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1. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ εφαρμόζει πολιτικό διαςφϊλιςησ ποιότητασ ωσ μϋροσ του 
ςτρατηγικού του ςχεδιαςμού. η οπούα αναπτύςςεται και εξειδικεύεται με τη ςυμμετοχό και 
εξωτερικών φορϋων ςτουσ τομεύσ δρϊςησ του και, ειδικότερα, ςτην εκπλόρωςη των 
απαιτόςεων ποιότητασ των Προπτυχιακών Προγραμμϊτων πουδών του ιδρύματοσ. Η 
πολιτικό αυτό δημοςιοποιεύται και εφαρμόζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα μϋρη. 
 
 

1.1. Ειςαγωγικϊ 
Σο Σμόμα Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών πουδών (ΒΑ) ςε ςυνεργαςύα με τη 
Μονϊδα Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ (ΜΟΔΙΠ) του ιδρύματοσ ϋχει εναρμονύςει την Πολιτικό 
Διαςφϊλιςησ Ποιότητϊσ (ΠΔΠ) του Προπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών (ΠΠ) του με 
την ΠΔΠ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ. Η ΠΔΠ του ΠΠ του Σμόματοσ ϋχει αρχικώσ 
διαμορφωθεύ, μεταβϊλλεται βελτιωτικϊ προςαρμοζόμενη ςτισ τρϋχουςεσ ςυνθόκεσ και 
απαιτόςεισ, και ανατροφοδοτεύται διαρκώσ µε την ενεργό ςυμμετοχό όλων των µελών του 
Σµόµατοσ  (διδακτικό προςωπικό, φοιτότριεσ/ητϋσ, διοικητικό προςωπικό). Φαρϊςςεται 
και εφαρμόζεται µε γνώμονα την εν γϋνει υποςτόριξη τησ ακαδημαώκόσ φυςιογνωμύασ και 
του επιςτημονικού προςανατολιςμού του ΠΠ, την προώθηςη του ςκοπού και του 
αντικειμϋνου του, την υλοπούηςη των ςτρατηγικών του ςτόχων, καθορύζοντασ τα μϋςα και 
τουσ τρόπουσ επύτευξόσ τουσ ςύμφωνα με τισ ενδεικνυόμενεσ διαδικαςύεσ ποιότητασ και 
ςτοχεύοντασ ςτη διαρκό διαςφϊλιςη και βελτύωςη τησ υψηλόσ ποιότητασ του 
παραγόμενου εκπαιδευτικού, επιςτημονικού, ερευνητικού και διοικητικού ϋργου του 
Σμόματοσ ςύμφωνα µε τα διεθνό ακαδημαώκϊ πρότυπα και τισ καλϋσ πρακτικϋσ του 
Ευρωπαώκού Φώρου Ανώτατησ Εκπαύδευςησ (ΕΦΑΕ), τισ αρχϋσ τησ Αρχόσ Διαςφϊλιςησ 
Ποιότητασ (ΑΔΙΠ) και την κεύμενη νομοθεςύα. Σην ευθύνη ϋγκριςησ τησ ΠΔΠ του ΠΠ ϋχει η 
υνϋλευςη του Σµόµατοσ ςύμφωνα με τισ τεκμηριωμϋνεσ ειςηγόςεισ των αρμόδιων 
επιτροπών(ΟΜΕΑ, ΕΠ κτλ.). 

Ειδικότερα, για την υλοπούηςη τησ ΠΔΠ του ΠΠ το Σμόμα ΒΑ εφαρμόζει δρϊςεισ 
και διαδικαςύεσ που διαςφαλύζουν και τεκμηριώνουν α) την καταλληλότητα τησ δομόσ και 
τησ οργϊνωςησ του ΠΠ, β) την επιδύωξη και επύτευξη μαθηςιακών αποτελεςμϊτων και 
προςόντων ςύμφωνα με το Ευρωπαώκό και το Εθνικό Πλαύςιο Προςόντων Ανώτατησ 
Εκπαύδευςησ, γ) την προώθηςη τησ ποιότητασ και αποτελεςματικότητασ του παρεχόμενου 
διδακτικού ϋργου, δ) την καταλληλότητα των προςόντων του διδακτικού προςωπικού, ε) 
την προώθηςη τησ ποιότητασ και ποςότητασ του ερευνητικού ϋργου των μελών του 
Σμόματοσ, ςτ) τουσ τρόπουσ ςύνδεςησ τησ διδαςκαλύασ με την ϋρευνα, ζ) το επύπεδο 
ζότηςησ των αποκτώμενων προςόντων των αποφούτων ςτην αγορϊ εργαςύασ, η) την 
ποιότητα των υποςτηρικτικών υπηρεςιών, όπωσ οι διοικητικϋσ υπηρεςύεσ, οι βιβλιοθόκεσ 
και οι υπηρεςύεσ φοιτητικόσ μϋριμνασ, θ) τη διενϋργεια τησ ετόςιασ αναςκόπηςησ και 
εςωτερικόσ επιθεώρηςησ του ςυςτόματοσ διαςφϊλιςησ ποιότητασ του ΠΠ, καθώσ και τη 
ςυνεργαςύα τησ ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του ιδρύματοσ. 
 
 

1.2. Δρϊςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ 
Η διαςφϊλιςη ποιότητασ του ΠΠ του Σμόματοσ ΒΑ, όπωσ ςυνοπτικϊ περιγρϊφεται 
ςτην προηγούμενη ενότητα, επιτυγχϊνεται με τισ παρακϊτω δρϊςεισ ςυνεχούσ 
παρακολούθηςησ και περιοδικόσ εςωτερικόσ και εξωτερικόσ αξιολόγηςησ: 

α) Ση ςύςταςη και λειτουργύα Επιτροπόσ Προγρϊμματοσ πουδών (ΕΠ) του 
Σμόματοσ, η οπούα εύναι υπεύθυνη για την υποβολό προσ διαβούλευςη ςτη υνϋλευςη του 
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Σμόματοσ τεκμηριωμϋνων ειςηγόςεων ςχετικϊ με: (i) τη διαμόρφωςη και αναθεώρηςη του 
ΠΠ, ώςτε να προςαρμόζεται μεν ςτισ τρϋχουςεσ επιςτημονικϋσ εξελύξεισ και ερευνητικϋσ 
τϊςεισ, τισ διδακτικϋσ ανϊγκεσ του Σμόματοσ και τισ προοπτικϋσ απαςχόληςησ των 
αποφούτων του, να υπηρετεύ δε την κύρια αποςτολό του Σμόματοσ, όπωσ αυτό ορύζεται 
ςτο ιδρυτικό του Προεδρικό Διϊταγμα (ϊρθρο 1), ότοι «να καλλιεργεύ και να προϊγει τη 
γνώςη για τη γλώςςα, την ιςτορύα και τον πολιτιςμό των Βαλκανικών, λαβικών και 
Ανατολικών χωρών και να μελετϊ και να αναπτύςςει τισ οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και 
πολιτικϋσ ςχϋςεισ των κρατών αυτών με την Ελλϊδα», (ii) την αντιμετώπιςη και επύλυςη 
πρακτικών προβλημϊτων κατϊ την υλοπούηςη του ΠΠ, (iii)την παρακολούθηςη, 
καταγραφό και αξιοπούηςη εξελύξεων ςτα προγρϊμματα ςυναφών Σμημϊτων ςτα ΑΕΙ τησ 
Ελλϊδασ και του εξωτερικού. Κατϊ τη διαμόρφωςη και αναθεώρηςη του ΠΠ, η ΕΠ 
ςυνεργϊζεται με ςυναδϋλφουσ των δύο ειδικεύςεων («Οικονομικϊ και Διεθνεύσ 
Επιχειρόςεισ» και «Πολιτικϋσ, Κοινωνικϋσ και Πολιτιςμικϋσ πουδϋσ») και των τριών 
κατευθύνςεων («Βαλκανικών πουδών», «λαβικών πουδών» και «Ανατολικών 
πουδών») που θεραπεύονται ςτο ΠΠ, οι οπούεσ/οι τροφοδοτούν την επιτροπό με τισ 
επιςτημονικϋσ θϋςεισ, ερευνητικϋσ προτϊςεισ και διδακτικϋσ ανϊγκεσ τησ κϊθε ειδύκευςησ 
και κατεύθυνςησ ςπουδών για το περιεχόμενο και την οργϊνωςη του ΠΠ τόςο ωσ προσ 
τον κοινό πρώτο κύκλο ςπουδών (Α΄ και Β΄ εξϊμηνα)όςο και ωσ προσ τον εξειδικευμϋνο 
δεύτερο κύκλο ςπουδών (Γ΄ ϋωσ και Η΄ εξϊμηνα).[Διαςφάλιςη και τεκμηρίωςη των δράςεων 
και διαδικαςιών υπό ςτοιχεία 1.1.α-γ και ςτ-ζ] 

