΔΕ0364 http://mba.uom.gr  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
Ε 

 
3 12 12 12 9 

Επεξεργασία 

Διαγραφή 

22 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΕ0342 http://mba.uom.gr  

ΜΙΧΑΗΛ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

Ε 
 

3 8 8 8 15 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

23 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΔΕ0375 http://mba.uom.gr  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

3 19 19 19 18 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

24 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΕ0302 http://mba.uom.gr  

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ), 
ΤΣΙΟΤΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

3 12 12 12 20 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1460
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1461
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1461
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1462
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1462
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1463
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1463
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1464
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1464
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1465
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1465
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α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Ιστότοπος *2 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 
*3 

Υπεύθυνος 
Διδάσκων και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρε- 
ωτικό (Υ), 

Κατ' 
επιλογήν 

(Ε), 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε; 
(Εαρ.-

Χειμ.) *4 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμε- 
τείχαν 
στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
πέρασε 

επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη- 
πτική 

εξέταση 

Αξιολογή- 
θηκε από 

τους 
φοιτητές; 

*5 

 

25 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΔΕ0332 http://mba.uom.gr 
 

ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΤΣΙΟΤΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

3 8 8 8 11 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

26 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΕ0339 http://mba.uom.gr  

ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΤΣΙΟΤΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

3 8 8 8 15 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

27 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΕ0321 http://mba.uom.gr  

ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

Ε 
 

3 22 22 22 18 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

28 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΕ0313 http://mba.uom.gr  

ΜΙΧΑΗΛ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
Ε 

 
3 7 7 7 7 

Επεξεργασία 

Διαγραφή 

29 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΔΕ0334 http://mba.uom.gr  

ΤΣΙΟΤΣΟΥ 
ΡΟΔΟΥΛΑ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

Ε 
 

3 8 8 8 7 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

30 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

ΔΕ0315 http://mba.uom.gr  
ΤΖΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
Ε 

 
3 14 14 14 14 

Επεξεργασία 

Διαγραφή 

31 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΕ0310 http://mba.uom.gr  

ΜΙΧΑΗΛ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
Ε 

 
3 8 8 8 8 Επεξεργασία 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1466
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1466
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1467
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1467
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1468
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1468
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1469
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1469
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1470
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1470
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1471
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1471
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1472
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α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Ιστότοπος *2 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 
*3 

Υπεύθυνος 
Διδάσκων και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρε- 
ωτικό (Υ), 

Κατ' 
επιλογήν 

(Ε), 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε; 
(Εαρ.-

Χειμ.) *4 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμε- 
τείχαν 
στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
πέρασε 

επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη- 
πτική 

εξέταση 

Αξιολογή- 
θηκε από 

τους 
φοιτητές; 

*5 

 

Διαγραφή 

32 ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0319 http://mba.uom.gr  

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

3 21 21 21 16 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

33 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
ΔΕ0336 http://mba.uom.gr  

ΤΣΙΟΤΣΟΥ 
ΡΟΔΟΥΛΑ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

Ε 
 

3 8 8 8 7 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

34 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
(PROJECT 

MANAGEMENT) 

ΔΕ0376 http://mba.uom.gr 
 

ΒΛΑΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

3 23 22 22 38 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

35 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΕ0338 http://mba.uom.gr  

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ), 
ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

Ε 
 

3 8 8 8 16 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

36 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ΔΕ0318 http://mba.uom.gr  

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ), 
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
(ΛΕΚΤΟΡΑΣ) 

Ε 
 

3 26 26 26 38 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

37 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ0301-1 http://mba.uom.gr  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ 

Υ 
 

3 42 42 41 39 Επεξεργασία 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1472
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1473
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1473
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1474
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1474
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1475
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1475
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1476
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1476
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1477
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1477
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1478
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α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Ιστότοπος *2 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 
*3 

Υπεύθυνος 
Διδάσκων και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρε- 
ωτικό (Υ), 

Κατ' 
επιλογήν 

(Ε), 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε; 
(Εαρ.-

Χειμ.) *4 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμε- 
τείχαν 
στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
πέρασε 

επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη- 
πτική 

εξέταση 

Αξιολογή- 
θηκε από 

τους 
φοιτητές; 

*5 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Διαγραφή 

38 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΕ0337 http://mba.uom.gr  

ΑΛΕΤΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Υ 
 

3 8 8 8 8 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

39 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΔΕ0328 http://mba.uom.gr  

ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
Υ 

 
3 8 8 8 6 

Επεξεργασία 

Διαγραφή 

40 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΕ0363 http://mba.uom.gr  

ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
Υ 

 
3 16 15 15 11 

Επεξεργασία 

Διαγραφή 

41 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΔΕ0307 http://mba.uom.gr 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε,Υ 
 

3 39 38 38 32 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

42 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΕ0317 http://mba.uom.gr  

ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ), 
ΤΣΙΟΤΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

Ε 
 

3 12 12 12 21 
Επεξεργασία 

Διαγραφή 

43 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΑΓΟΡΕΣ 
ΔΕ0325 http://mba.uom.gr  

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
Ε 

 
3 12 12 12 10 Επεξεργασία 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1478
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1479
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1479
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1480
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1480
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1481
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1481
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1482
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1482
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1483
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1483
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&id_course=1484
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α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Ιστότοπος *2 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 
*3 

Υπεύθυνος 
Διδάσκων και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρε- 
ωτικό (Υ), 

Κατ' 
επιλογήν 

(Ε), 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε; 
(Εαρ.-

Χειμ.) *4 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμε- 
τείχαν 
στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
πέρασε 

επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη- 
πτική 

εξέταση 

Αξιολογή- 
θηκε από 

τους 
φοιτητές; 

