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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.1

Εισαγωγή
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)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΥ

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).
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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
παρακολουθούν και μία σειρά από μαθήματα επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά
τους, τα οποία επιλέγουν από ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων.

1.2

Βαθμός Ανταπόκρισης του Προγράμματος Σπουδών στους Στόχους
του Τμήματος και τις Απαιτήσεις της Κοινωνίας

1.2.1 Η συμβολή του προγράμματος σπουδών στους στόχους του τμήματος και
τις απαιτήσεις της κοινωνίας
Το ΤΟΔΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη
ικανών στελεχών για τη στελέχωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που
δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικό-οικονομικό
σύστημα. Η επίτευξη της αποστολής αυτής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το
ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και
συγχρόνως κριτική θεωρητική κατάρτιση.
H επιλογή του Τμήματος από τους υποψηφίους φοιτητές κατά ένα λόγο γίνεται
με βάση τους σκοπούς, τους στόχους και το πρόγραμμα που παρουσιάζει το κάθε
τμήμα. Η επιλογή ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος, ενός επαγγέλματος στην εποχή
της οικονομικής κρίσης είναι πολύ σημαντική, είναι απόφαση ζωής. Αυτό διότι οι
οικογένειες επενδύουν τα περιορισμένα εισοδήματά τους και οι φοιτητές κάποια
χρόνια για να μπορέσουν με τις αποδόσεις τους να φτιάξουν ίσως μια ολόκληρη ζωή.
Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κάθε βαθμίδας, τα
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), οι υποψήφιοι
διδάκτορες, και το Διοικητικό προσωπικό του ΤΟΔΕ, πέραν της ολοκληρωμένης
5

συνεισφοράς τους προς το κοινωνικό σύνολο, στοχεύουν και στη διασύνδεση του
Τμήματος και των επιχειρήσεων με στόχο την καταγραφή των πραγματικών αναγκών
της επιχειρηματικής κοινότητας και τη συνακόλουθη εκτίμηση των τάσεων στην
αγορά εργασίας.
Το δημόσιο και οι επιχειρήσεις μπροστά στη μεγάλη προσφορά πτυχιούχων από
συναφή τμήματα, έχουν αυξημένες δυνατότητες επιλογής και γίνονται όλο και πιο
απαιτητές ως προς τα προσόντα που ζητούν από τα στελέχη τους. Έτσι, είναι
προφανές ότι η παραγωγή υποψηφίων στελεχών είναι μεγαλύτερη από τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, πράγμα που ήδη αποτελεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.
Ως εκ των παραπάνω, ο βαθμός ανταπόκρισης του νέου ΠΣ στους στόχους του
ΤΟΔΕ και τις απαιτήσεις της κοινωνίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του
ΠΣ. Από τη συνεργασία των μελών του Τμήματος με μέλη φορέων του Δημόσιου και
του Ιδιωτικού τομέα, δημιουργείται η άποψη ότι ο βαθμός ανταπόκρισης των ΠΣ των
πρώην τμημάτων ΟΔΕ και ΜΔΛ στους στόχους των δύο τμημάτων είναι αρκετά
υψηλός. Πάντως, μια περισσότερο σαφής εικόνα, και όχι απλώς μια άποψη, θα
προερχόταν από μια πλήρη και συστηματική διερεύνηση του θέματος, μέσω μίας
σειράς ερευνών πεδίου, με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων και/ή
συνεντεύξεων.
Μία πρώτη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν και οι έρευνες
που διεξήχθησαν σε δείγμα φοιτητών και μελών ΔΕΠ του ΤΟΔΕ, αλλά και σε
επαγγελματικούς φορείς και επαγγελματίες για την αξιολόγηση της ποιότητας του
διδακτικού έργου, της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του εξεταστικού
συστήματος και της αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών του ΤΟΔΕ.
Στις έρευνες έλαβαν μέρος 316 φοιτητές και φοιτήτριες1, 9 μέλη ΔΕΠ του ΤΟΔΕ και
1

Γενικά στοιχεία περιγραφής του δείγματος των φοιτητών: Από τους συμμετέχοντες στο παρόν

ερωτηματολόγιο, το 57,6% είναι γυναίκες και το 42,4% άνδρες. Σχετικά με το εξάμηνο σπουδών των
συμμετεχόντων, το 21,5% είναι στο 1ο εξάμηνο, το 3,7% στο 3ο εξάμηνο, το 3,4% στο 4ο εξάμηνο, το 18,6% στο
5ο εξάμηνο, το 29,7% στο 7ο εξάμηνο, το 1,5% στο 8ο εξάμηνο, στο πτυχίο βρίσκεται το 17,4% και πτυχιούχοι
είναι το 3,7%. Η συντριπτική πλειοψηφία, ήτοι το 79,4% των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο, είναι φοιτητές
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης και το 18% είναι φοιτητές του παλιού Τμήματος Μάρκετινγκ και
Διοίκησης Λειτουργιών. Μόλις το 1,8% είναι φοιτητές άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το
0,6% είναι φοιτητές άλλου πανεπιστημίου. Τα ατόμα που δεν αποτέλεσαν φοιτητές του τμήματός μας
αφαιρέθηκαν από το δείγμα. Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του 59,1% είναι η Θεσσαλονίκη και του 16,7% η
Μακεδονία. Το 8,2% κατοικεί στη Θεσσαλία, το 2,8% στην Ήπειρο, το 2,5% στην Αθήνα, το 1,2% στη Θράκη
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10 επαγγελματίες. Τα αποτελέσματα των τριών ερευνών εμπλουτίζουν την ανάλυση
παρούσας κατάστασης, που ακολουθεί, με πρωτογενή στοιχεία, παρέχοντας μία σαφή
εικόνα για τον βαθμό ανταπόκρισης του ΠΣ στους στόχους του τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας.

1.2.2 Οι

απόψεις

των

φοιτητών

για

τον

βαθμό

ανταπόκρισης

του

Προγράμματος Σπουδών στους Στόχους του Τμήματος και τις Απαιτήσεις της
Κοινωνίας
Οι φοιτητές του ΤΟΔΕ απαντώντας στο ερώτημα για το εάν το πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας,
φαίνεται να συμφωνούν απολύτως σε ποσοστό 11%, συμφωνούν σε ποσοστό 40,5%,
ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν σε ποσοστό 32,5%, ενώ σε ποσοστό 13,9%
διαφωνούν και 1,8% διαφωνούν απολύτως.
Στην ερώτηση για το αν σε γενικές γραμμές οι φοιτητές θεωρούν ότι τα
υποχρεωτικά μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι απαραίτητα, το
3,4% διαφωνεί απολύτως, το 12% διαφωνεί, το 27,8% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί,
το 40,8% συμφωνεί και το 15,8% συμφωνεί απολύτως.
Σχετικά με το αν οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι τα μαθήματα επιλογής στο
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος χαρακτηρίζονται από ποικιλία και έχουν
ενδιαφέρον, το 3,1% διαφωνεί απολύτως, το 16,7% διαφωνεί, το 22,1% ούτε
συμφωνεί ούτε διαφωνεί, το 42% συμφωνεί και το 15,8% συμφωνεί απολύτως.
Παρακάτω, το 10,4% των φοιτητών συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι τα
μαθήματα του προγράμματος σπουδών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των
σχετικών κατευθύνσεων (π.χ. Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων και Κατεύθυνση
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών), το 40,8% συμφωνεί, το 37,6% ούτε
συμφωνεί ούτε διαφωνεί, το 9,5% διαφωνεί και το 1,5% διαφωνεί απολύτως.

και το 1,2% στην Πελοπόννησο. Κάτοικοι νησιών είναι το 5,6% και μόνιμοι κάτοικοι εκτός Ελλάδος δηλώνει το
1,5%.
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1.2.3 Οι απόψεις των μελών ΔΕΠ για τον βαθμό ανταπόκρισης του
Προγράμματος Σπουδών στους Στόχους του Τμήματος και τις Απαιτήσεις της
Κοινωνίας
Τα μέλη ΔΕΠ, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της πρωτογενούς
έρευνας συμφωνούν στο ότι το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στους στόχους
του Τμήματος με μόνο δύο μέλη να βρίσκουν μέτρια αυτή την ανταπόκριση. Την ίδια
θετική πεποίθηση (με εξαίρεση ένα μέλος που διαφωνεί) εκφράζουν και στην
ερώτηση για το αν το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων
και της αγοράς εργασίας, αλλά και στο εάν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

1.2.4 Οι απόψεις των επαγγελματικών φορέων για τον βαθμό ανταπόκρισης
του Προγράμματος Σπουδών στους Στόχους του Τμήματος και τις Απαιτήσεις
της Κοινωνίας
Οι επαγγελματικοί φορείς εκμεταλλευόμενοι το βήμα που τους δόθηκε, μέσα
από την πρωτογενή έρευνα του ΤΟΔΕ, να εκφράσουν την άποψή τους για το
πρόγραμμα σπουδών δήλωσαν τα ακόλουθα: Απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση σε
εργαστηριακά παρά σε θεωρητικά μαθήματα. Είναι σκόπιμο να επιτευχθεί
μεγαλύτερη σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, να
ενσωματωθούν μαθήματα που προσφέρονται και από κορυφαία πανεπιστήμια
διεθνώς. Τα εργαστήρια θα μπορούσαν να είναι καλύτερα εξοπλισμένα και οι ώρες
εργαστηρίων περισσότερες. Οι επιβλέποντες καθηγητές θα πρέπει να αφιερώνουν
περισσότερο χρόνο ουσίας με τους φοιτητές τους.

1.3

Συνοχή και Λειτουργικότητα του Προσφερόμενου Προγράμματος
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
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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.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια τα ΠΣ των πρώην δύο τμημάτων
ΟΔΕ και ΜΔΛ, με διάφορες επιμέρους αλλαγές, έχουν ενσωματώσει στα ΠΣ τους
μαθήματα αναφορικά με τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, πληροφοριακών
συστημάτων, επιχειρησιακής έρευνας, ποιότητας, δημοσίων σχέσεων, στρατηγικής,
μάρκετινγκ, διοίκησης λειτουργιών, λογισμικών προγραμμάτων λογιστικής, θεμάτων
που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική, τη διεθνή οικονομία και το εργασιακό
περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με μαθήματα που σχετίζονται με
υπηρεσίες που τώρα τελευταία παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον στη χώρα μας.
Ως εκ των παραπάνω, η συνοχή και η λειτουργικότητα των ΠΣ των δύο
πρώην τμημάτων ΟΔΕ και ΜΔΛ θεωρείται ότι βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μισά από τα 9 μέλη ΔΕΠ, που συμμετείχαν στην έρευνα
πεδίου, δήλωσαν ότι το πρόγραμμα σπουδών έχει μέτρια συνοχή, ενώ τα άλλα μισά
ότι έχει καλή συνοχή. Με παρόμοιο τρόπο απάντησαν και στην ερώτηση για τη
λειτουργικότητα του προγράμματος, καθώς οι μισοί συμμετέχοντες έκριναν ότι το
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι λειτουργικό τη στιγμή, που οι άλλοι μισοί
θεώρησαν ότι είναι μέτρια λειτουργικό. Εκείνο όμως που προέχει στη φάση αυτή
είναι να δημιουργηθεί στο Τμήμα μια μόνιμη «Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών», η
οποία θα ασχολείται με το συνεχή έλεγχο της δομής του ΠΣ, θα ανιχνεύει αστοχίες
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του σχετικά με τη συνοχή και τη λειτουργικότητά του, και θα προτείνει δράσεις
επικαιροποίησής του.

Ορθολογική Οργάνωση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας

1.4

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 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
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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.

1.5

Εξεταστικό Σύστημα

1.5.1 Εξεταστικό σύστημα που εφαρμόζεται
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
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παρουσίασής της, σε περιπτώσεις που το άθροισμα των δύο βαθμολογιών δεν
ξεπερνά τον ανώτατο βαθμό του 10.

1.5.2 Οι απόψεις των φοιτητών για το εξεταστικό σύστημα
Σχετικά με την ικανοποίηση των φοιτητών από το εξεταστικό σύστημα
(αριθμός εξεταστικών, τρόπος και διάρκεια εξετάσεων), το 5% δηλώνει απόλυτα
ικανοποιημένο και το 30,6% ικανοποιημένο. Μέτρια ικανοποιημένο είναι το 38,2%,
λίγο το 20,5% και καθόλου ικανοποιημένο περίπου το 5,3%.
Προχωρώντας

στον

αριθμό

των

εξεταστικών,

για

το

75,3%

των

συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο θα έπρεπε να υπάρχουν 3 εξεταστικές, για το
19,6% 2 εξεταστικές και μόλις το 5% θα ήθελε 1 εξεταστική.
Στην ερώτηση που αφορά το εάν οι φοιτητές πιστεύουν πως οι πολλές
εξεταστικές δεν τους βοηθούν να είναι συγκεντρωμένοι στις σπουδές τους και να τις
αντιμετωπίζουν "πιο χαλαρά" το 31,9% διαφωνεί απολύτως και επίσης το 31,9%
διαφωνεί με αυτήν την άποψη. Μέτρια συμφωνεί 19,3%, ενώ συμφωνεί το 9,1% και
απόλυτα συμφωνεί το 7,5%.
Το 38,2% συμφωνεί με την άποψη ότι το πρόγραμμα σπουδών και η
οργάνωση των εξετάσεών τους βοηθούν στο να τελειώσουν με επιτυχία τις σπουδές
τους και το 7,5% συμφωνεί απόλυτα. Από την άλλη, την απόλυτη διαφωνία του
εκφράζει το 2,5% και τη διαφωνία του το 17,7% ενώ μέτρια συμφωνεί το 33,8%.