β)Ση ςύςταςη και λειτουργύα τησ Ομϊδασ Εςωτερικόσ Αξιολόγηςησ (ΟΜΕΑ) του 
Σμόματοσ ΒΑ, η οπούα εύναι υπεύθυνη για(i)τη διαδικαςύα ςυμπλόρωςησ των 
(ηλεκτρονικών/εντύπων) ερωτηματολογύων αξιολόγηςησ του διδακτικού ϋργου και των 
μαθημϊτων από τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ, (ii) τη ςύνταξη τησ ετόςιασ εςωτερικόσ ϋκθεςησ 
αξιολόγηςησ,(iii)τη ςύνταξη τησ περιοδικόσ Πρόταςησ Ακαδημαώκόσ Πιςτοπούηςησ του ΠΠ 
του Σμόματοσ και των παραρτημϊτων αυτόσ και(iv)την παρακολούθηςη των αξιολογικών 
δεικτών κατϊταξησ του Σμόματοσ ςε εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο. Η ΟΜΕΑ παρουςιϊζει ςτη 
υνϋλευςη του Σμόματοσ τα αποτελϋςματα των παραπϊνω δρϊςεων και προτεύνει 
τρόπουσ βελτύωςησ των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεςιών προσ τισ/τουσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ του Σμόματοσ.[Διαςφάλιςη και τεκμηρίωςη των δράςεων και διαδικαςιών 
υπό ςτοιχεία 1.1.η-θ] 

γ)Σην ετόςια Εςωτερικό Αξιολόγηςη του Σμόματοσ ΒΑ που διενεργεύται υπό τον 
ςυντονιςμό τησ ΟΜΕΑ με τη ςυνδρομό όλων των οργϊνων και επιτροπών του Σμόματοσ, 
καθώσ και αρμόδιων μελών του διοικητικού προςωπικού. Περιλαμβϊνει τη ςυγκϋντρωςη, 
καταγραφό και επεξεργαςύα ςυγκεντρωτικών ςτοιχεύων και ποςοτικών δεδομϋνων 
ςχετικϊ με την ειςδοχό, φούτηςη και αποφούτηςη των φοιτητριών/ών, την πρόςληψη και 
εξϋλιξη του διδακτικού προςωπικού και του υπόλοιπου επιςτημονικού και ερευνητικού 
προςωπικού, την υλοπούηςη των προγραμμϊτων ςπουδών (προπτυχιακού, 
μεταπτυχιακών, διδακτορικών), την ερευνητικό παραγωγό ςε ατομικό και ςυλλογικό 
επύπεδο των μελών ΔΕΠ, καθώσ και κϊθε ϊλλο θϋμα ςχετικό με την εν γϋνει λειτουργύα του 
Σμόματοσ. Σα αποτελϋςματα τησ εςωτερικόσ αξιολόγηςησ αποτυπώνονται ςτην εςωτερικό 
ϋκθεςη αξιολόγηςησ, η οπούα ςυντϊςςεται, ςύμφωνα με τα παραπϊνω, από την ΟΜΕΑ και 
αναρτϊται/δημοςιοποιεύται ςτον ιςτότοπο του Σμόματοσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ ΜΟΔΙΠ 
του ιδρύματοσ. Η παρουςύαςη τησ ϋκθεςησ γύνεται ςε ειδικό ςυνεδρύα τησ υνϋλευςησ του 
Σμόματοσ, οπότε και αποφαςύζονται οι αναγκαύεσ διορθωτικϋσ παρεμβϊςεισ και 
βελτιωτικϋσ ενϋργειεσ.[Διαςφάλιςη και τεκμηρίωςη των δράςεων και διαδικαςιών υπό 
ςτοιχεία 1.1.γ, ε και η-θ] 

δ)Σην Εξωτερικό Αξιολόγηςη του Σμόματοσ ΒΑ που διενεργεύται με ευθύνη τησ 
ΑΔΙΠ και τησ ΜΟΔΙΠ του ιδρύματοσ. τισ επιτροπϋσ εξωτερικόσ αξιολόγηςησ ςυμμετϋχουν 
ελληνόφωνοι καθηγητϋσ ό/και ερευνητϋσ ΑΕΙ και ιδρυμϊτων του εξωτερικού. Οι 
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αξιολογόςεισ ακολουθούν τα πρότυπα και τισ διαδικαςύεσ τησ ΑΔΙΠ, ςε πλόρη ςυντονιςμό 
με τισ πρακτικϋσ για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ ςτην ανώτατη εκπαύδευςη που ιςχύουν 
διεθνώσ. Σα ςυμπερϊςματα, οι ςυςτϊςεισ και οι βελτιωτικϋσ προτϊςεισ των επιτροπών 
αποτελούν βαςικό παρϊμετρο βελτύωςησ των υπηρεςιών και των υποδομών του Σμόματοσ 
ΒΑ, αλλϊ και τησ μεςοπρόθεςμησ και μακροπρόθεςμησ ςτρατηγικόσ ανϊπτυξόσ 
του.[Διαςφάλιςη και τεκμηρίωςη των δράςεων και διαδικαςιών υπό ςτοιχεία 1.1.α-ζ] 
 
 

1.3. Επικοινώνηςη τησ πολιτικόσ ποιότητασ 
Η πολιτικό ποιότητασ του Σμόματοσ ΒΑ επικοινωνεύται με τουσ εξόσ τρόπουσ: 

α)Σην ανϊρτηςη ςε ειδικό ςύνδεςμο ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ 
(https://www.uom.gr/bso/pistopoihsh-pps-tmhmatos) προσ ενημϋρωςη των 
νεοειςαχθειςών/ϋντων, εν ενεργεύα φοιτητριών/ών και αποφούτων, όπωσ και κϊθε 
ενδιαφερόμενου, όλων των ςχετικών πληροφοριών και εγγρϊφων περύ τησ εφαρμογόσ και 
λειτουργύασ του υςτόματοσ Διαςφϊλιςησ τησ Ακαδημαώκόσ Ποιότητασ του Σμόματοσ, 
ότοι:(i)Δόλωςη Πολιτικόσ Ποιότητασ,(ii) τοχοθεςύα και Προγραμματιςμόσ Δρϊςεων, (iii) 
Πρόταςη Ακαδημαώκόσ Πιςτοπούηςησ,(iv)Ϊκθεςη Πιςτοπούηςησ του ΠΠ του Σμόματοσ (με 
την ϋγκριςη),(v)Ετόςιεσ Εςωτερικϋσ Εκθϋςεισ Αξιολόγηςησ του Σμόματοσ και (vi)Ϊκθεςη 
Εξωτερικόσ Αξιολόγηςησ του Σμόματοσ. 