*5 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Διαγραφή 

*1 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 

*2 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 

*3 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 

*4 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 

*5 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). 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα Ι. Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_1&delete_course=1484
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000
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Πίνακας 13.2. Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015 *1) 
(επιστροφή στην επιτομή στοιχείων) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» 

Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Δίπλωμα: Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 
Μαθήματος 

Ώρες 
διδασκαλίας ανά 
εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται ώρες 
εργαστηρίου ή 
άσκησης; *2 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία 
(Ναι/Όχι) *3 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 
μαθήματα *4 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 
Μέσων (Ναι/Όχι) *5 

 

1 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΕ0104 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ0110 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0103 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

4 
ΗΓΕΣΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΔΕ0208-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

5 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ / ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΔΕ0108-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ0109 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

7 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) 

ΔΕ0102-2 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

8 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΔΕ0304-2 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

9 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΔΕ0209 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΕ0106-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

11 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (OPERATIONS 
MANAGEMENT) 

ΔΕ0202-02 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕ0306-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕ0201 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1442
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1442
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1443
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1443
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1444
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1444
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1445
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1445
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1446
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1446
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1447
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1447
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1448
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1448
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1449
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1449
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1450
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1450
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1451
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1451
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1452
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1452
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1453
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1453
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1454
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1454
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α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 
Μαθήματος 

Ώρες 
διδασκαλίας ανά 
εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται ώρες 
εργαστηρίου ή 
άσκησης; *2 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία 
(Ναι/Όχι) *3 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 
μαθήματα *4 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 
Μέσων (Ναι/Όχι) *5 

 

14 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΔΕ0204-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

15 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕ0206 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

16 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΔΕ0205 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

17 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ0203-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

18 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΔΕ0309 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

19 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 

ΔΕ0303-1 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

20 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΕ0312 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

21 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0364 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

22 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΕ0342 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

23 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕ0375 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

24 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0302 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

25 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΔΕ0332 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

26 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΕ0339 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

27 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΕ0321 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

28 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΕ0313 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1455
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1455
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1456
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1456
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1457
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1457
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1458
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1458
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1459
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1459
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1460
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1460
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1461
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1461
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1462
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1462
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1463
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1463
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1464
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1464
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1465
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1465
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1466
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1466
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1467
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1467
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1468
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1468
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1469
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1469
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α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 
Μαθήματος 

Ώρες 
διδασκαλίας ανά 
εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται ώρες 
εργαστηρίου ή 
άσκησης; *2 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία 
(Ναι/Όχι) *3 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 
μαθήματα *4 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 
Μέσων (Ναι/Όχι) *5 

 

29 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΔΕ0334 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

30 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

ΔΕ0315 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

31 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΕ0310 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

32 ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕ0319 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

33 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

ΔΕ0336 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

34 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
(PROJECT MANAGEMENT) 

ΔΕ0376 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

35 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΕ0338 3 ΝΑΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

36 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΔΕ0318 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

37 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ0301-1 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

38 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΕ0337 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

39 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΔΕ0328 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

40 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΕ0363 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

41 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΔΕ0307 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

42 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΕ0317 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 
Διαγραφή 

43 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕ0325 3 ΟΧΙ 3.00 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Επεξεργασία 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1470
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1470
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1471
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1471
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1472
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1472
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1473
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1473
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1474
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1474
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1475
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1475
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1476
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1476
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1477
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1477
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1478
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1478
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1479
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1479
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1480
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1480
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1481
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1481
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1482
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1482
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1483
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1483
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&id_course=1484
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α/α Μάθημα *1 
Κωδικός 
Μαθήματος 

Ώρες 
διδασκαλίας ανά 
εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται ώρες 
εργαστηρίου ή 
άσκησης; *2 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία 
(Ναι/Όχι) *3 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 
μαθήματα *4 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 
Μέσων (Ναι/Όχι) *5 

 

ΑΓΟΡΕΣ Διαγραφή 

*1 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 

*2 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 

*3 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 

*4 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 

*5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, 

δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 

  

  

Παράρτημα Ι. Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) (επιστροφή 
στην επιτομή στοιχείων) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» 

Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

Δίπλωμα: Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

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 

2010 - 2011 154 0 (=0%) 7 (=4.55%) 120 (=77.92%) 27 (=17.53%) 7.97409 Επεξεργασία 

2011 - 2012 125 0 (=0%) 7 (=5.6%) 96 (=76.8%) 22 (=17.6%) 7.92224 Επεξεργασία 

2012 - 2013 119 1 (=0.84%) 4 (=3.36%) 100 (=84.03%) 14 (=11.76%) 7.85067 Επεξεργασία 

2013 - 2014 100 0 (=0%) 7 (=7%) 67 (=67%) 26 (=26%) 8.0243 Επεξεργασία 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=13_2&delete_course=1484
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=14&ref_year=2010&id_diploma=10
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=14&ref_year=2011&id_diploma=10
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=14&ref_year=2012&id_diploma=10
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=14&ref_year=2013&id_diploma=10
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 Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

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 

2014 - 2015 105 0 (=0%) 5 (=4.76%) 83 (=79.05%) 17 (=16.19%) 7.96429 Επεξεργασία 

2015 - 2016 89 0 (=0%) 8 (=8.99%) 50 (=56.18%) 31 (=34.83%) 8.0091 Επεξεργασία 

Σύνολο 692 1 (=0.14%) 38 (=5.49%) 516 (=74.57%) 137 (=19.8%) 
  

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. 6 (=5%)]. 

Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα 4. 

 

 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=14&ref_year=2014&id_diploma=10
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-54-58/main-app-1-1000?at=14&ref_year=2015&id_diploma=10