1.5.3 Οι απόψεις των μελών ΔΕΠ για το εξεταστικό σύστημα
Όσον φορά στο βαθμό ικανοποίησης των μελών ΔΕΠ από το εξεταστικό
σύστημα που εφαρμόζεται, οι απόψεις διίστανται καθώς οι μισοί είναι αρκετά
ικανοποιημένοι ενώ οι υπόλοιποι είναι ελάχιστα.
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Βαθμός Υποστήριξης από την Υπάρχουσα Υποδομή

1.6

Η υπάρχουσα υποδομή, η οποία υποστηρίζει το πρόγραμμα σπουδών του
τμήματος, διακρίνεται στην κατηγορία της ευρύτερης υποδομής του ΠΑΜΑΚ και
στην κατηγορία της ειδικότερης υποδομής του ΤΟΔΕ:

1.6.1 Ευρύτερη Υποδομή του ΠΑΜΑΚ
Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει:


Βιβλιοθήκη: Η Βιβλιοθήκη του ΠΑΜΑΚ έχει πολύ πλούσιο έντυπο και
ηλεκτρονικό υλικό σε βιβλία, περιοδικά και άρθρα και σύγχρονα συστήματα
οργάνωσης, υποστήριξης και ηλεκτρονικής πρόσβασης των χρηστών.



Γραφείο Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης: Σημαντικές είναι οι
υπηρεσίες προς τους φοιτητές, του Γραφείου Διασύνδεσης και Πρακτικής
Άσκησης (ΓΔΠΑ). Το ΓΠΔΑ συμβάλλει σ’ έναν από τους στόχους του ΠΣ
που είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.



Εξοπλισμός αιθουσών: Ο εξοπλισμός των αιθουσών με εποπτικά μέσα όπως
video projectors, overhead projectors, οθόνες προβολής και η διάθεση
συσκευών video, notebook PCs και άλλων συσκευών για τις ανάγκες της
διδασκαλίας, είναι σχετικά επαρκής.



Τεχνολογική υποδομή: Η τεχνολογική υποδομή του ΠΑΜΑΚ είναι σύγχρονη
και θα λέγαμε ότι καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες του Ιδρύματος. Στον τομέα
των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών είναι σημαντικό να
αναφερθεί το ολοκληρωμένο εσωτερικό δίκτυο (intranet) που καλύπτει
περισσότερες από 1600 θέσεις εργασίας σε όλους τους χώρους (γραφεία
μελών ΔΕΠ, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, άλλες υπηρεσίες) παρέχοντας άμεση
πρόσβασή τους στο Internet, το Κέντρο Πληροφορικής με 60 θέσεις εργασίας,
καθώς και τα Εργαστήρια Πληροφορικής των Τμημάτων και των
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, τα εξειδικευμένα εργαστήρια εφαρμογών
και τα σημεία πληροφόρησης (Infokiosks). Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι
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όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος έχουν εξοπλιστεί με σύγχρονα
πληροφοριακά συστήματα.

1.6.2 Ειδικότερη Υποδομή του ΤΟΔΕ
Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει:


Ανθρώπινοι Πόροι: 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 υποστηρίζει αρκετά ικανοποιητικά το ΠΣ, μολονότι ο αριθμός
των φοιτητών και των μαθημάτων είναι πολύ μεγάλος, και ο αριθμός των
αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων είναι σχετικά μικρός.



Αίθουσες διδασκαλίας: Ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας που
διατίθενται από το ΠΑΜΑΚ στο ΤΟΔΕ για τις ανάγκες του ΠΣ είναι πολύ
μικρός. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα μαθήματα να διδάσκονται σε μεγάλα
ακροατήρια φοιτητών, οπότε είναι σημαντικά ελλιπής η αποτελεσματική
αλληλεπίδραση μεταξύ προσωπικού και φοιτητών.



Εργαστήρια: Μολονότι τα υπάρχοντα εργαστήρια στο ΤΟΔΕ είναι επαρκώς
εξοπλισμένα σε υλικό και λογισμικό, εντούτοις, ο αριθμός τους είναι
υπερβολικά μικρός για να καλύψει τις ανάγκες του ΠΣ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
2.1

Αποτελεσματικότητα του Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Για την αποτελεσματικότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού ρωτήθηκαν οι

φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του ΤΟΔΕ. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται στις
επόμενες δύο υποενότητες.

2.1.1 Οι απόψεις των φοιτητών για την αποτελεσματικότητα του ακαδημαϊκού
προσωπικού
Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε σε δείγμα 316 φοιτητών
του ΤΟΔΕ, παρέχουν μία πλήρη εικόνα για τις απόψεις των φοιτητών αναφορικά με
την αποτελεσματικότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού. Η πρώτη ερώτηση της
έρευνας αναφέρεται στην οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (αφορά στους
διδάσκοντες) και κρίνεται από την πλειοψηφία (46,2%) καλή, με 6,9% να τη θεωρεί
πολύ καλή. Μέτρια τη βρίσκει το 40,5% ενώ μόλις το 5,6% και 0,6% δηλώνει ότι
είναι κακή ή πολύ κακή, αντίστοιχα.
Στην επόμενη ερώτηση, οι περισσότεροι συμμετέχοντες, και συγκεκριμένα το
47,4%, θεωρούν ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος είναι σε γενικές
γραμμές καλό ενώ 7,2% το βρίσκει πολύ καλό. Το 37,2% πιστεύει πως είναι μέτριο
και μόνο ένα ποσοστό του 6,3% και 0,6% θεωρεί ότι είναι κακό ή πολύ κακό,
αντίστοιχα.
Στην ερώτηση για το πώς αξιολογούν οι φοιτητές το επίπεδο της παρεχόμενης
γνώσης από τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα, περίπου το 44% θεωρεί ότι
είναι υψηλό και το 12,6% πολύ υψηλό. Μέτριο βρίσκει το επίπεδο περίπου το 34%
και χαμηλό το 8,5% ενώ κάτω από το 0,3% θεωρεί ότι είναι πολύ χαμηλό.

2.1.2 Οι απόψεις των μελών ΔΕΠ για την αποτελεσματικότητα του
ακαδημαϊκού προσωπικού
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Η μελέτη της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 9 μέλη ΔΕΠ του
ΤΟΔΕ, δύναται να συνεισφέρει στη σφαιρικότερη κατανόηση των παραγόντων που
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα πολυάριθμα
ακροατήρια φαίνεται ότι αποτελούν το βασικό πρόβλημα που έχουν να
αντιμετωπίσουν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους
ακαδημαϊκούς τους στόχους.
Συγκεκριμένα,

κατά

το

ακαδημαϊκό

έτος

2012-13,

από

τους

εννέα

συμμετέχοντες, η πλειοψηφία δίδαξε 4 ή 5 μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο ενώ
δύο δίδαξαν πάνω από 5. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δίδαξαν σε 400 με 500
προπτυχιακούς φοιτητές με δύο εξ αυτών να ξεπερνούν τους 1.000 φοιτητές.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, κατά το προαναφερθέν ακαδημαϊκό έτος, τέσσερις
ερωτώμενοι δίδαξαν 2 μαθήματα και τρεις δίδαξαν 4 μαθήματα. Όσον αφορά τον
αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών, 3 δίδαξαν σε μικρό αριθμό, ήτοι 10-30 άτομα,
ενώ 4 δίδαξαν σε μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών που αναφέρεται σε περίπου 100-150
άτομα.
Στην ερώτηση για το πόσο συχνά υποστηρίζονται τα μέλη ΔΕΠ στο διδακτικό
τους έργο η πλειοψηφία σημειώνει ότι ποτέ δεν έχει λάβει κάποια υποστήριξη.
Ορισμένα μέλη κάποιες φορές έχουν δεχτεί υποστήριξη από Υποψήφιους
Διδάκτορες, από μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του τμήματος ή από Άλλο Προσωπικό και
υπάρχει αναφορά για συχνή υποστήριξη από το Προσωπικό του Γραφείου
Υπολογιστών και Δικτύων. Οι συμμετέχοντες είναι στην πλειονότητά τους μέτρια
ικανοποιημένοι από τα μέσα και τις υποδομές που έχουν στη διάθεσή τους για την
υλοποίηση του διδακτικού τους έργου και μόνο 3 εξ αυτών είναι πολύ
ικανοποιημένοι. Σε γενικές γραμμές όλα τα μέλη είναι μέτρια ικανοποιημένα από την
οργάνωση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας (με μία μόνο εξαίρεση).

2.1.3 Συμπερασματικές παρατηρήσεις για την αποτελεσματικότητα του
ακαδημαϊκού προσωπικού


Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα είναι συνώνυμη με την
«επίτευξη των τεθέντων στόχων», θα λέγαμε ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό
του ΤΟΔΕ επιτυγχάνει αρκετά ικανοποιητικά τους βασικούς στόχους του
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τμήματος για την επίτευξη της κυρίαρχης αποστολής του (εκπαίδευση,
έρευνα, συνεργασίες, διεθνοποίηση και συνεχής επικαιροποίηση του
προγράμματος σπουδών).


Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοτικότητα είναι συνώνυμη με την
«επίτευξη των τεθέντων στόχων με τα λιγότερα δυνατά διαθέσιμα», θα λέγαμε
ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΟΔΕ αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο την υπάρχουσα υποδομή σε αίθουσες, εργαστήρια και εξοπλισμό για
την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.



Μολονότι το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΟΔΕ επιτυγχάνει αποτελεσματικά
και αποδοτικά τους τρέχοντες βασικούς στόχους του τμήματος, οι αλλαγές
που έχουν επέλθει την τελευταία δεκαετία τόσο στις ΤΠΕ όσο και στην
επιχειρηματική πρακτική, θα πρέπει να ωθήσουν το προσωπικό ακόμη
περισσότερο σε δράσεις όπως οι παρακάτω, παρόλο ότι η αναλογία
εκπαιδευτικού προσωπικού / φοιτητών είναι προβληματική:
1. Ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία νέων μεθόδων ευέλικτης και
εξατομικευμένης μάθησης όπως οι ομαδικές εργασίες, οι μελέτες
περιπτώσεων, οι εργαστηριακές ασκήσεις, τα φροντιστήρια και οι
πτυχιακές εργασίες.
2. Προώθηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
τόσο ως μέσο ευέλικτης, διαδραστικής και εξατομικευμένης μάθησης
–τοπικά και από απόσταση- όσο και ως γνωστικό αντικείμενο
σπουδών, είτε αυτόνομο είτε σε συνδυασμό με άλλα γνωστικά
αντικείμενα.
3. Προώθηση του θεσμού του πολλαπλού συγγράμματος ανά μάθημα,
καθώς και τη χρήση εναλλακτικών και ηλεκτρονικών πηγών
πληροφόρησης.
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Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

2.2

Οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του ΤΟΔΕ, μέσω της συμμετοχής τους στην
έρευνα πεδίου, κλήθηκαν να αξιολογήσουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών
βοηθημάτων. Οι απόψεις τους παρατίθενται στις επόμενες δύο υποενότητες.

2.2.1 Οι απόψεις των φοιτητών για τα εκπαιδευτικά βοηθήματα
Όσον αφορά στην ποιότητα του διδακτικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, άρθρα)
που προτείνεται και διατίθεται από τους διδάσκοντες η πλειοψηφία των φοιτητών
(48,1%) βρίσκει ότι είναι καλή και το 12,3% ότι είναι πολύ καλή. Περίπου 28,4%
λέει ότι είναι μέτρια και 9,8% ότι είναι κακή ενώ μόνο 1,2% θεωρεί ότι είναι πολύ
κακή.

2.2.2 Οι απόψεις των επαγγελματικών φορέων για τα εκπαιδευτικά βοηθήματα
Οι επαγγελματικοί φορείς δήλωσαν τα ακόλουθα σε ερώτηση αναφορικά με τα
εκπαιδευτικά βοηθήματα: (α) Περισσότερες μελέτες περίπτωσης και σύνδεση με το
επαγγελματικό

περιβάλλον. (β)

Το

διδακτικό

έργο θα λειτουργούσε

πιο

αποτελεσματικά με τη χρήση πιο σύγχρονου και καινοτόμου υλικού εκπαίδευσης και
μέσων εκπαιδευτικής διαδικασίας. (γ) Τα μέσα διδασκαλίας (κυρίως οπτικοακουστικά) χρήζουν βελτίωσης. (δ) Το θέμα της μεταδοτικότητας θα πρέπει να
εξετασθεί, καθώς δεν πληρούν αυτήν την προϋπόθεση όλοι οι καθηγητές.

2.2.3 Συμπερασματικές διαπιστώσεις για τα εκπαιδευτικά βοηθήματα


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



Μολονότι δεν υπάρχει τυπική διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων,
αυτή εφαρμόζεται άτυπα, και σε ατομική βάση από τα μέλη ΔΕΠ.
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Τα βιβλία διανέμονται μέσω συμβεβλημένων βιβλιοπωλείων, ενώ οι
σημειώσεις μοιράζονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η διανομή τόσο
των βιβλίων όσο και των σημειώσεων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού εξαμήνου.



Από τα βοηθήματα καλύπτεται το σύνολο της διδασκόμενης ύλης.



Η πλειονότητα των διδασκόντων παρέχει πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των
διανεμόμενων συγγραμμάτων. Η πρόσθετη αυτή βιβλιογραφία καλύπτεται
σχεδόν πλήρως από τη Βιβλιοθήκη του ΠΑΜΑΚ.

Μέσα και Υποδομές

2.3

Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

2.3.1 Αίθουσες διδασκαλίας


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.



Οι αίθουσες διδασκαλίας δεν θεωρούνται επαρκείς για την κάλυψη των
αναγκών του τμήματος ενώ πολλές από αυτές έχουν προβλήματα από πλευράς
υποδομών.



Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός και οι ηλεκτρονικές υποδομές είναι επαρκείς
στα όρια της απλής χρήσης, όμως η ποιότητα του είναι οριακή αφού συχνά το
κριτήριο απόκτησης εξοπλισμού είναι η προμήθεια υλικού με τη χαμηλότερη
προσφορά αλλά όχι και με ουσιαστική ποιότητα.



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.
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Τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, που ρωτήθηκαν για την ποιότητα
των αιθουσών/αμφιθεάτρων διδασκαλίας, την αξιολόγησαν ως μέτρια ενώ
μόνο 3 θεώρησαν ότι είναι καλή.



Πέντε μέλη έδωσαν τις προτάσεις τους περί αυτού, συμφωνώντας στο ότι
υπάρχει έλλειψη ηχομόνωσης και ακούγονται θόρυβοι από έξω, και ότι
αισθητικά θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις των τοίχων και των
πατωμάτων και αντικαταστάσεις του φθαρμένου εξοπλισμού ώστε να υπάρξει
η αίσθηση του πανεπιστημιακού χώρου.

2.3.2 Εκπαιδευτικά εργαστήρια


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



Τα ερευνητικά εργαστήρια είναι επαρκή και κατάλληλα εξοπλισμένα με
σύγχρονο εξοπλισμό. Ωστόσο το εκπαιδευτικό εργαστήριο (εργαστήριο Η/Υ
Τμήματος ΤΟΔΕ) διαθέτει 33 μόνο θέσεις εργασίας σε σχέση με τους 1400
φοιτητές του Τμήματος.



Το εκπαιδευτικό εργαστήριο χρησιμοποιείται 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.



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

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι υποδομές του τμήματος δεν είναι ικανοποιητικές.
Υπάρχουν ελλείψεις σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, και εξοπλισμό. Μολονότι
υπάρχουν κάποια ικανοποιητικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, έπιπλα, εντούτοις, υπάρχουν πολλές και
σημαντικές αδυναμίες σε άλλους τομείς. Αποτέλεσμα των σημαντικών ελλείψεων σε
μέσα και υποδομές είναι να δυσκολεύεται το διδακτικό έργο.
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2.4

Χρήση Νέων Τεχνολογιών
Για την αξιολόγηση του επιπέδου χρήσης των νέων τεχνολογιών στην

εκπαιδευτική διαδικασία του ΤΟΔΕ ρωτήθηκαν οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος. Οι παρατηρήσεις / προτάσεις τους παρατίθενται στη συνέχεια.

2.4.1 Οι απόψεις των φοιτητών για τη χρήση νέων τεχνολογιών
Σχετικά με το αν οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση νέων
τεχνολογιών (videoprojectors, videos κτλ) από τους διδάσκοντες για την ενίσχυση της
διδασκαλίας και την καλύτερη κατανόηση της διδαχθείσας ύλης, σχεδόν το 36% των
φοιτητών είναι μέτρια ικανοποιημένο. Ικανοποιημένο είναι το 30% και πολύ
ικανοποιημένο το 12,6%. Αντίθετα, λίγο ικανοποιημένο είναι ένα ποσοστό της τάξης
του 14,2% και καθόλου είναι το 6,3% των συμμετεχόντων φοιτητών στο
ερωτηματολόγιο.
2.4.2 Απόψεις των μελών ΔΕΠ για τη χρήση νέων τεχνολογιών
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός χαρακτηρίζεται μέτριος από την πλειοψηφία των
μελών ΔΕΠ που συμμετείχαν στην έρευνα. Μάλιστα 2 συμμετέχοντες βρίσκουν κακή
την ποιότητά του. Από την άλλη, 3 θεωρούν ότι είναι καλός.
Πρόταση τριών μελών είναι να υπάρξει σύγχρονος εξοπλισμός στα μεγάλα
αμφιθέατρα (π.χ. ασύρματα μικρόφωνα - δυνατότητα να συνδέεται ο υπολογιστής με
ηχεία κτλ), και ο διδάσκων να τον βρίσκει έτοιμο και διαθέσιμο και να μην
υποχρεώνεται να τον φέρνει ο ίδιος ή να τον δανείζεται. Βασικό είναι να μπορεί ο
εξοπλισμός να διατηρείται σε καλή κατάσταση.
Η ερώτηση 13 αναφέρεται στον αριθμό των μαθημάτων που τα μέλη ΔΕΠ
έχουν δημιουργήσει στο compus. Όλοι απάντησαν ότι τα μαθήματα που διδάσκουν τα
έχουν δημιουργήσει και στο compus.
Επιπλέον, όλα τα μέλη ΔΕΠ δηλώνουν πως η Περιγραφή του Μαθήματος, οι
Ώρες/Τηλέφωνο

Γραφείου,

η Εξεταστέα Ύλη

Μαθήματος, οι Διαφάνειες

Διδασκαλίας Μαθήματος, οι Σημειώσεις Μαθήματος, οι Οδηγίες για την Εκπόνηση
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Εργασίας, το Υποστηρικτικό Υλικό (άρθρα, βίντεο κτλ), είναι υλικό που έχουν
δημιουργήσει στο compus για όλα τα μαθήματα (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων) και
είναι διαθέσιμο στους φοιτητές.
Τα μέλη ρωτήθηκαν για το πόσο συχνά χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία των
μαθημάτων τους κάποιο βοηθητικό υλικό. Συγκεκριμένα, Video projector/power
point και Ερωτήσεις/διάλογο με τους φοιτητές χρησιμοποιούν όλοι πάντοτε. Χρήση
Video projector/video, το ένα τρίτο κάνει κάποιες φορές ενώ οι υπόλοιποι πολύ συχνά
ή πάντοτε. Σχετικά με το Γράψιμο στον πίνακα, τα μέλη μοιράζονται διότι σχεδόν οι
μισοί γράφουν κάποιες φορές, και οι άλλοι συχνά ή πάντοτε. Τα δύο τρίτα των μελών
δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν Ομιλητές μετά από πρόσκληση, με 2 μόνο να το κάνουν
πάντοτε και ένα ποτέ. Το Διαφανοσκόπειο δεν εμφανίζεται σε κανένα μάθημα όπως
δηλώνουν όλοι οι ερωτώμενοι. Η χρήση των Φωτοτυπιών άρθρων κτλ. δεν είναι
καθορισμένη αφού είτε γίνεται πάντα, είτε συχνά είτε απλά κάποιες φορές. Τέλος,
Ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιούνται κάποιες φορές ή
πάντοτε αν και η πλειοψηφία δηλώνει ότι τις χρησιμοποιεί πολύ συχνά.

2.4.3 Συμπερασματικές διαπιστώσεις για τη χρήση νέων τεχνολογιών


Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής
αξιοποιώντας κυρίως την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Compus. Όλα τα
μαθήματα και το υλικό αυτών περιέχεται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα 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

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι υπάρχει ικανοποιητική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,
ωστόσο πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
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Σχέση Αριθμού Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Φοιτητών και η

2.5

Μεταξύ τους Συνεργασία
Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

2.5.1 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 καθόλου ή ελάχιστα
ικανοποιημένα είναι από την αναλογία εκπαιδευτικού προσωπικού/φοιτητών
τα μέλη ΔΕΠ με ένα μόνο μέλος να δίνει θετική απάντηση.

2.5.2 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 είναι 33 εργαστηριακές θέσεις για 1400 φοιτητές!
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2.5.3 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 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

τις

περιόδους

που

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


Σε ερώτηση που τέθηκε στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας και αφορούσε
στον αριθμό των φοιτητών που οι συμμετέχοντες διδάσκοντες υποδέχονται /
συμβουλεύουν κατά τις ώρες γραφείου τους, ανά εβδομάδα, προέκυψαν οι
ακόλουθες απαντήσεις: Οι 6 στους 9 δέχονται κάτω από 10 φοιτητές (στην
ομάδα αυτή ανήκουν και εκείνοι οι δύο που διδάσκουν σε πάνω από 1.000
φοιτητές), ενώ μόνο 3 δέχονται πάνω από 20 φοιτητές (ο ένας μάλιστα
αναφέρει ότι δέχεται 50 φοιτητές εβδομαδιαίως).



Σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας των ωρών γραφείου στους φοιτητές, 6
μέλη ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, το compus και 3 ότι
αναγράφουν αυτούς τους τρόπους στο syllabus. Κάποιοι χρησιμοποιούν τις
ανακοινώσεις, το internet, τα mails ή προφορικά στις διαλέξεις.
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2.5.4 Συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων
Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος πολύ συχνά συνεργάζονται μεταξύ τους σε
διοικητικό και ερευνητικό επίπεδο, στο πλαίσιο των επιτροπών, των γενικών
συνελεύσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Σε ερώτηση αναφορικά με τη
συνεργασία και υποστήριξη των μελών ΔΕΠ όλα τα μέλη συμφωνούν ότι υπάρχει
διοικητική συνεργασία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος (π.χ. επιτροπές), με
δύο μόνο μέλη να απαντούν ότι αυτή υπάρχει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Σχετικά
με το αν υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των μελών ΔΕΠ και των διοικητικών
υπαλλήλων του Τμήματος (π.χ. ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ), οι απόψεις είναι μοιρασμένες. Πέντε
μέλη συμφωνούν και τα υπόλοιπα τέσσερα κρίνουν ότι συμβαίνει σε μεμονωμένες
περιπτώσεις. Στο αν υπάρχει υποστήριξη των μελών ΔΕΠ στο διοικητικό τους έργο
από τα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ, και πάλι οι περισσότεροι συμφωνούν ενώ κάποιοι
θεωρούν ότι συμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Επίπεδο και Ποιότητα της Παρεχόμενης Γνώσης

2.6

Ο ασφαλέστερος τρόπος για να ελέγξουμε το επίπεδο και την ποιότητα της
παρεχόμενης γνώσης είναι να διερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της
υπηρεσίας που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών. Στην περίπτωσή μας το
παραγόμενο «προϊόν» από το ΤΟΔΕ, είναι οι απόφοιτοί του. Από τη διερεύνηση
λοιπόν αυτή προκύπτουν τα εξής:


Οι απόφοιτοι του ΤΟΔΕ γίνονται εύκολα αποδεκτοί σε μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών, τόσο από ελληνικά όσο και από ξένα Πανεπιστήμια.
Αυτό σημαίνει ότι τα Πανεπιστήμια αυτά έχουν εμπιστοσύνη στους
απόφοιτους του ΤΟΔΕ, τόσο για το επίπεδο όσο και για την ποιότητα της
παρεχόμενης γνώσης που έλαβαν.



Από την αλληλεπίδραση των μελών του ΤΟΔΕ με τα μέλη διαφόρων
Δημόσιων ή Ιδιωτικών Οργανισμών, προκύπτει η εντύπωση ότι οι Οργανισμοί
αυτοί έχουν εμπιστοσύνη στους απόφοιτους του ΤΟΔΕ, ακόμη και στη
δύσκολη αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης.
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Η εικόνα του ΤΟΔΕ βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ατράνταχτα
ότι η κοινωνία πιστεύει ότι «το ΤΟΔΕ παράγει αυτό που λέει ότι παράγει».

Σε συμφωνία με τα ανωτέρω, οι επαγγελματικοί φορείς που συμμετείχαν στην
έρευνα πεδίου του ΤΟΔΕ, αναφερόμενοι στο επίπεδο και την ποιότητα της
παρεχόμενης γνώσης, ζήτησαν την προσφορά «Ολιστικής και εξειδικευμένης
γνώσης». Οι επιχειρήσεις ορισμένων κλάδων επαγγελματιών που καλύπτει το ΕΕΑ
είναι πολύ πιθανό να ενδιαφερθούν για την απασχόληση αποφοίτων του ΤΟΔΕ, με
κύριους σκοπούς α) τη βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων/υπηρεσιών ή/και τη
συμπλήρωσή τους με νέα, β) την ενίσχυση της εμπορικής τους αποτελεσματικότητας
/ αύξηση πωλήσεων, γ) τη μείωση κόστους λειτουργίας μέσω αναβάθμισης των
συστημάτων / μεθόδων διοίκησης και αποδοτικότερων οργανωτικών σχημάτων. Είναι
σημαντικό οι φοιτητές να έχουν σφαιρική άποψη πολλών γνωστικών πεδίων και
εργασιών επάνω σε πραγματικά case studies. Θα πρέπει δηλαδή να αποκτήσουν μία
πολυσυλλεκτική εκπαίδευση πάνω στη διοίκηση επιχειρήσεων (πολλά γνωστικά
πεδία). Σύμφωνα με τους επαγγελματικούς φορείς το ΤΟΔΕ του ΠΑ.ΜΑΚ. είναι ένα
από τα πιο αξιόλογα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας μας. Επιδέχεται εντούτοις
βελτιώσεων κυρίως λόγω της δυναμικής του.

Σύνδεση Διδασκαλίας και Έρευνας

2.7

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


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



Παρουσίαση και ανάλυση συναφών με το εκάστοτε μάθημα επιστημονικών
εργασιών.



Χρήση μελετών περίπτωσης και παραδειγμάτων κατά τη διάρκεια των
διαλέξεων.
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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



Επιπλέον, από ένα περιορισμένο αριθμό διδασκόντων παρέχεται στους
φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε μη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Παραδείγματα σύνδεσης διδασκαλίας και έρευνας αποτελούν τα παρακάτω:
1. Φοιτητές παρουσίασαν σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ, την εργασία με τίτλο «Η
σχέση μεταξύ στρατηγικής της επιχείρησης, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και
επίδοσης της επιχείρησης: Η περίπτωση των επιχειρήσεων της Έδεσσας», στο
Φοιτητικό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Εφαρμογές Πληροφορικής
και Μεθοδολογίες Διοίκησης, 5 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη.
2. Φοιτητές παρουσίασαν υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ, την εργασία με τίτλο «Η
σχέση μεταξύ Οργανωσιακής Διαφθοράς και Επίδοσης των Ιδιωτικών
Επιχειρήσεων στην Ελλάδα», στην 1η Ημερίδα Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, 14 Δεκεμβρίου 2012, Έδεσσα.
Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι παρόλο που καταβάλλεται προσπάθεια σύνδεσης της
διδασκαλίας με την έρευνα, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στον
τομέα αυτό.

Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Φοιτητών

2.8

Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
2.8.1 Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού


Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος αναφορικά με την
κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, κάθε χρόνο
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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.


Κατά την τελευταία πενταετία έχει συναφθεί μία συμφωνία κατ’ έτος για την
ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού.



Κατά την τελευταία πενταετία μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα 4 μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.



Κατά την τελευταία πενταετία μετακινήθηκαν προς το ΤΟΔΕ από άλλα
Ιδρύματα 3 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus.

2.8.2 Κινητικότητα Φοιτητών


Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος αναφορικά με την
κινητικότητα των φοιτητών, κάθε χρόνο υπογράφονται διμερείς συμφωνίες
συνεργασίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus για μετακίνηση του
φοιτητών στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ο σχεδιασμός
γίνεται κυρίως με βάση τα διατιθέμενα κονδύλια για τις μετακινήσεις αυτές.



Κατά την τελευταία πενταετία έχουν συναφθεί τουλάχιστον 20 συμφωνίες
κατ’ έτος για την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών.



Κατά την τελευταία πενταετία μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα 15
περίπου φοιτητές κατ’ έτος, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.



Κατά την τελευταία πενταετία μετακινήθηκαν προς το ΤΟΔΕ από άλλα
Ιδρύματα 7 φοιτητές κατ’ έτος, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.



Στην έρευνα πεδίου που διεξήχθη σε δείγμα φοιτητών του ΤΟΔΕ οι φοιτητές
δήλωσαν, για τις συνεργασίες του Τμήματος με άλλα εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθόλου ικανοποιημένοι σε ποσοστό
11% και λίγο ικανοποιημένοι σε ποσοστό 22,4%, μέτρια ικανοποιημένοι
39,8%, ικανοποιημένοι 22,7% και πολύ ικανοποιημένοι 3,7%.
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Για τις συνεργασίες του Τμήματος με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύματα στην Ελλάδα, το 7,2% των φοιτητών δηλώνει καθόλου
ικανοποιημένο και το 16,1% λίγο ικανοποιημένο. Μέτρια είναι το 48,7%,
ικανοποιημένο το 24,6% και πολύ ικανοποιημένο μόλις το 3,1%.

2.8.3 Διαδικασίες - Ενέργειες


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.



Μολονότι στο ΤΟΔΕ απασχολείται ένα μόνον μέλος ΕΤΕΠ με την όλη
διαδικασία, η λειτουργία του προγράμματος Erasmus είναι αρκετά
ικανοποιητική. Εντούτοις, απαιτείται στελέχωση με επιπλέον προσωπικό και
χρειάζονται περισσότεροι πόροι για τη βελτίωση της παροχής των συναφών
υπηρεσιών.



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.



Οργανώνονται εκδηλώσεις σε περιοδική βάση για τους εισερχόμενους
φοιτητές από άλλα Ιδρύματα.



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.



Έχουν οριστεί 3 μαθήματα του προγράμματος σπουδών για διδασκαλία στην
αγγλική γλώσσα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να
αναλαμβάνουν εργασίες με υποστήριξη και επίβλεψη και με βιβλιογραφία
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στην αγγλική γλώσσα σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του
Τμήματος.


Η επιλογή των εξερχόμενων φοιτητών γίνεται με διαφανή ποιοτικά κριτήρια
(γνώσεις ξένης γλώσσας, μέσος όρος βαθμολογίας, ακαδημαϊκή επίδοση στο
α’ έτος, συνέντευξη). Οι φοιτητές επιστρέφουν το ποσό της υποτροφίας στην
περίπτωση που δεν επιτύχουν έστω σε ένα μάθημα του προγράμματος
σπουδών τους στο εξωτερικό.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι αν και σε ετήσια βάση υπογράφονται διμερείς
συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερικού, παρατηρείται μειωμένη
κινητικότητα τόσο εισερχομένων φοιτητών όσο και μελών ΔΕΠ κυρίως λόγω των
περιορισμένων κονδυλίων (για τα μέλη ΔΕΠ) και της μειωμένης προσφοράς
μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα από το τμήμα (για τους αλλοδαπούς φοιτητές).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΟΔΕ
Για το επίπεδο των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος ζητήθηκε η άποψη των

φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και των επαγγελματικών φορέων, οποίοι κατέθεσαν και
χρήσιμες προτάσεις βελτίωσης.

3.1.1 Οι απόψεις των φοιτητών για τις διοικητικές υπηρεσίες του ΤΟΔΕ
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 316 φοιτητών του ΤΟΔΕ, το
22,1% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο και λίγο το 29,1% από τις διοικητικές
υπηρεσίες (γραμματεία) του Τμήματος, ενώ μέτρια ικανοποιημένο είναι το 29,7%.
Ικανοποιημένο είναι 15,5% και πολύ ικανοποιημένο περίπου το 3,4%.
Αναφορικά με το αν οι φοιτητές εξυπηρετούνται άμεσα και με ταχύτητα από τις
διοικητικές υπηρεσίες (γραμματεία) του Τμήματος, το 5,3% συμφωνεί απόλυτα, το
17% συμφωνεί και το 28,1 συμφωνεί μέτρια. Από την άλλη, το 30,6% διαφωνεί με
αυτήν την άποψη και το 18,6% διαφωνεί απόλυτα.
Απόλυτα ικανοποιημένο από τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη διευθέτηση
θεμάτων του από τις διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος είναι το 8,2% και
ικανοποιημένο το 31,6%. Μέτρια ικανοποιημένο είναι το 31,9%, λίγο το 20,8% και
καθόλου δηλώνει το 6,6% των φοιτητών.
Σχετικά με την άποψή τους για το εάν γίνεται αποτελεσματική διαχείριση των
οικονομικών και άλλων πόρων του Τμήματος, το 2,5% των συμμετεχόντων συμφωνεί
απόλυτα, το 15,8% συμφωνεί ενώ το 45,8% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Από την
άλλη, το 24,3% διαφωνεί και το 11,3% διαφωνεί απόλυτα.
Παρακάτω, το 20,8% των φοιτητών δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από τη
φοιτητική μέριμνα και το 18,9% λίγο. Μέτρια είναι το 36%, ικανοποιημένο το 17,7%
και πολύ ικανοποιημένο δηλώνει το 6,3%.
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3.1.2 Οι απόψεις των μελών ΔΕΠ για τις διοικητικές υπηρεσίες του ΤΟΔΕ
Σε ερώτηση που τέθηκε, στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας, για το κατά πόσο
τα μέλη ΔΕΠ είναι ικανοποιημένα από τη διοικητική υποστήριξη που τους παρέχεται
από το τμήμα όλοι δήλωσαν αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι και μόνο ένας ανέφερε
ότι είναι λίγο.
Σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη διευθέτηση θεμάτων τους από τις
διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος, η πλειοψηφία ήταν αρκετά ικανοποιημένη.
Επιπλέον, τα μέλη αναγνωρίζουν ότι εξυπηρετούνται άμεσα και με ταχύτητα από τις
διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος, πλην μίας εξαίρεσης.
Ακόμη, τα μέλη θεωρούν ότι γίνεται αποτελεσματική διαχείριση των
οικονομικών και άλλων πόρων του Τμήματος. Η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τη Γραμματεία του Τμήματος κρίνεται από όλους ως καλή ή πολύ
καλή.
Από την άλλη, τα μέλη θεωρούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από
την Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ) μέτρια ως καλή. Οι γνώμες για την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών από την Οικονομική Υπηρεσία μοιράζονται σε μέτρια, καλή
και πολύ καλή. Το Τμήμα Προσωπικού προσφέρει καλή ως πολύ καλή ποιότητα
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Γραφείο Υπολογιστών και
Δικτύων κρίνεται μέτρια για το ένα τρίτο, και καλή ως πολύ καλή από τους
υπόλοιπους.
Σχετικά με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε επιτροπές του Τμήματος φαίνεται
ότι συμμετέχουν σε 2 μέχρι και 10. Αναφορικά με τις επιτροπές του Πανεπιστημίου,
τα μέλη συμμετέχουν σε 1 ως και 5 επιτροπές. Τα μέλη στην πλειοψηφία τους δε
συμμετέχουν σε καμία ή το πολύ σε 1-2 επιτροπές εκτός Πανεπιστημίου σήμερα.
Τα μέλη ΔΕΠ δηλώνουν ότι αφιερώνουν από 5% ως και παραπάνω από το μισό
του φόρτου εργασίας τους για να προσφέρουν διοικητικό έργο, με μέσο όρο το 30%.