β) Σην ειδικότερη ενημϋρωςη των νεοειςαχθειςών/ϋντων φοιτητριών/ών περύ τησ 
πολιτικόσ ποιότητασ του Σμόματοσ κατϊ τισ τελετϋσ υποδοχόσ των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών. 

γ)Ση ςχετικό ενημϋρωςη ςε διαλϋξεισ, ημερύδεσ και ενημερωτικϋσ εκδηλώςεισ με 
ςκοπό την προώθηςη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμϊτων ςπουδών 
του Σμόματοσ ςε ενδιαφερόμενεσ/ουσ (π.χ. ςχολικϋσ επιςκϋψεισ, εκπαιδευτικϋσ εκθϋςεισ 
κτλ.), καθώσ και ςε εθνικϊ και διεθνό ςυνϋδρια που διοργανώνονται από μϋλη ό ομϊδεσ του 
Σμόματοσ. 

δ)Κατϊ τισ επαφϋσ του Σμόματοσ με επαγγελματικούσ φορεύσ, που εμπλϋκονται ςτα 
προγρϊμματα πρακτικόσ ϊςκηςησ και ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα.  
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2. ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΠΠ 
 
ήπωσ και τα υπόλοιπα ΠΠ που προςφϋρονται ςτο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ, το ΠΠ του 
Σμόματοσ ΒΑ ςχεδιϊζεται ιδρυματικϊ μετϊ από ςυγκεκριμϋνη ϋγγραφη διαδικαςύα, η 
οπούα προβλϋπει τισ/τουσ ςυμμετϋχουςεσ/οντεσ, τισ πηγϋσ ϊντληςησ πληροφοριών και το 
όργανο ϋγκριςησ του προγρϊμματοσ. τον ςχεδιαςμό του ΠΠ καθορύζονται οι ςτόχοι, τα 
προςδοκώμενα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, τα επιδιωκόμενα επαγγελματικϊ προςόντα και 
ο τρόποσ επύτευξόσ τουσ. Σα ωσ ϊνω ςτοιχεύα και τα ςτοιχεύα τησ δομόσ του ΠΠ 
δημοςιοποιούνται ςτο πλαύςιο του Οδηγού πουδών του. 
 
 

2.1. Ιςτορύα Σμόματοσ ΒΑ 
Σο Σμόμα ΒΑ εύναι ϋνα από τα οκτώ Σμόματα ςε λειτουργύα του Πανεπιςτημύου 
Μακεδονύασ του δεύτερου και «νεότερου» Πανεπιςτημύου τησ Θεςςαλονύκησ, ειδικευμϋνου 
ςτισ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ επιςτόμεσ. Ιδρύθηκε ωσ «Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιςτημών» με το ΠΔ 147/1990 και μετονομϊςτηκε το 2013 
ςε «Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ» (ΠΔ 88/2013) Εύναι η μετεξϋλιξη τησ «Ανωτϋρασ χολόσ 
Βιομηχανικών πουδών Θεςςαλονύκησ», η οπούα ιδρύθηκε το 1948 ωσ ΝΠΙΔ υπό την 
εποπτεύα του Τπουργεύου Εθνικόσ Οικονομύασ (ΑΝ 800/1948), η οπούα αρχικώσ 
αναβαθμύςτηκε το 1958 ςε άδρυμα Ανώτατησ Εκπαύδευςησ, μετονομϊςτηκε ςε «Ανωτϊτη 
χολό Βιομηχανικών πουδών Θεςςαλονύκησ» τετραετούσ φούτηςησ και τϋθηκε υπό την 
εποπτεύα αρχικώσ του Τπουργεύου Βιομηχανύασ (ΝΔ 3876/1958) και από το 1962 του 
Τπουργεύου Παιδεύασ (ΒΔ 153/1962). Σο 1966 μετονομϊςτηκε ςε «Ανωτϊτη Βιομηχανικό 
χολό Θεςςαλονύκησ» και μετατρϊπηκε ςε ΝΠΔΔ (ΝΔ 4578/1966).  

Σο Σμόμα ΒΑ ανόκει ςτη χολό Οικονομικών και Περιφερειακών πουδών, εύναι 
διεπιςτημονικό Σμόμα, ιδρύθηκε με το ΠΔ 363/1996 και δϋχτηκε τισ πρώτεσ φοιτότριεσ και 
φοιτητϋσ του τον επτϋμβριο του 1998. Ο τρόποσ ειςαγωγόσ και ο αριθμόσ των κατ' ϋτοσ 
ειςαχθειςών/κτϋων φοιτητριών/ών ορύζεται με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ περύ ειςαγωγόσ ςτην 
Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη. Με το ΠΔ 88/2013 το Σμόμα ΒΑ ςυγχωνεύθηκε ςε ϋνα ενιαύο 
Σμόμα ΒΑ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ με το Σμόμα Βαλκανικών πουδών 
(Υλώρινασ) του Πανεπιςτόμιου Δυτικόσ Μακεδονύασ (ΚΤΑ 134881α/Β1/23-12-2003), το 
οπούο εύχε αρχικώσ ιδρυθεύ ωσ Σμόμα του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ (ΠΔ 
203/1999). ύμφωνα με το ϊρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 4521/2018, «το Σμόμα λειτουργεύ από 
τη ςύςταςό του με τισ εξόσ κατευθύνςεισ ςπουδών: α) Βαλκανικών πουδών, β) λαβικών 
πουδών και γ) Ανατολικών πουδών. Σο Σμόμα, απονϋμει ενιαύο πτυχύο που 
προςδιορύζεται από τισ ανωτϋρω επιμϋρουσ κατευθύνςεισ.» Σο Πρόγραμμα πουδών 
λειτουργεύ με βϊςη τον Κανονιςμό πουδών. Σο ακαδημαώκό ϋτοσ 2017–18 ο ςυνολικόσ 
αριθμόσ των ειςαχθειςών/κτϋων όταν 222 (167 με πανελλόνιεσ εξετϊςεισ, 10 με ειςιτόριεσ 
εξετϊςεισ (10%), 7 αλλογενεύσ, 3 ομογενεύσ, 1 από τη μουςουλμανικό μειονότητα Θρϊκησ, 1 
από μετεγγραφό βϊςει του ϊρθρου 21 Ν. 4332/2015, 4 βϊςει του ϊρθρου 35 Ν. 3794/2009 
με 5%, 2 από το 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Γενικό ειρϊ Εςπερινϊ, 6 αθλητϋσ, 9 με κατατακτόριεσ 
εξετϊςεισ και 12 μϋςω του προγρϊμματοσ Erasmus+). 
 
 
2.2. Οργϊνωςη του ΠΠ (Κύκλοι ςπουδών, Κατευθύνςεισ, Ειδικεύςεισ, 
Προοπτικϋσ απαςχόληςησ) 
Σο ΠΠ του Σμόματοσ εύναι οργανωμϋνο ςε δύο κύκλουσ. τον πρώτο κύκλο ςπουδών (Α΄ 
και Β΄ εξϊμηνο), ο οπούοσ εύναι κοινόσ για το ςύνολο των φοιτητριών/ών επιχειρεύται η 
εξοικεύωςη με τον γεωγραφικό χώρο και η απόκτηςη ϊρτιασ γνώςησ των βαςικών 
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εννοιολογικών και αναλυτικών εργαλεύων των επιςτημών που θεραπεύονται. Με την 
ϋνταξό τουσ ςε ξϋνη γλώςςα κατϊ τον πρώτο κύκλο ςπουδών, οι φοιτότριεσ/ητϋσ 
δεςμεύονται για την κατεύθυνςη του τύτλου ςπουδών τουσ, η οπούα ξεκινϊ ςτο Ε΄ εξϊμηνο. 
Με τον τρόπο αυτό, οι ςπουδϋσ γύνονται πιο εφαρμοςμϋνεσ ςτον δεύτερο κύκλο ςπουδών 
(από Γ΄ ϋωσ και Η΄ εξϊμηνο), όπου το πρόγραμμα ςπουδών που ακολουθούν οι 
φοιτότριεσ/ητϋσ καθορύζεται από την ειδύκευςη που επιλϋγουν ςτο Γ΄ εξϊμηνο: α) 
Οικονομικϊ και Διεθνεύσ Επιχειρόςεισ και β) Πολιτικϋσ, Κοινωνικϋσ και Πολιτιςμικϋσ 
πουδϋσ. 

Η ειδύκευςη Οικονομικϊ και Διεθνεύσ Επιχειρόςεισ προςφϋρει την ευκαιρύα 
ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ να ςπουδϊςουν ζητόματα ςχετικϊ με τισ οικονομύεσ των 
βαλκανικών, ςλαβικών και ανατολικών χωρών. τον πρώτο κύκλο ςπουδών επιχειρεύται η 
εξοικεύωςη με τισ οικονομύεσ τησ περιοχόσ και η απόκτηςη ϊρτιων γνώςεων ςτα βαςικϊ 
εννοιολογικϊ και αναλυτικϊ εργαλεύα των οικονομικών επιςτημών. Με τον τρόπο αυτό, 
ςτον δεύτερο κύκλο οι ςπουδϋσ γύνονται πιο εφαρμοςμϋνεσ εςτιϊζοντασ πϊντοτε ςτον ύδιο 
γεωγραφικό χώρο. Για την αποτελεςματικότερη ανϊλυςη τησ οικονομικόσ ςυμπεριφορϊσ, 
η διεύρυνςη τησ κοινωνικοπολιτικόσ γνώςησ για τισ περιοχϋσ ενδιαφϋροντοσ επιτυγχϊνεται 
με την επιλογό μαθημϊτων και από ϊλλα γνωςτικϊ αντικεύμενα. Σο πρόγραμμα εύναι 
ςχεδιαςμϋνο να εκπαιδεύςει τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ, ώςτε να μπορούν να 
απαςχοληθούν ςε διεθνεύσ οργανιςμούσ και ςτο διεθνϋσ επιχειρηματικό περιβϊλλον, 
αποκτώντασ ϋνα καλό υπόβαθρο όςον αφορϊ το οικονομικό και νομικό περιβϊλλον των 
διεθνών επιχειρόςεων, αλλϊ και να μπορούν, εφόςον επιθυμούν, να ςυνεχύςουν τισ 
ςπουδϋσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επύπεδο. 

Η ειδύκευςη Πολιτικϋσ, Κοινωνικϋσ και Πολιτιςμικϋσ πουδϋσ εξοικειώνει τισ/τουσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ με τη μεθοδολογύα των πολιτικών και κοινωνικών επιςτημών, όπωσ και με 
το ιςτορικό/πολιτιςμικό υπόβαθρο των υπό εξϋταςη κοινωνιών τησ Ανατολικόσ και ΝΑ 
Ευρώπησ και τησ Μϋςησ Ανατολόσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα δύδεται ϋμφαςη ςτη δυναμικό των 
πολιτικών ςυςτημϊτων και των διεθνών ςχϋςεων τησ περιοχόσ, ςτη μελϋτη ιδιαιτϋρων 
ζητημϊτων, όπωσ η αςφϊλεια και οι ςχϋςεισ των χωρών αυτών με την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, 
και ςτα ζητόματα κοινωνικόσ/εθνικόσ ςυγκρότηςησ και πολιτιςμικόσ διαφοροπούηςησ 
μϋςα από τη ςυγκριτικό μελϋτη των εθνών κρατών, των εθνικών/εθνοτικών ομϊδων και 
των μειονοτότων τησ περιοχόσ. Σο πρόγραμμα εύναι ςχεδιαςμϋνο να εκπαιδεύςει τισ/τουσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ, ώςτε να μπορούν να απαςχοληθούν ςε διεθνεύσ οργανιςμούσ και ςε 
οργανιςμούσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, ςε μη κυβερνητικούσ φορεύσ και να μπορούν να 
ςυνεχύςουν, εφόςον επιθυμούν, τισ ςπουδϋσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επύπεδο (με ιδιαύτερο 
προςανατολιςμό ςτην Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ). 

υμπληρωματικϊ ωσ προσ τα παραπϊνω περύ των δυνατοτότων απαςχόληςησ, 
ςημειώνεται ότι οι πτυχιούχοι του Σμόματοσ μπορούν να ςυμμετϋχουν ςε διαγωνιςμούσ 
του ΑΕΠ και να ανταποκριθούν ςτισ προκηρύξεισ ϊλλων φορϋων από τον χώρο και των 
δύο ειδικεύςεων. Οι ειδικότητεσ και οι δεξιότητεσ που αποκτούν ςτη διϊρκεια των 
ςπουδών τουσ μπορούν να τισ/τουσ οδηγόςουν ςτην απαςχόληςη ςτον δημόςιο τομϋα 
(διπλωματικό ςώμα, υπουργεύα, δημόςιεσ υπηρεςύεσ), ςε διεθνεύσ οργανιςμούσ (π.χ. 
Ευρωπαώκό Ϊνωςη, Παρευξεύνια Σρϊπεζα, Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Αναςυγκρότηςησ και 
Ανϊπτυξησ, Οργανιςμόσ Αναςυγκρότηςησ των Βαλκανύων), μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ 
(π.χ. Διεθνόσ Αμνηςτύα, ΑΡΙ, Praxis κτλ.), ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ και τρϊπεζεσ, 
πολυεθνικϋσ εταιρεύεσ, βιβλιοθόκεσ και μουςεύα, ερευνητικϊ κϋντρα, καθώσ και ςτα μϋςα 
μαζικόσ ενημϋρωςησ. Από το 2007 οι απόφοιτεσ/οι με ειδύκευςη Οικονομικϊ και Διεθνεύσ 
Επιχειρόςεισ ϋχουν δικαύωμα εγγραφόσ ςτο Οικονομικό Επιμελητόριο τησ Ελλϊδοσ. 

Η κατεύθυνςη ςπουδών ξεκινϊ ςτο Ε΄ εξϊμηνο ςπουδών ςύμφωνα με επιλογό των 
φοιτητριών/ών και εύναι ςυνϊρτηςη τησ ξϋνησ γλώςςασ, ςτην οπούα εντϊχθηκαν με την 
εγγραφό τουσ ςτο πρώτο εξϊμηνο. Οι τρεισ κατευθύνςεισ ςπουδών που προβλϋπονται από 
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το ιδρυτικό ΠΔ 363/1996 και με το ϊρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 4521/2018 εύναι οι τρεισ 
παρακϊτω και υποςτηρύζονται από τισ εξόσ γλώςςεσ: α) Κατεύθυνςη Βαλκανικών 
πουδών (βουλγαρικό, ρουμανικό, ςερβοκροατικό), β) Κατεύθυνςη λαβικών πουδών 
(ρωςικό, βουλγαρικό, ςερβοκροατικό) και γ) Κατεύθυνςη Ανατολικών πουδών 
(τουρκικό). Αναλυτικότερα, ςύμφωνα με τη γλώςςα που ακολουθούν, οι φοιτότριεσ/ητϋσ 
επιλϋγουν ό εντϊςςονται ςε κατεύθυνςη ςπουδών ωσ εξόσ: α) Με βουλγαρικό γλώςςα 
επιλϋγουν Κατεύθυνςη Βαλκανικών ό λαβικών πουδών, β) με ρουμανικό γλώςςα 
εντϊςςονται ςτην Κατεύθυνςη Βαλκανικών πουδών, γ) με ρωςικό γλώςςα εντϊςςονται 
ςτην Κατεύθυνςη λαβικών πουδών, δ) με ςερβοκροατικό γλώςςα επιλϋγουν 
Κατεύθυνςη Βαλκανικών ό λαβικών πουδών και ε) με τουρκικό γλώςςα εντϊςςονται 
ςτην Κατεύθυνςη Ανατολικών πουδών. 