3.1.3 Οι προτάσεις των επαγγελματικών φορέων για τις διοικητικές υπηρεσίες
του ΤΟΔΕ
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Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου ζήτησαν: (α) Στενότερη
παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς και της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του
ΤΟΔΕ. (β) Πιο αποτελεσματική λειτουργία του γραφείου Πρακτικής Άσκησης. (γ)
Ενίσχυση του προγράμματος ανταλλαγών φοιτητών για μεγαλύτερη ανταλλαγή
εμπειριών. (δ) Μεγαλύτερης διάρκειας πρακτική άσκηση φοιτητών σε επιχειρήσεις.
(ε) Ενίσχυση της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. (στ) Οι
γραμματείες θα έπρεπε να είναι ανοιχτές περισσότερες ώρες για την εξυπηρέτηση
όλων των ενδιαφερομένων. (ζ) Επίσης, η γραφειοκρατία θα μπορούσε να μειωθεί και
να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με τους Συλλόγους των αποφοίτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το Τμήμα τα τελευταία χρόνια
είναι η περαιτέρω προαγωγή της έρευνας. Η προώθηση της έρευνας ήταν επίσης ένα
από τα θέματα που θίχθηκαν στην διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Τμήματος. Η δημιουργία μόνιμης Επιτροπής Έρευνας στο Τμήμα και η δημιουργία
μιας θέσης Διευθυντή Έρευνας αποτελούν μερικά από τα βήματα στην κατεύθυνση
της δημιουργίας μιας μακροχρόνιας πολιτικής έρευνας στο Τμήμα. Επίσης η σύνδεση
της έρευνας με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς αλλά και η δημιουργία
συνεργασιών με ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού για τον από κοινού
σχεδιασμό και ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων θα πρέπει να αποτελέσουν
βασικούς στόχους του Τμήματος.
Το ερευνητικό έργο όλων των μελών ΔΕΠ του τμήματος δεν είναι συστηματικά
ταξινομημένο (δεν υπάρχει μια βάση δεδομένων πέρα από τα ετήσια απογραφικά
δελτία του κάθε μέλους ΔΕΠ) και δεν υπάρχει μέριμνα για ετήσιο απολογισμό
ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών εργασιών, συνεδρίων και άλλων
ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος είναι ενεργά στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα
συμμετέχοντας σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Το Τμήμα επίσης έχει
δημιουργήσει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με στόχο την προαγωγή της
έρευνας και την ανάπτυξη νέων επιστημόνων σε όλα τα θεματικά πεδία που
θεραπεύει το Τμήμα.
Τέλος στο Τμήμα λειτουργούν τρία ερευνητικά εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό
εργαστήριο Η/Υ.
Παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ του τμήματος συμμετέχει σε
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, δυστυχώς η συμβολή των μεταπτυχιακών
φοιτητών στην έρευνα δεν είναι στο βαθμό που θα ήθελε το Τμήμα μιας και η
παραγωγή επιστημονικών εργασιών και έρευνας γενικότερα είναι περιορισμένη.
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Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας δείχνουν ότι οι
απόψεις των μελών ΔΕΠ διίστανται για το εάν το Πανεπιστήμιο τους υποστηρίζει στο
ερευνητικό τους έργο, καθώς το ένα τρίτο θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο τους στηρίζει
στο ερευνητικό τους έργο, ενώ οι περισσότεροι δηλώνουν ότι στηρίζονται μέτρια ή
ελάχιστα.
Θετικές, ωστόσο, είναι οι απόψεις της πλειοψηφίας σχετικά με την υποστήριξη
της βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικής και μη) του Πανεπιστημίου στο ερευνητικό τους
έργο, πλην μίας εξαίρεσης που αναφέρει πως δεν υποστηρίζεται καθόλου.
Οι μισοί συμμετέχοντες του παρόντος ερωτηματολογίου δε συμμετέχουν σε
κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα (ελληνικό και ευρωπαϊκό) σήμερα ενώ οι υπόλοιποι
αναφέρουν 1-2 και μόνο ένας συμμετέχει σε πάνω από 6.
Αναφορικά με την ερώτηση 33, τα μισά μέλη δηλώνουν ότι δεν έχουν σήμερα
καμία ερευνητική συνεργασία με συναδέρφους από το εξωτερικό και τα υπόλοιπα
μισά μοιράζονται σε 1-2 και 3-4 συνεργασίες.
Οι ερευνητικές εργασίες των μελών, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα
σε διεθνή αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, κυμαίνονται ξεκινώντας από τις 7
με τις περισσότερες να είναι γύρω στις 25 ενώ δύο μέλη δηλώνουν ότι έχουν
δημοσιεύσει 35 και 50, αντίστοιχα.
Οι δημοσιεύσεις τους μέχρι σήμερα σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών
συνεδρίων ξεκινούν από 12-13 με την πλειοψηφία να έχει γύρω στα 30, ενώ ένα
μέλος δεν έχει πραγματοποιήσει καμία τέτοια δημοσίευση τη στιγμή που ένα άλλο
δηλώνει ότι έχει 68 δημοσιεύσεις.
Τα περισσότερα μέλη αναφέρουν ότι συμμετέχουν σε 1-2 συνέδρια του
εξωτερικού το χρόνο και μόνο 2 μέλη δηλώνουν ότι δε συμμετέχουν σε κανένα.
Σχετικά με τα συνέδρια του εσωτερικού, οι συμμετοχές των περισσοτέρων είναι 0-1,
με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Η πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν έχει εκδώσει κανένα βιβλίο στα ελληνικά μέχρι
σήμερα και μόνο 3 μέλη αναφέρουν ότι έχουν εκδώσει 3 έως 5. Επιπλέον, σε μία ξένη
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γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά κτλ), κανένας συμμετέχων δεν έχει εκδώσει κάποιο
βιβλίο, εκτός από έναν.
Αναφορικά με τα κεφάλαια βιβλίων (ελληνικών και ξένων) που έχουν γράψει και
δημοσιεύσει μέχρι σήμερα, ο αριθμός ξεκινάει από 0 έως 4, ενώ μόνο 1 μέλος
αναφέρει 15.
Οι αναφορές του συνολικού επιστημονικού έργου των μελών ΔΕΠ μέχρι σήμερα
ξεκινούν από τις 25, με τις περισσότερες να βρίσκονται περίπου στις 150, και δύο να
είναι 400 και πάνω, το ένα μέλος φτάνει δε τις 600.
Σχετικά με τις διακρίσεις που έχουν λάβει, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν
απαντούν στην ερώτηση ενώ 3 δηλώνουν ότι έχουν λάβει το best/highly conference
award και ένας τα βραβεία Διδασκαλίας, Έρευνας, Βιογραφικού who is who.
Οι απαντήσεις στην για το πόσο συχνά συμμετέχουν οι προπτυχιακοί/
μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες στις ερευνητικές εργασίες, μοιράζονται από ποτέ,
σπάνια, συχνά και πολύ συχνά, επομένως, δεν βγαίνει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
Σε ερώτηση για το κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι συμμετέχοντες από τις
συνεργασίες του Τμήματος με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην
Ελλάδα, οι περισσότεροι απάντησαν ότι είναι καθόλου ως μέτρια ικανοποιημένοι και
μόνο δύο είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Σχετικά με τις συνεργασίες με άλλα
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, οι περισσότεροι είναι μέτρια
ικανοποιημένοι και κάποιοι ελάχιστα ως καθόλου.
Επιπλέον, οι μισοί συμμετέχοντες πιστεύουν ότι υπάρχει καλή επικοινωνία
μεταξύ των μελών ΔΕΠ και οι υπόλοιποι ότι η επικοινωνία είναι καλή σε
μεμονωμένες περιπτώσεις. Ερευνητική συνεργασία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του
Τμήματος θεωρείται από την πλειοψηφία ότι υπάρχει σε μεμονωμένες περιπτώσεις
ενώ τρεις δηλώνουν ότι υπάρχει απόλυτη συνεργασία. Από την άλλη, η πλειοψηφία
αναγνωρίζει την ύπαρξη καλής συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ και των μελών
ΕΕΔΙΠ του Τμήματος με δύο μόνο μέλη να δηλώνουν ότι αυτή γίνεται σε
μεμονωμένες περιπτώσεις. Τέλος, σχετικά με την υποστήριξη στο ερευνητικό έργο
των μελών ΔΕΠ από τα μέλη ΕΕΔΙΠ του Τμήματος, οι απόψεις είναι μοιρασμένες.
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Τρία μέλη διαφωνούν, τρία συμφωνούν και τρία απαντούν ότι συμβαίνει σε
μεμονωμένες περιπτώσεις.
Τέλος, οι επαγγελματικοί φορείς προτείνουν τα ακόλουθα για τη διάχυση της
επιστημονικής γνώσης: Θα ήταν σκόπιμο ορισμένες σημαντικές ερευνητικές εργασίες
και δημοσιεύσεις να αποστέλλονται απευθείας στους φοιτητές (έστω και ως link). Τα
εργαλεία για την έρευνα είναι μάλλον φτωχά (πχ το σύστημα δανεισμού από τη
βιβλιοθήκη και η on-Line πρόσβαση σε περιοδικά κλπ χρήζουν αναβάθμισης). Θα
ήταν χρήσιμο το ΤΟΔΕ να αναπτύσσει ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως e-commerce,
e-procurement, κλπ., για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Η περαιτέρω
οικονομική ενίσχυση τόσο των μελών ΔΕΠ όσο και των λοιπών ερευνητών του
Τμήματος (π.χ. υποψήφιοι διδάκτορες) θα αναβάθμιζε την ποιότητα του ερευνητικού
έργου. Είναι αναγκαίο να γίνονται περισσότερες δημοσιεύσεις σε κορυφαία
περιοδικά. Επιπλέον θεωρείται επιβεβλημένη η μεγαλύτερη εξωστρέφεια μέσω
ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών συνεδρίων κλπ.».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(PEST-DG)

5
ΚΑΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΩΝ

–

ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ - ΑΠΕΙΛΩΝ (SWOT)
Εισαγωγή

5.1

Για να σχεδιαστεί ένα Πρόγραμμα Στρατηγικής Ανάπτυξης ενός Οργανισμού, π.χ.
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ), θεωρείται σκόπιμο
να διερευνηθεί το εξωτερικό περιβάλλον (external environment), μέσα στο οποίο ο
Οργανισμός αυτός αναζητεί ευκαιρίες (opportunities) και προβλέπει πιθανές απειλές
(threats). Αυτό γιατί δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ενός Οργανισμού (όπως είναι το
ΤΟΔΕ) μέσα σ’ ένα χώρο, αν δεν είναι γνωστά σημαντικά χαρακτηριστικά του χώρου
αυτού. Για τη διερεύνηση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω δύο εργαλεία:


Ανάλυση

PEST-DG

(Political,

Economic,

Social,

Technological

–

Demographic, Global), μέσω της οποίας διερευνάται το εξωτερικό περιβάλλον
των Οργανισμών.


Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), μέσω της
οποίας διερευνάται πρωταρχικά το εσωτερικό περιβάλλον, και δευτερευόντως
το εξωτερικό περιβάλλον των Οργανισμών.

5.2

Ανάλυση PEST-DG
Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει συνήθως τις παρακάτω συνιστώσες, οι οποίες

στο πλαίσιο του ΤΟΔΕ περιγράφονται ως εξής:

5.2.1 Πολιτική (Political) συνιστώσα
Η πολιτική συνιστώσα περιλαμβάνει διαστάσεις που έχουν επηρεάσει και
συνεχίζουν να επηρεάζουν το Πανεπιστήμιο, τον ρόλο του και τον τρόπο λειτουργίας
του. Μεταξύ των διαστάσεων αυτών σημειώνονται και οι παρακάτω:
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Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση διακρίνεται από μια κάποια σχετική
αστάθεια. Η Βουλή είναι κατακερματισμένη και αποτελείται από πολλά
κόμματα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται συνασπισμός κομμάτων για τη
σύσταση Κυβέρνησης. Αυτό δεν αποτελεί a priori πρόβλημα σ’ ένα
δημοκρατικό πολίτευμα, συνεισφέρει όμως σε πιθανή κυβερνητική αστάθεια
σε περιπτώσεις ισχυρών διαφωνιών μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν την
κυβέρνηση. Η όποια όμως κυβερνητική αστάθεια έχει άμεσες επιπτώσεις στον
στρατηγικό προγραμματισμό των Οργανισμών που δραστηριοποιούνται σ’
ένα ασταθές περιβάλλον.



Ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελληνική πραγματικότητα είναι η
προσπάθεια αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής από τη διοίκηση του
εκάστοτε Υπουργείου Παιδείας. Αυτό θα ήταν ίσως θεμιτό στις περιπτώσεις
που τα διάφορα κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία θέλουν να
εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους, αφού έχουν πιθανόν διαφορετική φιλοσοφία
για το εκπαιδευτικό σύστημα. Όμως, ο κίνδυνος της αλλαγής του
εκπαιδευτικού συστήματος συμβαίνει πολλές φορές ακόμη και στις
περιπτώσεις που αλλάζει η διοικούσα αρχή στο Υπουργείο Παιδείας της ίδιας
της κυβέρνησης. Αποτέλεσμα αυτών είναι να σημειώνεται μια συνεχής
αστάθεια στο εκπαιδευτικό σύστημα, με άμεσες επιπτώσεις στον στρατηγικό
προγραμματισμό των πανεπιστημιακών τμημάτων.



Οι εκάστοτε Κυβερνήσεις επιβάλλουν την αύξηση του αριθμού των
προπτυχιακών φοιτητών στα ΑΕΙ.

5.2.2 Οικονομική (Economic) συνιστώσα
Η οικονομική συνιστώσα, όπως και η πολιτική συνιστώσα, περιλαμβάνει
διαστάσεις που κατεξοχήν έχουν επηρεάσει και συνεχίζουν να επηρεάζουν το
Πανεπιστήμιο, τον ρόλο του και τον τρόπο λειτουργίας του. Η δημιουργία και η
επέκταση της οικονομίας των υπηρεσιών, η επανάσταση στη διάρθρωση και την
κατανομή της εργασίας, η αύξηση της επαγγελματικής και τεχνικής απασχόλησης, η
υπεροχή της διανοητικής έναντι της μηχανικής τεχνολογίας, η διαχείριση της
οργανωμένης πολυπλοκότητας που παραμερίζει τις κρίσεις διαίσθησης και η
39

μεταμόρφωση στον χαρακτήρα της γνώσης έναντι του εμπειρισμού, τοποθετούν το
Πανεπιστήμιο στο επίκεντρο της σημερινής κοινωνίας. Ειδικότερα:


Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η ελληνική οικονομία υιοθέτησε ως
νόμισμά της το Ευρώ, με αποτέλεσμα να απολέσει την εθνική της
νομισματική πολιτική και να ακολουθεί από τότε την κοινή νομισματική
πολιτική της Ευρωζώνης. Υποστηρίζεται ότι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής
ήταν να αρχίσει να χάνει σταδιακά πολλά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα,
με συνέπεια να μην μπορέσει να αντέξει στις επιπτώσεις της διεθνούς
πιστωτικής και οικονομικής κρίσης που ενέσκηψε το 2007-2008. Τον Μάιο
του 2010 η τότε Κυβέρνηση υπέγραψε ένα Μνημόνιο Οικονομικής και
Πιστωτικής Πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ),
την αποκαλούμενη συνοπτικά ως Τρόικα. Στόχος του Μνημονίου αυτού
(καθώς και των άλλων που ακολούθησαν) ήταν να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, να μειωθεί το Δημόσιο
έλλειμμα και να καταστεί βιώσιμο το Δημόσιο χρέος. Ως εργαλεία για την
επίτευξη των στόχων αυτών υιοθετήθηκαν διάφορες οικονομικές πολιτικές,
όπως αυτές της λιτότητας (π.χ., μείωση δημοσίων δαπανών, μείωση μισθών
και συντάξεων, αύξηση φόρων), της απελευθέρωσης όλων των τομέων της
οικονομίας (π.χ., μεταφορές, ενέργεια), και της ευελιξίας στον τομέα της
εργασίας (π.χ., απελευθέρωση των νομικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων,
αύξηση των ποσοστών απόλυσης εργαζομένων). Μετά από τρία χρόνια
συστηματικής εφαρμογής των πολιτικών των Μνημονίων, σημειώθηκε μια
πολύ ισχυρή οικονομική ύφεση της μέσης ετήσιας τάξης του 5%, αύξηση της
φτώχιας των ελληνικών νοικοκυριών που αγγίζει το 1/3 του πληθυσμού,
αύξηση της γενικής ανεργίας στο ύψος του 30%, και τρομακτική αύξηση της
ανεργίας των νέων στο επίπεδο του 65%. Αντίθετα, μολονότι το Δημόσιο
έλλειμμα σημείωσε κάποιες τάσεις τιθασεύσεώς του, η βιωσιμότητα του
δημόσιου χρέους και η βελτίωση της χαμένης ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας δεν φαίνεται να βελτιώθηκαν.



Στο πλαίσιο προβληματικών οικονομιών, τα πολιτικά κόμματα στοχεύουν
συνήθως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όταν θέλουν σχετικά εύκολα να
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μειώσουν μέρος των Δημοσίων δαπανών τους. Η αρχή αυτή εφαρμόσθηκε και
στην ελληνική πραγματικότητα. Εδώ και αρκετά χρόνια σημειώνεται
συστηματική και ισχυρή μείωση των προϋπολογισμών των πανεπιστημίων.


Συχνό είναι το φαινόμενο πολλές κυβερνήσεις να ψηφίζουν νόμους που
διευκολύνουν την εξοικονόμηση πόρων σε ανώτατα ιδρύματα ή/και άλλους
οργανισμούς, μέσω κοινών δράσεων και υπηρεσιών δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα. Συνηθισμένες είναι οι εφαρμογές αυτές σε οργανισμούς υγείας.



Επιπλέον, στον τομέα της εργασίας, συχνό είναι το φαινόμενο η Κυβέρνηση
να μειώνει την υπαλληλική δύναμη σε δημόσιους Οργανισμούς, μέσω των
διαδικασιών

της

κινητικότητας,

διαθεσιμότητας,

και

απολύσεων.

Χαρακτηριστική είναι η μείωση διοικητικών υπαλλήλων στα ΑΕΙ, αλλά και
σε άλλα επίπεδα της δημόσιας εκπαίδευσης.