Σα μαθόματα γλωςςών ςτο Σμόμα ΒΑ αποτελούν ϋνα από τα βαςικότερα 
χαρακτηριςτικϊ τησ φυςιογνωμύασ του. Οι φοιτότριεσ/ητϋσ καλούνται να επιλϋξουν μεταξύ 
πϋντε γλωςςών (βουλγαρικό, ρουμανικό, ρωςικό, ςερβοκροατικό, τουρκικό) ςτο πρώτο 
εξϊμηνο των ςπουδών τουσ. Η διαδικαςύα ϋχει ωσ εξόσ: Η/ο φοιτότρια/ητόσ δηλώνει την 
επιλογό τησ/του ωσ προσ τη γλώςςα με ςειρϊ προτύμηςησ μεταξύ των πϋντε (5) 
προςφερομϋνων και εντϊςςεται ςτην αντύςτοιχη γλώςςα με κριτόρια τη ςειρϊ επιτυχύασ 
τησ/του ςτο Σμόμα, ανϊ κατηγορύα, και τη ςειρϊ προτύμηςόσ τησ/του. τη γλώςςα που θα 
ενταχθούν οι φοιτότριεσ/ητϋσ παραμϋνουν καθ' όλη τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ, επύ 
τϋςςερα ϋτη, και παρακολουθούν εντατικϊ μαθόματα 4 ωρών εβδομαδιαύωσ. Η 
παρακολούθηςη χωρύζεται ςε οκτώ «κύκλουσ» μαθημϊτων, αντύςτοιχουσ με τα οκτώ 
εξϊμηνα των ςπουδών, και η επιτυχόσ εξϋταςη ςτα μαθόματα γλώςςασ ενόσ ακαδημαώκού 
ϋτουσ εύναι απαραύτητη προώπόθεςη για τη ςυμμετοχό ςτισ εξετϊςεισ του επομϋνου. 

τη διδαςκαλύα των γλωςςών επιδιώκεται η κατϊ το δυνατόν αρτιότερη εκμϊθηςη 
τουσ. Με την ολοκλόρωςη των ςπουδών τουσ οι απόφοιτεσ/οι του Σμόματοσ πρϋπει να 
εύναι ςε θϋςη όχι μόνο να ςυνεννοούνται ϊνετα ςε μύα από τισ παραπϊνω γλώςςεσ, αλλϊ να 
ϋχουν ϊρτιο γραπτό λόγο, να διαβϊζουν με ϊνεςη επιςτημονικϊ και λογοτεχνικϊ πονόματα 
και να εύναι εξοικειωμϋνεσ/οι με την ορολογύα τησ ειδύκευςησ την οπούα ϋχουν επιλϋξει. Για 
τον λόγο αυτό, ςτα δύο τελευταύα εξϊμηνα των ςπουδών τουσ τα μαθόματα γλωςςών 
εςτιϊζουν ςτη διδαςκαλύα τησ ορολογύασ τησ αντύςτοιχησ ειδύκευςησ. 

Πϋρα από τα τετραετούσ διϊρκειασ υποχρεωτικϊ μαθόματα γλώςςασ, οι 
φοιτότριεσ/ητϋσ ϋχουν τη δυνατότητα, από το Ε΄ εξϊμηνο και μετϊ, να επιλϋξουν και 
δεύτερη ξϋνη γλώςςα. Η δεύτερη γλώςςα αποτελεύται από τϋςςερα μαθόματα επιλογόσ, 
ςτα οπούα η/ο φοιτότρια/ητόσ μπορεύ να επιλϋξει να εξεταςτεύ. Προςφϋρονται η αραβικό 
και η αλβανικό γλώςςα. Με το νϋο πρόγραμμα ςπουδών δεν υφύςταται περιοριςμόσ ςτον 
αριθμό των «δεύτερων γλωςςών» που δύναται να επιλϋξει η/ο φοιτότρια/ητόσ. Η διετόσ 
παρακολούθηςη των «δεύτερων» γλωςςών του Σμόματοσ ςτοχεύει ςτην καλλιϋργεια των 
βαςικών γνώςεων για την εκϊςτοτε γλώςςα. Επιδιώκεται οι φοιτότριεσ/ητϋσ να εύναι ςε 
θϋςη, μετϊ από τϋςςερα εξϊμηνα τετρϊωρων μαθημϊτων τησ «δεύτερησ» γλώςςασ που 
ϋχουν επιλϋξει, να διαβϊζουν απλϊ κεύμενα και να ςυνεννοούνται ςτον γραπτό και 
προφορικό λόγο με ϊνεςη. 

την προετοιμαςύα του προγρϊμματοσ διδαςκαλύασ των μαθημϊτων ϋχει ληφθεύ 
υπόψη —για όςεσ γλώςςεσ εντϊςςονται ςτο ςύςτημα— η τόρηςη των επιπϋδων 
γλωςςομϊθειασ που ϋχει ορύςει η Ευρωπαώκό Ϊνωςη. Για την καλύτερη γνώςη των 
γλωςςών, με πρωτοβουλύα των καθηγητών ξϋνων γλωςςών ςε ςυνεργαςύα πϊντοτε με το 
Σμόμα, διοργανώνονται ετηςύωσ αποςτολϋσ εκμϊθηςησ γλώςςασ ςε Πανεπιςτόμια του 
εξωτερικού. Μϋχρι ςόμερα ομϊδεσ φοιτητριών/ών ϋχουν παρακολουθόςει εντατικϊ θερινϊ 
μαθόματα γλώςςασ που διοργανώνονται από Πανεπιςτόμια ςτη Ρωςύα, Σουρκύα, ερβύα, 
Βουλγαρύα και Ρουμανύα, ϋχοντασ και τη δυνατότητα να εξεταςτούν για πιςτοπούηςη, ενώ 
απόφοιτεσ/οι του Σμόματοσ όταν ςε θϋςη να φοιτόςουν ςε μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα  
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ςτισ αντύςτοιχεσ χώρεσ. 
Η εκπόνηςη πτυχιακόσ εργαςύασ εύναι προαιρετικό για τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ και 

μπορούν να την επιλϋξουν με την ϋναρξη του Ζ΄ εξαμόνου ό και αργότερα, ϋχει ςυντελεςτό 
2 και αποδύδει ςτη/ςτον φοιτότρια/ητό οκτώ (8) διδακτικϋσ μονϊδεσ και δϋκα (10) 
μονϊδεσ ECTS. Προώπόθεςη για την ανϊληψη πτυχιακόσ εργαςύασ εύναι η/ο 
φοιτότρια/ητόσ να ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτα μιςϊ μαθόματα που απαιτούνται για τη 
λόψη πτυχύου (24 μαθόματα) και να ϋχει υποβϊλει δύο (2) τουλϊχιςτον γραπτϋσ εργαςύεσ 
ςτα πλαύςια μαθημϊτων. Η διϊρκεια εκπόνηςησ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ εύναι τουλϊχιςτον 
δύο (2) εξϊμηνα, παραδύδεται για βαθμολόγηςη ςτην/ςτον επιβλϋπουςα/οντα και τη/τον 
ςυνεπιβλϋπουςα/οντα καθηγότρια/ητό του Σμόματοσ ςτο πλαύςιο τησ εξεταςτικόσ 
περιόδου και, εφόςον ολοκληρωθεύ επιτυχώσ, απαλλϊςςει τη/τον φοιτότρια/ητό από δύο 
(2) μαθόματα επιλογόσ. 
 
 

2.3. Κριτόρια ςχεδιαςμού/ϋγκριςησ του ΠΠ 
Σόςο ςτη φϊςη του αρχικού ςχεδιαςμού και ϋγκριςησ του ΠΠ του Σμόματοσ ΒΑ όςο και 
ςτισ μετϋπειτα βελτιωτικϋσ διορθώςεισ/ςυμπληρώςεισ και αναμορφώςεισ του ςύμφωνα με 
το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο, ελόφθηςαν και λαμβϊνονται ςταθερϊ υπόψη τα εξόσ κριτόρια: 
 

2.3.1. Κύρια αποςτολή Τμήματοσ ΒΣΑΣ– Ακαδημαΰκή φυςιογνωμία και 
προςανατολιςμόσ του ΠΠΣ 

ήπωσ ςημειώθηκε όδη ςτην ενότητα 1.2., ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 του ιδρυτικού του 
Προεδρικού Διατϊγματοσ 363/1996, κύρια αποςτολό του Σμόματοσ εύναι «να καλλιεργεύ 
και να προϊγει τη γνώςη για τη γλώςςα, την ιςτορύα και τον πολιτιςμό των Βαλκανικών, 
λαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετϊ και να αναπτύςςει τισ οικονομικϋσ, 
κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ ςχϋςεισ των κρατών αυτών με την Ελλϊδα». Σο εν λόγω κριτόριο 
καθορύζει καταρχόν τη γενικό διττό ςτόχευςη του ΠΠ, πρώτον, ςτη διεπιςτημονικό 
προςϋγγιςη και μεθοδολογύα και, δεύτερον, ςτη λεγόμενη μελϋτη περιοχών (areastudies), η 
ςύζευξη των οπούων εύναι κεντρικόσ ςημαςύασ για τη φυςιογνωμύα του Σμόματοσ και το 
περιεχόμενο του ΠΠ, ιδύωσ ςτον Α΄ κύκλο ςπουδών (Α΄ και Β΄ εξϊμηνα). Σαυτόχρονα, 
ανϊγει τα μαθόματα γλωςςών ςε ϋνα από τα βαςικότερα χαρακτηριςτικϊ του 
προγρϊμματοσ, καθορύζοντασ την κατεύθυνςη του πτυχύου. 

υνολικϊ και όπωσ αναλύεται ςτισ επόμενεσ ενότητεσ και παραρτόματα τησ 
παρούςασ πρόταςησ, η ακαδημαώκό φυςιογνωμύα (ιςτορύα, επιςτημονικό πεδύο, ςκοπόσ, 
διδακτικό προςωπικό, προοπτικϋσ) και ο ευρύτεροσ εκπαιδευτικόσ, επιςτημονικόσ και 
επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ του ΠΠ ςε όλουσ τουσ επιμϋρουσ τομεύσ (π.χ. 
προςφερόμενα επιςτημονικϊ πεδύα, ακαδημαώκό ςτόχευςη, ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ 
Σμόματοσ αναφορικϊ με την προκόρυξη νϋων θϋςεων, περιεχόμενο και αντικεύμενο 
μαθημϊτων, ερευνητικόσ προςανατολιςμόσ μελών ΔΕΠ και επαγγελματικόσ 
προςανατολιςμόσ των αποφούτων) καθορύζουν αποφαςιςτικϊ το περιεχόμενο του ΠΠ 
του Σμόματοσ (βλ. αναλυτικϊ παρακϊτω). Ειδικότερα, ωσ προσ το περιεχόμενο τησ 
μαθηςιακόσ διαδικαςύασ και την ανταγωνιςτικότητα του παρεχόμενου τύτλου ςπουδών, τα 
παραπϊνω διαμορφώνουν τουσ ςτόχουσ, τα γνωςτικϊ αντικεύμενα, τη δομό και την 
οργϊνωςό τουσ, τα προςδοκώμενα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα και τα επιδιωκόμενα 
επαγγελματικϊ προςόντα ςύμφωνα με το Εθνικό Πλαύςιο Προςόντων Ανώτατησ 
Εκπαύδευςησ. 
 
2.3.2. Η ςτρατηγική του ΠΠΣ ςτο πλαίςιο τησ ευρύτερησ ςτρατηγικήσ του 
Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 
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Η ςτρατηγικό ανϊπτυξησ και αναμόρφωςησ του ΠΠ του Σμόματοσ εντϊςςεται ςτο 
πλαύςιο τησ ευρύτερησ κεντρικόσ ςτρατηγικόσ του ιδρύματοσ, εξυπηρετώντασ τόςο τουσ 
γενικούσ ςτόχουσ (ερευνητικό και διδακτικό αριςτεύα, ερευνητικό και εκπαιδευτικό 
εξωςτρϋφεια, εμπλουτιςμόσ τησ μαθηςιακόσ εμπειρύασ των φοιτητριών/ών και ςυμβολόσ 
τουσ ςτα κοινωνικϊ και πολιτιςμικϊ δρώμενα τησ Θεςςαλονύκησ, ςυνεργαςύεσ με 
επιχειρόςεισ, φορεύσ και οργανιςμούσ τησ πραγματικόσ οικονομύασ, του ευρύτερου 
δημόςιου τομϋα και τησ κοινωνύασ των πολιτών, με ςεβαςμό ςτην πολυπολιτιςμικότητα 
και διαφορετικότητα, ανϊπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δικτύων με φορεύσ τησ 
τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ των γειτονικών χωρών, ςυμβϊλλοντασ με ςτρατηγικϋσ δρϊςεισ 
ςτη διαςυνοριακό ανϊπτυξη) όςο και επιμϋρουσ ειδικότερεσ ςτοχεύςεισ τησ ιδρυματικόσ 
ςτρατηγικόσ και ενιςχύοντασ την υλοπούηςό τουσ με ςυγκεκριμϋνεσ ςτρατηγικϋσ 
πρωτοβουλύεσ. το πλαύςιο για παρϊδειγμα των λειτουργικών ιδρυματικών ςτρατηγικών, 
α) το διδακτικό προςωπικό του Σμόματοσ αναλαμβϊνει τη διενϋργεια θερινών ςεμιναρύων 
και ςχολεύων ό ςυμβϊλλει αποφαςιςτικϊ ςτην ενεργό ςυμμετοχό των φοιτητριών/ών του 
Σμόματοσ ςε ανϊλογεσ εκπαιδευτικϋσ διαδικαςύεσ, β) το Σμόμα ενιςχύςει με κϊθε μϋςο τα 
γλωςςικϊ μαθόματα και τον ρόλο τουσ ςτο ΠΠ, γ) ϋχει όδη ενεργοποιόςει τον θεςμό των 
ςυμβούλων ςπουδών (mentoring) και με την ϋγκριςη του Οργανιςμού του ιδρύματοσ θα 
ενεργοποιόςει τον θεςμό του ςυνηγόρου του φοιτητό, γ) ςυνεργϊζεται ςτενϊ με ϊλλα 
Σμόματα του Πανεπιςτημύου για παροχό μαθημϊτων ελεύθερησ επιλογόσ (ιδύωσ με το 
Σμόμα Οικονομικών Επιςτημών τησ ύδιασ χολόσ), δ) προςκαλεύ διακεκριμϋνουσ καθηγητϋσ 
ςτην ϋρευνα για διαλϋξεισ/ςεμινϊρια, ε) διευρύνει διαρκώσ το δύκτυο εκπαιδευτικόσ και 
ερευνητικόσ ςυνεργαςύασ με γειτονικϋσ χώρεσ κτλ. 
 