5.2.3 Κοινωνική (Social) συνιστώσα
Περισσότερο ίσως από κάθε άλλη ιστορική εποχή, το Πανεπιστήμιο σήμερα
παίζει σημαντικότατο ρόλο. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της
κοινωνίας και βασικό «όχημα» κοινωνικής ανόδου, διότι είναι ο όρος εισόδου στην
ίδια την κοινωνία. Ειδικότερα:


Η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις βασικές αξίες της ελληνικής οικογένειας.
Ως εκ τούτου κάθε οικογένεια, και γενικότερα η κοινωνία, προσπαθεί να
ωθήσει τα παιδιά της προς την κατεύθυνση της ανώτατης εκπαίδευσης.
Μάλιστα, η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση θεωρείται ότι είναι μια
κατάκτηση της ελληνικής κοινωνίας.



Δημόσιες πολιτικές που δίνουν δεύτερες ευκαιρίες εκπαίδευσης ή ενισχύουν
την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, ενισχύουν την πρόσβαση στην
εκπαίδευση σε πολλούς πολίτες, ανεξαρτήτως από το σχετικό υπόβαθρό τους.
Αυτό μειώνει ίσως το τρέχον ενδιαφέρον των πολιτών για πρόσβαση σε ΑΕΙ,
πιστεύοντας ότι στο μέλλον θα τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία.



Μετά τη χορήγηση του δικαιώματος απονομής ισότιμων επαγγελματικά
τίτλων από Ιδιωτικά Κολλέγια, πολλοί ενδιαφερόμενοι πολίτες στρέφονται
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προς τα κολλέγια αυτά, θεωρώντας ότι η εισαγωγή στα ιδιωτικά αυτά
εκπαιδευτικά ιδρύματα θα είναι ευκολότερη από ότι είναι αυτή στα ΑΕΙ. Έτσι,
σημειώνεται ίσως μείωση της φοιτητικής αγοράς στόχου, κυρίως σε
μεταπτυχιακό επίπεδο.


Με το δικαίωμα της ισότιμης με τα ΑΕΙ εισαγωγής των ελλήνων πολιτών και
σε Κολλέγια, ενθαρρύνεται η άποψη στην κοινωνία ότι γίνεται περισσότερο
ισορροπημένο το σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση.



Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγαλύτερη ποικιλία παρόχων εκπαίδευσης,
δημόσιων και ιδιωτικών, αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων ΑΕΙ
και ιδιωτικών κολλεγίων.



Στον καιρό της οικονομικής κρίσης, παρατηρούνται αλλαγές στο τρόπο ζωής
των πολιτών. Για παράδειγμα, υποψήφιοι φοιτητές προτιμούν ΑΕΙ που
βρίσκονται στον τόπο κατοικίας των γονέων τους με σκοπό τη μείωση του
κόστους διαβίωσης σε άλλη πόλη. Πολλοί πολίτες, προτιμούν να
μεταναστεύσουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. για
εύρεση εργασίας. Οι πολίτες αυτοί, αποτελούν εν δυνάμει υποψήφιους
φοιτητές στις χώρες αυτές, αφού έχουν μέσα τους την αξία της εκπαίδευσης
που πήραν από τις οικογένειές τους.



Η έμφαση της σημερινής κοινωνίας όχι τόσο στην ποσότητα αγαθών όσο στην
ποιότητα ζωής δημιουργεί νέες ευαισθησίες στις σχέσεις του ανθρώπου με τη
φύση, με τους άλλους και με τον εαυτό του, ευαισθησίες τις οποίες το
Πανεπιστήμιο υποχρεούται να λάβει υπόψη μέσω νέων προσεγγίσεων και
νέων προσανατολισμών.

5.2.4 Τεχνολογική (Technological) συνιστώσα
Οι τεχνικές στον τομέα της πληροφορίας, που έχουν κάνει τον κόσμο να είναι
ένα ενοποιημένο πλέγμα γνώσης, η διεύρυνση των πηγών έρευνας, η ευρύτητα των
νέων θεμάτων, η ανάγκη για την αποφυγή της μονομέρειας της γνώσης και η
υιοθέτηση της τεκμηριωμένης πολυεπιστημονικής προσέγγισης συνιστούν μέρος
μόνο των νέων συνθηκών, στις οποίες το Πανεπιστήμιο πρέπει να προσαρμοστεί.
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Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, η ευρύτατη πλέον χρήση του διαδικτύου και η
παράλληλη ανάπτυξη νέων μορφών παροχής υπηρεσιών με τη χρήση της νέας
τεχνολογίας έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση και μεγέθυνση της νέας οικονομίας. Οι
επιχειρηματικές δράσεις που αναπτύσσονται στο νέο οικονομικό και τεχνολογικό
περιβάλλον δημιουργούν ανάγκες τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε νέες
τεχνολογικές εφαρμογές. Το σύγχρονο Πανεπιστήμιο καλείται να συμμετέχει ενεργά
στη διαδικασία εξέλιξης της νέας οικονομίας και της συνεχιζόμενης διεύρυνσής της
σε νέα πεδία δράσης και τομείς των οποίων η ταυτότητα μέχρι σήμερα ήταν άγνωστη.
Η είσοδος της νέας τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη
νέων εκπαιδευτικών μεθόδων. Επιπλέον:


Σε καιρό κρίσης, παρατηρείται μείωση της εθνικής δαπάνης για έρευνα και
ανάπτυξη. Στην ελληνική πραγματικότητα αυτό σημειώνεται με τη μείωση
των κονδυλίων στα ΑΕΙ που προορίζονται για βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα.



Κυβερνητικές πολιτικές που σκοπεύουν στη διεύρυνση της πρόσβασης στην
ανώτατη εκπαίδευση, συνεπάγονται πολλές φορές τη μεγαλύτερη χρήση των
εγκαταστάσεων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι
αναλαμβάνονται στα ΑΕΙ μια σειρά από αλλαγές σε υποδομές καθώς και σε
διαδικασίες μάθησης.



Μια αύξηση σε πρόσβαση περιπτώσεων «ανοικτού κώδικα», λογισμικού
και/ή περιεχομένου, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη νομοθεσία αναφορικά
με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

5.2.5 Δημογραφική (Demographic) συνιστώσα
Η δημογραφική συνιστώσα περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνήθως διαστάσεις:


Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού, η κατανομή του πληθυσμού κατά ηλικία,
και η εκτιμώμενη μέση διάρκεια ζωής των πολιτών, αποτελούν βασικά
δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας. Αναφορικά με την Ελλάδα,
παρατηρείται επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού, μεγέθυνση
του ποσοστού των πολιτών που βρίσκεται σε γηραιότερες ηλικίες, και μείωση
της εκτιμώμενης μέσης διάρκειας ζωής.
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Η γήρανση ενός πληθυσμού, οπότε και του αντίστοιχου εκλογικού σώματος,
μπορεί να σημαίνει ότι προγράμματα με επίκεντρο την υγεία και τη δημόσια
τάξη είναι πολιτικά περισσότερο δημοφιλή από ότι είναι εκείνα της
διατήρησης των δαπανών για την παιδεία. Αυτό μάλλον ισχύει και για την
Ελλάδα, αν λάβουμε υπόψη ότι ήταν εντονότερες οι αντιδράσεις των πολιτών
σε απεργίες στον τομέα της υγείας σε σύγκριση με απεργίες στον τομέα της
παιδείας.

5.2.6 Παγκόσμια (Global) συνιστώσα
Το ΤΟΔΕ καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και στις νέες προκλήσεις
της Παγκοσμιοποίησης. Η τάση κατάργησης των συνόρων στον χώρο της
οικονομίας, της κοινωνίας, της κουλτούρας και της γλώσσας και η νέα ευρύτερη
αντίληψη που επιφέρει, επιβάλλουν νέους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς όχι
μόνο στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς αλλά και στο Πανεπιστήμιο. Η
παγκόσμια συνιστώσα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τις ακόλουθες συνήθως
διαστάσεις:


Ελκυστικές πολιτικές άλλων χωρών αναφορικά με την ανώτατη εκπαίδευση
είναι πολύ πιθανόν να προσελκύσουν αξιόλογους έλληνες φοιτητές σε βάρος
βέβαια των ελληνικών ΑΕΙ. Αντίθετα, δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές
πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται στα ελληνικά ΑΕΙ, απωθούν αλλοδαπούς
φοιτητές που επρόκειτο ίσως να φοιτήσουν σε ελληνικά ΑΕΙ.



Προγράμματα κινητικότητας (π.χ., Erasmus) μεταξύ των φοιτητών και των
μελών ΔΕΠ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό χώρο, θα
μπορούσαν ίσως να έχουν αντίκτυπο στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων των ΑΕΙ και στη διασφάλιση της ποιότητάς τους.
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Ανάλυση SWOT

5.3

Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία στο
πλαίσιο του ΤΟΔΕ περιγράφονται ως εξής:

5.3.1 Δυνάμεις (Strengths)
Οι δυνάμεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:


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
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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

Τεχνολογίας,

Μηχανογραφημένης

της

Διαχείρισης

Λογιστικής,

Ποιότητας,

της

Πληροφορικής

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
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
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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.

5.3.2 Αδυναμίες (Weaknesses)
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
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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. 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.



Υλικοτεχνική
διδασκαλίας,

Υποδομή:
εργαστήρια,

Η

υλικοτεχνική

γραφεία)

είναι

υποδομή
έντονα

(π.χ.,

αίθουσες

ανεπαρκής.

Αυτό,

λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό φοιτητών, έχει ως συνέπεια την
αδυναμία προγραμματισμού από τμήμα μικρότερων ομάδων φοιτητών για την
ανετότερη 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.

5.3.3 Ευκαιρίες (Opportunities)
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
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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
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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
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
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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.

5.3.4 Απειλές (Threats)
Οι απειλές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:


Συγχώνευση: Σύμφωνα με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ πραγματοποιήθηκαν διάφορες
δράσεις στον ακαδημαϊκό χώρο, όπως είναι οι γεωγραφικές μετακινήσεις
τμημάτων στο ίδιο ή μεταξύ διαφορετικών Πανεπιστημίων, οι συγχωνεύσεις
τμημάτων (με τη δημιουργία ή μη κατευθύνσεων) στο ίδιο ή μεταξύ
διαφορετικών Πανεπιστημίων, η πλήρης κατάργηση τμημάτων, κλπ. Από τις
δράσεις αυτές είναι δυνατόν να προκύψουν ευκαιρίες, ή αντίθετα, να
προκύψουν και απειλές. Για παράδειγμα, η μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη από
την Έδεσσα, του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών και η
συγχώνευσή του με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο
ΠΑΜΑΚ, αποτελεί καθαρά μια «ευκαιρία». Αυτό γιατί δόθηκε η ευκαιρία να
αναπροσδιοριστεί ο στόχος του τμήματος, να διαμορφωθεί ένα νέο και πιο
σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δύο κατευθύνσεις, και να ενδυναμωθεί
το προσωπικό του τμήματος με νέα άτομα. Από την άλλη πλευρά, στην
περίπτωση που εφαρμοστεί μια δεύτερη φάση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, υπάρχει
πιθανότητα

να

συγχωνευτεί

το

ΤΟΔΕ

με

άλλα

τμήματα

άλλων

Πανεπιστημίων. Η νέα αυτή πιθανή αλλαγή μπορεί να λειτουργήσει για το
ΤΟΔΕ ως απειλή. Αυτό επειδή, για παράδειγμα, οι συνεχείς αλλαγές
αποπροσανατολίζουν το τμήμα από τον στόχο του, προκαλούν ανασφάλεια
στα μέλη του, και η συγχώνευσή του με άλλα τμήματα άλλων πανεπιστημίων
μπορεί να προκαλέσει εντάσεις στο προσωπικό λόγω διαφορετικής
κουλτούρας.


Διορισμοί: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τμήματα των
πανεπιστημίων προγραμματίζουν την πρόσληψη προσωπικού σε συνάρτηση
με τους στόχους τους και τα προγράμματά τους. Λόγω όμως της οικονομικής
κρίσης, παρατηρείται καθυστέρηση, ή και πλήρες πάγωμα του διορισμού νέων
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εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, με αποτέλεσμα να εκτροχιάζεται η όλη εκπαιδευτική
διαδικασία των τμημάτων. Επιπλέον, το φαινόμενο αυτό εντείνεται επειδή
συνεχώς αποχωρούν έμπειρα μέλη του τμήματος λόγω συνταξιοδότησης.
Είναι βέβαια προφανές ότι το ΤΟΔΕ δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση από τον
κανόνα αυτόν.


Μετακινήσεις: Η Κυβέρνηση, εφάρμοσε ένα πρόγραμμα διαθεσιμότητας,
κινητικότητας, και απολύσεων στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό σε
διάφορα ΑΕΙ της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό δημιούργησε πολλά
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία αυτών των ΑΕΙ. Υπάρχει μεγάλη
απειλή να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό σε δεύτερο κύμα στο άμεσο
μέλλον, το οποίο θα περιλαμβάνει και το ΠΑΜΑΚ.



Χρηματοδότηση: Με αφορμή την βαθειά και συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση, η Κυβέρνηση μείωσε δραστικά την κρατική χρηματοδότηση στα ΑΕΙ
της χώρας. Στην περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η πολιτική και στο άμεσο
μέλλον, προβλέπεται η απαξίωση της υπάρχουσας κτιριακής υποδομής και
του εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική
διαδικασία.