2.3.3. Φοιτητική ςυμμετοχή 
Κατϊ τη διαδικαςύα κϊθε αναθεώρηςησ και βελτιωτικόσ τροποπούηςησ του ΠΠ, η 
ςυμμετοχό των φοιτητριών/ών του Σμόματοσ εύναι ενεργό. Οι θϋςεισ τουσ, όπωσ αυτϋσ 
εκφρϊζονται θεςμικϊ ςτα μϋλη τησ ΕΠ και ςτη υνϋλευςη του Σμόματοσ, ςυζητούνται και 
λαμβϊνονται υπόψη κατϊ τη διαμόρφωςη του ΠΠ. Επύςησ, ςε ετόςια βϊςη διοργανώνεται 
ημερύδα ενημϋρωςησ των πρωτοετών φοιτητριών/ών ςχετικϊ με την επιλογό ειδύκευςησ 
(οικονομικό-πολιτικό) με ομιλύεσ καθηγητών και των δύο ειδικεύςεων, όπου 
παρουςιϊζεται το ειδικότερο πρόγραμμα ςπουδών και οι επαγγελματικϋσ προοπτικϋσ κϊθε 
ειδύκευςησ. 
 
2.3.4. Αξιοποίηςη εμπειρίασ εξωτερικών φορέων από την αγορά εργαςίασ – Παροχή 
ευκαιριών εργαςιακήσ εμπειρίασ 
Η αξιοπούηςη τησ εμπειρύασ εξωτερικών φορϋων από την αγορϊ εργαςύασ και η παροχό 
ευκαιριών εργαςιακόσ εμπειρύασ ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋστου Σμόματοσ επηρεϊζουν 
αποφαςιςτικϊ τη διαμόρφωςη του ΠΠ του Σμόματοσ. Η εν λόγω ςτόχευςη εξυπηρετεύται 
και από τη δρϊςη των εξόσ ιδρυματικών θεςμών: 

α)Ο θεςμόσ τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ (βλ. ενότητα 
4.10.) ϋχει ωσ τώρα διευκολύνει την αξιοπούηςη τησ εμπειρύασ εξωτερικών φορϋων από την 
αγορϊ εργαςύασ ςτη διαμόρφωςη του ΠΠ του Σμόματοσ. υγκεκριμϋνα, για τη βελτύωςη 
των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων και τησ εν γϋνει λειτουργύασ του προγρϊμματοσ τησ 
Πρακτικόσ Ωςκηςησ, ζητεύται από τουσ ςυνεργαζόμενουσ φορεύσ να καταθϋςουν εγγρϊφωσ 
τισ παρατηρόςεισ τουσ ςτο πλαύςιο των αξιολογόςεων των φοιτητριών/ών που 
απαςχόληςαν, τουσ δύνεται δε η ευκαιρύα να μοιραςτούν και διϊ ζώςησ την εμπειρύα τουσ 
κατϊ τισ εκδηλώςεισ και δρϊςεισ εξωςτρϋφειασ που διοργανώνει τόςο το Γραφεύο 
Πρακτικόσ Ωςκηςησ και η Δομό Απαςχόληςησ και ταδιοδρομύασ (ΔΑΣΑ) (βλ. ενότητα 
6.4.1.) του ιδρύματοσ όςο και τα εργαςτόρια του Σμόματοσ. 
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β) Η Μονϊδα Καινοτομύασ και Επιχειρηματικότητασ (ΜΚΕ) του Πανεπιςτημύου 
Μακεδονύασ ϋχει επύςησ ςυμβϊλει κατϊ τη διϊρκεια τησ λειτουργύασ τησ ςτην αξιοπούηςη 
τησ εμπειρύασ εξωτερικών φορϋων από την αγορϊ εργαςύασ, αναλαμβϊνοντασ τον 
ςχεδιαςμό, την υλοπούηςη, την παρακολούθηςη και την αξιολόγηςη δρϊςεων που 
ςτοχεύουν ςτην προώθηςη τησ καινοτομύασ και τησ επιχειρηματικότητασ ςτο ύδρυμα. Οι 
δρϊςεισ τησ ςυνϋβαλαν ςτη διαμόρφωςη ενόσ διαύλου επικοινωνύασ μεταξύ τησ αγορϊσ 
εργαςύασ και των παρεχόμενων ςπουδών ςτο Σμόμα, αξιοποιώντασ την εμπειρύα 
εξωτερικών φορϋων από την αγορϊ εργαςύασ μϋςω τησ διοργϊνωςησ εκδηλώςεων 
δημοςιότητασ, τησ ειςαγωγόσ μαθημϊτων Επιχειρηματικότητασ ςτο Σμόμα ΒΑ, όπωσ και 
ςτα υπόλοιπα Σμόματα του ιδρύματοσ, τησ παραγωγόσ εκπαιδευτικού υλικού για την 
επιχειρηματικότητα/καινοτομύα, τησ διεξαγωγόσ μελετών περιπτώςεων, τησ διοργϊνωςησ 
επιςκϋψεων ςε επιχειρόςεισ, θερμοκοιτύδεσ, τεχνολογικϊ πϊρκα, ερευνητικϊ κϋντρα, 
ςεμινϊρια καινοτομύασ και επιχειρηματικότητασ, τησ παροχόσ ςυμβουλευτικόσ 
καθοδόγηςησ φοιτητριών/ών ςτην επιχειρηματικότητα, τησ λειτουργύασ του Εργαςτηρύου 
Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ, του προςδιοριςμού παραγόντων που επηρεϊζουν την 
επιχειρηματικότητα, τησ ανϊπτυξησ μηχανιςμού παρακολούθηςησ τησ ςταδιοδρομύασ των 
φοιτητριών/ών, τησ ανϊπτυξησ δικτυακού τόπου τησ ΜΚΕ με πληροφορύεσ ςχετικϊ με το 
ςύνολο των δραςτηριοτότων τησ (προςφερόμενα μαθόματα, πρόγραμμα ςεμιναρύων και 
ανοιχτών ςεμιναρύων ειδικόσ θεματολογύασ, Εργαςτόριο Επιχειρηματικότητασ, παροχό 
υπηρεςιών ςυμβουλευτικόσ, μελϋτη επιχειρηματικών περιπτώςεων κτλ.). Επύςησ, ενόςω 
λειτούργηςε, ο εν λόγω ιςτότοποσ πρόςφερε τη δυνατότητα παροχόσ υπηρεςιών 
αλληλεπύδραςησ με την/τον χρόςτη εξατομύκευςησ των παρεχόμενων υπηρεςιών, 
υποβολόσ ςτοιχεύων για περαιτϋρω επεξεργαςύα και αξιοπούηςησ εξειδικευμϋνου S/W για 
την ανϊπτυξη επιχειρηματικών ςχεδύων, αξιολόγηςησ ιςολογιςμών και επιλογόσ 
επενδύςεων κτλ. Παρϊλληλα, επϋτρεψε την ανϊρτηςη ανακοινώςεων, ενημερώςεων και 
εκπαιδευτικού υλικού, την παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων από τισ υλοποιούμενεσ 
παρεμβϊςεισ, την αξιολόγηςη των δρϊςεων τησ ΜΚΕ, την υποβολό προτϊςεων βελτύωςησ 
και πολλαπλαςιαςμού των δυνατοτότων τησ και τη διαςύνδεςη με ιςτοτόπουσ ϊλλων 
πανεπιςτημιακών ιδρυμϊτων. υγχρόνωσ, ο ιςτότοποσ τησ ΜΚΕ όταν ενταγμϋνοσ ςτο 
ενιαύο πληροφοριακό ςύςτημα τησ ΔΑΣΑ/ΠΑΜΑΚ με αποτϋλεςμα να υπϊρχει πλόρησ και 
αμφύδρομη πρόςβαςη ςτισ βϊςεισ δεδομϋνων τησ ΔΑΣΑ (ςτοιχεύα παραγωγικών φορϋων, 
φοιτητριών/ών, παρακολούθηςη δεικτών κτλ.).ήπωσ ςημειώθηκε παραπϊνω, μεταξύ των 
ςημαντικότερων ςχετικών δραςτηριοτότων τησ ΜΚΕ όταν και αυτό τησ ϋνταξησ 
μαθημϊτων επιλογόσ Επιχειρηματικότητασ ςτα ΠΠ των Σμημϊτων του ιδρύματοσ, 
ςτοχεύοντασ ςτην ουςιαςτικό επαφό των φοιτητριών/ών με την επιχειρηματικότητα, την 
ανϊπτυξη αυτενϋργειασ και τησ ερευνητικό τουσ ικανότητασ, τη βελτύωςη των δεξιοτότων 
τουσ, την εξοικεύωςη με την αντιμετώπιςη επιχειρηματικών προβλημϊτων, τη μύηςό τουσ 
ςτισ απαιτόςεισ τησ διαδικαςύασ παραγωγόσ και την επαφό τουσ με επιχειρηματύεσ, οι 
οπούεσ/οι ωσ επιςκϋπτριεσ/εσ ειςηγότριεσ/ητϋσ εύχαν τη δυνατότητα να αποκαλύψουν τισ 
ιδιαιτερότητεσ του επιχειρηματικού περιβϊλλοντοσ. Η υλοπούηςη των μαθημϊτων 
επιχειρηματικότητασ ςυνοδεύτηκε αςφαλώσ από την προμόθεια ό/και την 
προςαρμογό/ανϊπτυξη κατϊλληλου εκπαιδευτικού υλικού, το οπούο με τη ςειρϊ του 
ςυντϋλεςε ςτην ωρύμανςη και την κινητοπούηςη τησ αντύληψησ των φοιτητριών/ών, ςτην 
ανϊπτυξη/αξιοπούηςη τησ διαύςθηςησ και τϋλοσ ςτην ενεργοπούηςη τησ δημιουργικόσ 
ςκϋψησ. Από τη ςύνθεςη όλων των παραπϊνω, κεντρικό επιδύωξη όταν να προκύψει το 
κατϊλληλο ψυχονοητικό υπόβαθρο, ώςτε οι φοιτότριεσ/ητϋσ αφενόσ μεν να αναπτύξουν 
και να εκδηλώςουν τϊςεισ επιχειρηματικότητασ αφετϋρου δε να καταςτούν ικανότερεσ/οι 
ςτην οργϊνωςη και διούκηςη τησ δικόσ τουσ επιχεύρηςησ. το εν λόγω πλαύςιο, και 
δεδομϋνου του όδη υψηλού αριθμού προπτυχιακών μαθημϊτων Επιχειρηματικότητασ ςτο 
Σμόμα ΒΑ, ειςόχθη ςτο ΠΠ του Σμόματοσ το μϊθημα τησ Ηλεκτρονικόσ 
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Επιχειρηματικότητασ (E-Business). 
Επύςησ, με ςτόχο τη διευκόλυνςη ϋνταξησ των φοιτητριών/ών ςτην αγορϊ εργαςύασ, 