Ανταγωνισμός: Το ΠΑΜΑΚ λειτουργεί ικανό αριθμό μεταπτυχιακών
προγραμμάτων, προγραμμάτων δια βίου μάθησης, και ειδικών σεμιναρίων. Ο
στόχος των δράσεων αυτών είναι διπλός. Πρώτον, να προσφέρει στην
κοινωνία σύγχρονη εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, και δεύτερον, να μπορέσει
να χρηματοδοτήσει διάφορες ανάγκες του Πανεπιστημίου (π.χ., συντήρηση ή
αντικατάσταση

εργαστηρίων)

από

τα

δίδακτρα

των

φοιτητών.

Οι

επιτυχημένες αυτές δράσεις του ΠΑΜΑΚ αποτελούν σημείο αναφοράς για
άλλους εκπαιδευτικούς Οργανισμούς της χώρας (Δημόσιους ή Ιδιωτικούς), οι
οποίοι θα προσπαθήσουν στο άμεσο μέλλον να προσφέρουν παρόμοιες
δράσεις, εντείνοντας ίσως έτσι τον ανταγωνισμό. Μια τέτοια αύξηση του
ανταγωνισμού μπορεί να προκαλέσει μείωση των υποψηφίων φοιτητών που
απευθύνονται στο ΠΑΜΑΚ.


Εισαγωγή φοιτητών: Η επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο
ΠΑΜΑΚ οφείλεται τόσο στο προσωπικό του, το οποίο είναι υψηλού
επιπέδου, όσο και στους φοιτητές του, οι οποίοι είναι υψηλών δυνατοτήτων.
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Τελευταία όμως παρατηρείται σταδιακή πτώση των μονάδων βάσης
εισαγωγής στο ΠΑΜΑΚ. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα
απόδοσης των εισακτέων φοιτητών στο ΤΟΔΕ. Βέβαια, η πτωτική αυτή
απόδοση των φοιτητών θα μπορούσε ίσως να χαλιναγωγηθεί ή και να
αντιστραφεί με μεγαλύτερη προσπάθεια που θα αναληφθεί από το προσωπικό
του ΠΑΜΑΚ.

Πίνακας 1: Πίνακας παρουσίασης των σημαντικών παραγόντων της Ανάλυσης
Δυνάμεων - Αδυναμιών, Ευκαιριών- Απειλών (SWOT) που αφορούν το Τμήμα ΟΔΕ
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος απαρτίζεται
από νέους σε ηλικία ανθρώπους οι οποίοι
πλαισιώνονται από έμπειρα μέλη ΔΕΠ
2. Ενδυνάμωση του τμήματος κατά το ακαδ. έτος 2013-14
με νέα στελέχη όσον αφορά τα μέλη ΔΕΠ λόγω της
συγχώνευσης του τμήματος ΜΔΛ στο τμήμα ΟΔΕ
3. Το Τμήμα έχει προβεί σε Εσωτερική και Εξωτερική
Αξιολόγηση και έχει την βούληση να συνεχίσει με την
μελλοντική εφαρμογή διαδικασιών για την διασφάλιση
της ποιότητας του προγράμματος σπουδών.
4. Συνεχή
και
αποτελεσματική
συνεργασία
με
παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
5. Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών
συγκροτείται από μαθήματα άμεσης εφαρμογής στην
αγορά εργασίας όπως Μηχανογραφημένη Λογιστική,
Μαθήματα Πληροφορικής Τεχνολογίας, Τεχνικές και
Διαπραγματεύσεις Εξαγωγών κ.ά. Απόφοιτοι του
τμήματος με αρκετά καλές προοπτικές σε σχέση με
άλλα επαγγέλματα
6. Ευρεία χρήση των ΤΠΕ τόσο στη διδακτική όσο και
στην ερευνητική διαδικασία.
7. Συμμετοχή σχεδόν καθολική, των μελών ΔΕΠ στα
προγράμματα Μετ/κών Σπουδών του Ιδρύματος
(Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Πληροφοριακά
Συστήματα, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών «Οργάνωση Και Διοίκηση Τεχνικών
Συστημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης).
8. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του οποίου τη
Διοίκηση έχει το Τμήμα ΟΔΕ θεωρείται το πλέον
καταξιωμένο στο χώρο της Βορείου Ελλάδος.
9. Οι σχετικά ικανοποιητικές ερευνητικές υποδομές σε
συνδυασμό με το παραπάνω στοιχείο δημιουργούν
θετικές προοπτικές για την ερευνητική πορεία του
Τμήματος.
10. Τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά σε πολλά διεθνή
1.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
1.

2.

Έλλειψη
θεσμοθετημένης
ερευνητικής πολιτικής καθώς
και
έλλειψη
στρατηγικού
προσανατολισμού και οράματος
για έρευνα και καινοτομία
Ελλιπής
αξιοποίηση
των
δυνατοτήτων των υπαρχόντων
Εργαστηρίων του Τμήματος

3.

Η
δυσμενής
αναλογία
διδασκόντων και διδασκομένων
(αύξηση αριθμού εισακτέων
μετά από την συγχώνευση με το
τμήμα ΜΔΛ)

4.

Ο μεγάλος αριθμός μαθημάτων
που προσφέρει το Τμήμα και η
κατανομή
τους
σε
εξάμηνα(χειμερινά
–εαρινά)
και έτη

5.

Περιορισμένος
αριθμός
ερευνητικών και διδακτικών
συνεργασιών με πανεπιστήμια
του εξωτερικού

6.

Σχετικά ανεπαρκείς υποδομές
υποστήριξης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας
(ανεπάρκεια
αιθουσών
διδασκαλίας,
εργαστηρίων, γραφείων μελών
ΔΕΠ, κτλ)

7.

Έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων
για βασική έρευνα.

8.

Αδυναμία
ανάπτυξης
ερευνητικών συνεργιών και
συνεργασιών μεταξύ μελών του
Τμήματος
διαφορετικών
επιστημονικών περιοχών (διε-
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συνέδρια και δημοσιεύουν σε έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά.
11. Η διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού έργου μπορεί
να χαρακτηριστεί αρκετά ικανοποιητική με βάση τον
αριθμό των ετεροαναφορών και τη συμμετοχή των
μελών ΔΕΠ σε διεθνή συνέδρια και επιτροπές κρίσης.
12. Το πρόγραμμα σπουδών επικαιροποιείται σε τακτά
χρονικά διαστήματα προσπαθώντας να είναι σύγχρονο
και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής.

επιστημονικότητα)
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος
(δημιουργία μόνιμης Επιτροπής Διεθνών
Ακαδημαϊκών Συνεργασιών) και διερεύνηση
ανάπτυξης συνεργασιών με Πανεπιστήμια της
Ελλάδας και του Εξωτερικού για από κοινού
ανάπτυξη
προγραμμάτων
σπουδών
σε
μεταπτυχιακό επίπεδο.
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης
ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ
μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε (Χάραξη
Ερευνητικής Στρατηγικής και Δημιουργία θέσης
Υπευθύνου Έρευνας στο Τμήμα)
Αξιοποίηση της αυξανόμενη ζήτησης για
συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και δια
βίου κατάρτιση στην Ελλάδα με έμφαση στην
εξ-αποστάσεως εκπαίδευση και στο e-learning με
tailor-made προγράμματα σε συνεργασία με
Επιμελητήρια και άλλους φορείς, πχ. ΣΕΤΕ,
ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, κτλ
Καλύτερη συνεργασία και βελτιστοποίηση των
συνεργιών και σχέσεων μεταξύ του διοικητικού
και ερευνητικού προσωπικού του τμήματος και
των μελών ΔΕΠ με σκοπό την δημιουργία
κοινών ομάδων σχεδιασμού δράσεων και
ανασχεδιασμό-αναδιοργάνωση
των
προσφερομένων υπηρεσιών.
Αξιοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης για
βελτίωση της εικόνας του Τμήματος στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό. Δημιουργία δικτύου
επαφών του πανεπιστημίου και αξιοποίηση
καθοδηγητών γνώμης – opinion leaders.
Δημιουργία συστήματος επιβράβευσης και
ανάδειξης «καλών πρακτικών» σε ακαδημαϊκό
και διοικητικό επίπεδο και επιβράβευση αυτών.
Εκμετάλλευση συνεργειών μεταξύ διαφορετικών
διοικητικών μονάδων του πανεπιστημίου
(χρειάζεται κεντρικός συντονισμός)
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.

ΑΠΕΙΛΕΣ
1. Απορρόφηση ή συγχώνευση του
Τμήματος από άλλο ΑΕΙ στο άμεσο
μέλλον
2. Πάγωμα διορισμού νέων εκλεγμένων
μελών ΔΕΠ ενώ συνεχώς αποχωρούν
μέλη ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης
3. Δραστική
μείωση
της
κρατικής
χρηματοδότησης που μπορεί να οδηγήσει
σε πάγωμα προσλήψεων, φόβοι για
μετακινήσεις υπαλλήλων σε άλλες
δημόσιες υπηρεσίες, απαξίωση της
υπάρχουσας κτηριακής υποδομής και του
εξοπλισμού.
4. Αύξηση
ανταγωνισμού
στα
μεταπτυχιακά
προγράμματα
και
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που
προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
από άλλα ΑΕΙ
5. Παρουσία σταδιακής πτώσης των
μονάδων βάσης που μπορεί να επηρεάσει
την ποιότητα απόδοσης των εισακτέων
φοιτητών στο τμήμα ΟΔΕ
6. Αύξηση ανταγωνισμού σε επίπεδο
μεταπτυχιακών
προγραμμάτων
και
προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης
από μη πανεπιστημιακούς φορείς
(Κολλέγια, Επιμελητήρια, κτλ).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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ΘΕΣΠΙΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΩΝ
Στόχοι ανά διάσταση ποιοτικής αξιολόγησης
Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι επιμέρους στόχοι ανά διάσταση
αξιολόγησης, δηλαδή με βάση τα στοιχεία διαστάσεων που αφορούν τις ενότητες
του Διδακτικού έργου, του Προγράμματος Σπουδών, του Ερευνητικού και τέλος του
Διοικητικού Έργου. Οι στόχοι ορίστηκαν βάσει των προηγούμενων δευτερογενών
και πρωτογενών αναλύσεων που προηγήθηκαν και αφορούσαν την Ανάλυση SWOT.

6.1 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

6.1.1. Σημεία προσοχής και βελτίωσης για το επίπεδο της παρεχόμενης γνώσης
από τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα:


Να δοθεί 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



Τα μαθήματα να μην παρέχουν επιφανειακές αλλά ουσιώδεις γνώσεις,
εστιάζοντας στο αντικείμενο της ΟΔΕ
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Να ενθαρρύνεται η δημιουργική σκέψη και η ανάληψη πρωτοβουλίας



Να μην αποστηθίζονται απλώς βιβλία παλαιότερων ετών



Πρακτική στους Η/ Υ των όσων η θεωρία αναφέρει

6.1.2 Σημεία προσοχής και βελτίωσης για το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος ΟΔΕ που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής
κοινωνίας:


Τα υποχρεωτικά μαθήματα να κρίνονται ως αναγκαία και απαραίτητα



Τα μαθήματα επιλογής να παρουσιάζουν ποικιλία και ενδιαφέρον



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 του προγράμματος σπουδών να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των σχετικών κατευθύνσεων (ΟΔΕ, ΜΔΛ)



Τα μαθήματα να εμβαθύνουν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία



Να ελεγθεί αν το μίγμα μαθημάτων είναι κατάλληλο, μέσω της σύγκρισης με
αντίστοιχα πανεπιστημίων της αλλοδαπής

6.1.3 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



Το διάστημα της εξεταστικής να παρουσιάζει επάρκεια χρόνου για μελέτη



Κάποια μαθήματα να μην εξετάζονται συνεχόμενα



Η εξεταστέα ύλη να εστιάζει στα σημαντικά σημεία του μαθήματος



Αυστηρότερη επιτήρηση επειδή παρατηρούνται φαινόμενα αντιγραφής κατά
τη διάρκεια της εξέτασης



Κατάλληλος χρόνος εξέτασης



Τα μαθήματα να μπορούν να εξετάζονται ανεξάρτητα από το εξάμηνο
φοίτησης



Να δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις για το τι ζητάει ένα θέμα
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Γρήγορη διόρθωση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων



Επαρκής αριθμός αιθουσών και αμφιθεάτρων για σωστή επιτήρηση του
μεγάλου πλήθους φοιτητών



Οι επιτηρητές να προσέρχονται στις εξετάσεις



Να επαναπροσδιοριστεί ο αριθμός των εξεταστικών μέσα στη χρονιά



Να περιοριστεί ο αριθμός των εξετάσεων που μπορεί να δώσει ένας φοιτητής
για ένα μάθημα

Δεύτερη

6.2

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

6.2.1 Σημεία προσοχής και βελτίωσης για την επιτυχία των στόχων που
αφορούν την Οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας:


Οι διδάσκοντες να έρχονται στην ώρα τους



Να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έναρξη του μαθήματος



Να επικρατεί ενθουσιασμός για το γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας
(όρεξη, οργάνωση, συνέπεια, μεταδοτικότητα και κίνητρα)



Υιοθέτηση και χρήση περιπτώσεων διερεύνησης (case study)



Υιοθέτηση προσομοιωτικών παιγνίων (simulation games)



Παρουσίαση των τρόπων λύσης μιας άσκησης στον πίνακα



Συνεργασίες με επιχειρήσεις και workshops



Προσαρμογή στην τεχνολογία και διδασκαλία με σύγχρονες μεθόδους
(διαδίκτυο, compus, οπτικοακουστικό υλικό, μικρόφωνα)



Να μπορεί ο εξοπλισμός να διατηρείται σε καλή κατάσταση και ο διδάσκων
να τον βρίσκει έτοιμο και διαθέσιμο
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Ολιγομελή τμήματα



Αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης



Να γίνουν κάποιες βελτιώσεις των τοίχων και των πατωμάτων και
αντικαταστάσεις του φθαρμένου εξοπλισμού

6.2.2 Σημεία προσοχής και βελτίωσης για την επιτυχία των στόχων που
αφορούν το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος ΟΔΕ:


Ενίσχυση ενθουσιασμού και όρεξης για εκπαίδευση των φοιτητών



Συνεχής αξιολόγηση



Ευγένεια (αποφυγή αρνητικών συμπεριφορών όπως αγένεια, προσβολή
φοιτητών)



Τήρηση ωρών γραφείου και διαθεσιμότητας των εκπαιδευτών



Παρουσίαση των μελών ΔΕΠ στους φοιτητές π.χ. όσον αφορά τα σημαντικά
σημεία του βιογραφικού τους



Βελτίωση της ποιότητας του χώρου εργασίας των γραφείων (βάψιμο,
ηχομόνωση)



Υποστήριξη των μελών ΔΕΠ στο διδακτικό τους έργο από τα μέλη ΕΕΔΙΠ



Θέσπιση κριτηρίων για τον αριθμό ετήσιων δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ



Καθιέρωση διαδικασίας ενίσχυσης των μελών ΔΕΠ στην ενασχόλησή τους
με ερευνητικά προγράμματα

6.2.3 Σημεία προσοχής και βελτίωσης για την επιτυχία των στόχων που
αφορούν την ποιότητα του διδακτικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, άρθρα) του
τμήματος ΟΔΕ:


Περισσότερες σημειώσεις με παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις και όχι
διαφάνειες που απλά αντιγράφουν το βιβλίο



Η εξεταστέα ύλη να είναι πιο οργανωμένη και να περιλαμβάνει την
διδασκόμενη ύλη



Οι σημειώσεις από όλους τους καθηγητές να βρίσκονται στο compus από
νωρίς



Τα βιβλία να παραλαμβάνονται έγκαιρα



Διδακτέα ύλη πρέπει να εκσυγχρονίζεται, έλεγχος των βιβλίων διότι θεωρούν
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ότι κάποια είναι κουραστικά και επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια, έχουν
λάθη ή είναι άκρως επιστημονικά γραμμένα για το επίπεδο των
προπτυχιακών φοιτητών


Η ύλη να περιέχεται στα προτεινόμενα βιβλία



Να υπάρχουν κατευθύνσεις για τα άρθρα που διατίθενται και αφορούν την
ύλη



Οι καθηγητές να καταλήξουν στα βιβλία που θα είναι τα καταλληλότερα για
τους διδασκόμενους και όχι να προωθούν τα δικά τους βιβλία



Τα βιβλία που προμηθεύονται από τον Εύδοξο να χρησιμοποιούνται
περισσότερο υλικό και αναφορές από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο
και στο αντικείμενό τους, περισσότερη εφαρμογή των όσων διδάσκονται

6.2.4 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

6.3 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
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6.3.1 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.)



Προθυμία και ευγένεια στην εξυπηρέτηση



Να περιοριστούν οι ουρές αναμονής στην Γραμματεία και την Μέριμνα
(περίοδος εγγραφών και έκδοσης κάρτας σίτισης)



Αντιμετώπιση προβλήματος δήλωσης μαθημάτων και συγγραμμάτων με
ηλεκτρονικές δηλώσεις



Να γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών



Να γίνεται αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του τμήματος



Εξυπηρέτηση φοιτητών-τριών στην φοιτητική μέριμνα



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



Συχνή αξιολόγηση και συζήτηση προβλημάτων μέσω επιτροπών



Συστηματικές συναντήσεις μελών ΔΕΠ με διοικητικούς για επίλυση τυχόν
προβλημάτων

6.4. 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
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6.4.1 Αναλυτικότερες προτάσεις στόχων
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 την 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.
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6.4.2 Σημεία προσοχής και βελτίωσης για το Ερευνητικό Έργο του τμήματος
ΟΔΕ:


Στατιστική Υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό



Απόκτηση και Υποστήριξη σε εκμάθηση προγραμμάτων



Συνέργειες μεταξύ μελών ΔΕΠ και άλλων μελών ΑΕΙ

6.5. 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
οικονομικοί 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι δείκτες που παρουσιάζονται αποτελούν βασικό εργαλείο για την αποτίμηση και
αξιολόγηση των στόχων της Ακαδημαϊκής Μονάδας (τμήμα ΟΔΕ) και αποτελούν
μια συνήθως ποσοτική έκφραση συσχετισμού των διαφόρων στοιχείων διάρθρωσης
των Ακαδημαϊκών Μονάδων και των διαδικασιών τους. Είναι χρήσιμοι στη λήψη
αποφάσεων και στοχεύουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς
δηλώνουν την «υγεία» του. Δεν μετρούν αλλά αξιολογούν. Πιο συγκεκριμένα,
αφορούν όλα τα υποσυστήματα του εκπαιδευτικού συστήματος: φοιτητή,
εκπαιδευτικό, εγκαταστάσεις, προσωπικό, εκπαιδευτικό σύστημα και παρέχουν
πληροφορίες για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (εσωτερική –εξωτερική)
προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί ως μέσον «αναδόμησης» και βελτίωσης των
αναλυτικών προγραμμάτων, του εκπαιδευτικού έργου και γενικότερα του τμήματος
ΟΔΕ. Οι δείκτες μέτρησης της ποιότητας δύναται να προάγουν την εκπαιδευτική
διαδικασία καθώς:
 παρέχουν καλύτερη και πιο αξιόπιστη πληροφόρηση σε σχέση με την απόδοση
του Τμήματος
 επιτρέπουν τη σύγκριση ανάμεσα σε ομοειδή τμήματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να οριοθετούν την
θέση τους σε σχέση με τους άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 παρέχουν πληροφόρηση στους λήπτες αποφάσεων
 συμβάλλουν στην ενημέρωση της κοινωνίας, η οποία επιθυμεί και έχει δικαίωμα
να γνωρίζει που και πως διατίθενται οι πόροι με τους οποίους χρηματοδοτεί την
εκπαίδευση.
Οι επιμέρους δείκτες που θα αξιοποιηθούν στη

μέτρηση της ποιότητας της

εκπαιδευτικής μονάδας τμήμα ΟΔΕ, αναφέρονται στις τέσσερις βασικές ομάδες
κριτηρίων της ΑΔΙΠ:
(Α) Προγράμματα Σπουδών,
(Β) Διδακτικό Έργο,
(Γ) Ερευνητικό Έργο,
(Δ) Υποδομές, εγκαταστάσεις, προσωπικό
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Παράλληλα οι δείκτες που παρουσιάζονται είναι εναρμονισμένοι με τους
συγκεκριμένους στόχους του Τμήματος ΟΔΕ που έχουν τεθεί στο παρόν σχέδιο στο
κεφάλαιο 6.

7.1 Πρόγραμμα Σπουδών
Κριτήρια

7.1.1
Πρόγραμμα
σπουδών

Δείκτες μέτρησης
Ποσοστό φοιτητών που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση
Ποσοστό μαθημάτων κορμού/ειδίκευσης/κατευθύνσεων
μαθημάτων
Μέσος χρόνος φοίτησης

στο

σύνολο

των

Μέσος βαθμός αποφοίτησης
Δραστηριότητες προσέλκυσης φοιτητών (mentoring, ημερίδες κλπ.)

7.1.2 Δομή,
συνεκτικότητ
α
και
λειτουργικότ
ητα
7.1.3
Εξεταστικό
σύστημα

Ποσοστό επιτυχίας εξετάσεων
Ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των
μαθημάτων;
Ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής
περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο
σύνολο των μαθημάτων;
Κατανομή χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων,
άλλων δραστηριοτήτων;
Ποσοστό μαθημάτων με τελικές εξετάσεις
Ποσοστό μαθημάτων με πρόοδο ή/και τελικές εξετάσεις και πρόοδο
Ποσοστό μαθημάτων με εργασία ή/και τα δύο
Ποσοστό συμμετοχής διδασκόντων από το εξωτερικό
Ποσοστό (ή απόλυτος αριθμός) συμμετοχής αλλοδαπών φοιτητών

7.1.4 Διεθνής
διάσταση

Ποσοστό (ή απόλυτος αριθμός) μαθημάτων που διδάσκονται (και) σε ξένη
γλώσσα;
Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ.
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) συμμετέχει το Τμήμα;
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7.2 Εκπαιδευτικό Έργο
Κριτήρια

Δείκτες μέτρησης
Ποσοστό συμμετοχής φοιτητών στην αξιολόγηση των μαθημάτων
Ποσοστό συμμετοχής φοιτητών στις εξετάσεις
Ποσοστό επιτυχίας φοιτητών στις εξετάσεις
Μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου

7.2.1
Εκπαιδευτική
διαδικασία

Αριθμός μαθημάτων με αξιολόγηση πάνω από _____
Αριθμός εργαστηριακών μαθημάτων με αξιολόγηση πάνω από _____
% ύλης που καλύπτεται από βοηθήματα (απολογιστικά)
Ποσοστό χρήσης μέσων και υποδομών (απολογιστικά)
Ποσοστό χρήσης νέων τεχνολογιών (απολογιστικά)
Αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στα οποία
απασχολήθηκαν φοιτητές, κατά την τελευταία 5ετία
Κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών (erasmus και erasmus+
subatical, επισκέψεις, διαλέξεις)
Σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας (συμμετοχή φοιτητών προ- και μεταπ- σε
συνέδρια)
Φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ

7.2.2
Ακαδημαϊκό
προσωπικό

Ποσοστό μελών ΔΕΠ που εμπλέκει φοιτητές στις ερευνητικές του πρωτοβουλίες
Ύπαρξη διαδικασίας μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των
μαθημάτων (ποσοστό επιτυχόντων φοιτητών στο σύνολο σε ΤΕ, προόδους,
εργαστήρια)
Ποσοστό χρήσης πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (compus)

7.2.3
Διδακτικό
υλικό

Μέσο χρονικό διάστημα ανανέωσης διδακτικού υλικού (απολογιστικά)

7.2.4
Χρήση
νέων
τεχνολογιών
7.2.5
Παρεχόμενη
γνώση

Ποσοστό ΔΕΠ που δίνουν περαιτέρω διδακτικές πηγές (αρ. πηγών / μάθημα)
Επάρκεια
ειδικοτήτων
προσωπικού
διοικητικής/ερευνητικής/τεχνικής
υποστήριξης (αρ ειδικοτήτων/σύνολο φοιτητών)
Αριθμός και χωρητικότητα αιθουσών διδασκαλίας (ποσοστό ικανοποίησης ΔΕΠ
και φοιτητών)
Επάρκεια, καταλληλόλητα και ποιότητα αιθουσών (ποσοστό ικανοποίησης ΔΕΠ
και φοιτητών)
Επάρκεια, καταλληλόλητα και ποιότητα εργαστηρίων (ποσοστό ικανοποίησης ΔΕΠ
και φοιτητών)
Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του
τμήματος;

7.3 Διοικητικό Έργο
Κριτήρια

Δείκτες μέτρησης
Αριθμός στελεχών γραμματείας
Ποσοστό ικανοποίησης ΔΕΠ από διοικητικές υπηρεσίες

7.3.1
υπηρεσίες

Διοικητικές

Ποσοστό λειτουργιών του τμήματος που υποστηρίζονται με ΤΠΕ
Ποσοστό υπαλλήλων στο τμήμα (ανά αριθμού φοιτητών και ανά ΔΕΠ)
Ποσοστό εξειδικευμένων υπαλλήλων (ΕΤΕΠ/ΔΕΠ, ΕΤΕΠ/φοιτητές)
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7.4 Ερευνητικό Έργο
Κριτήρια

Δείκτες μέτρησης
Συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών ή/και μεταδιδακτορικών ερευνητών στα
ερευνητικά προγράμματα (#συμμετεχόντων / σύνολο μεταπ, κλπ.)
Αριθμός δημοσιεύσεων /ΔΕΠ και μέσος όρος τμήματος
Αριθμός υποψηφίων διδακτόρων ανά ΔΕΠ
Αριθμός κεφαλαίων σε τόμους
Αριθμός δημοσιεύσεων /ΔΕΠ και μέσος όρος τμήματος σε συνέδρια με κριτές
Αριθμός ετεροαναφορών ανά ΔΕΠ και σύνολο τμήματος
Αριθμός ή ποσοστό συμμετοχής ΔΕΠ σε επιτροπές περιοδικών
Αριθμός ή ποσοστό συμμετοχής ΔΕΠ σε επιτροπές συνεδρίων
Αριθμός προσκλήσεων σε ΔΕΠ για διαλέξεις παρουσιάσεις
Αριθμός συνεργασιών ανά ΔΕΠ

7.4.1
Ερευνητικό
Έργο

Ποσοστό απορρόφησης πόρων
Αριθμός συνεργαζόμενων εταιρειών
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Χρηματοδότηση έρευνας από τον ετήσιο προϋπολογισμό
εξωτερική χρηματοδότηση εθνική, κοινοτική, βιομηχανία, ιδιώτες κλπ (Ποσά)
Αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων
Αριθμός βιβλίων / ΔΕΠ
Ποσό υποστήριξης ΔΕΠ σε συνέδρια
Συμμετοχή του τμήματος σε προγράμματα (erasmus, socrates κλπ) (#φοιτητών,
#προγραμμάτων, #ΔΕΠ)
Αναγνώριση έρευνας από τρίτους (ποσοστό ή αριθμός σε περιοδικά με impact factor
ή ABS List κλπ)
Διακρίσεις και βραβεία
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Έσοδα ΕΛΚΕ/Αριθμός συμβάσεων/ προϋπολογισμός
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