λαμβϊνοντασ υπόψη τισ εκφραςμϋνεσ προςδοκύεσ τουσ για ενύςχυςη των γνώςεών τουσ ςε 
θϋματα εκπαύδευςησ και διδακτικόσ, και ανταποκρινόμενο ςτισ απαιτόςεισ του νόμου περύ 
απόκτηςησ Πιςτοποιητικού Παιδαγωγικόσ και Διδακτικόσ Επϊρκειασ, το Σμόμα 
ςυμπεριϋλαβε ςτο ΠΠ ωσ επιλογόσ τα απαιτούμενα παιδαγωγικϊ μαθόματα διδακτικόσ 
και πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτη διδαςκαλύα μαθημϊτων α) πολιτικών και νομικών επιςτημών 
για την ειδύκευςη Πολιτικϋσ, Κοινωνικϋσ και Πολιτιςμικϋσ πουδϋσ και β) οικονομικών 
επιςτημών για την ειδύκευςη Οικονομικϊ και Διεθνεύσ Επιχειρόςεισ. Σα εν λόγω μαθόματα, 
αν και ςυμπεριλαμβϊνονται ςτον Οδηγό πουδών, δεν προςφϋρονται ακόμη, καθώσ 
εκκρεμεύ η υπουργικό ϋγκριςη του ςχετικού αιτόματοσ του Σμόματοσ. 

Σϋλοσ, προκειμϋνου να ενιςχυθούν οι προοπτικϋσ απαςχόληςησ των αποφούτων, 
ϋχουν ενταχθεύ ςτο ΠΠ πϋντε (5) μαθόματα (Οικονομετρύα, τατιςτικό με Φρόςη Η/Τ, 
Αρχϋσ τησ Επιςτόμησ των Τπολογιςτών, Θϋματα τησ Επιςτόμησ των Τπολογιςτών και 
Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικότητα), η επιτυχόσ εξϋταςη ςε τϋςςερα (4) εκ των οπούων 
εξαςφαλύζει τη χορόγηςη αναλυτικόσ βαθμολογύασ που βεβαιώνει τη γνώςη Πληροφορικόσ 
και Φειριςμού Η/Τ. 
 
2.3.5. Ομαλή μετάβαςη των φοιτητριών/ών ςε όλα τα ςτάδια ςπουδών 
Η ύλη όλων των μαθημϊτων εύναι ορθολογικϊ κατανεμημϋνη και λαμβϊνει υπόψη το 
μαθηςιακό επύπεδο των φοιτητριών/ών κατϊ την ϋναρξη του εξαμόνου, καθώσ και τισ 
εργατοώρεσ που απαιτούνται για την επύτευξη των ςτόχων του μαθόματοσ. Μϋλημα του 
Σμόματοσ υπόρξε εξαρχόσ (και παραμϋνει) η ιςομερόσ κατανομό του φόρτου εργαςύασ ςε 
όλα τα μαθόματα, τόςο τα υποχρεωτικϊ όςο και τα επιλογόσ, ώςτε η ςυμμετοχό των 
φοιτητριών/ών ςε αυτϊ να εύναι ιςόρροπη και η επιλογό να γύνεται με βϊςη το ενδιαφϋρον 
τουσ για τα περιεχόμενα του κϊθε μαθόματοσ. 

Σο ακαδημαώκό εξϊμηνο διαρκεύ δεκατρεύσ εβδομϊδεσ και όλα τα διδαςκόμενα 
μαθόματα εύναι τετρϊωρα ανϊ εβδομϊδα με τϋςςερισ (4) διδακτικϋσ μονϊδεσ και πϋντε (5) 
μονϊδεσ ECTS.Η ορθολογικό αυτό κατανομό επιτρϋπει την ιςότιμη αντιμετώπιςη όλων των 
μαθημϊτων από τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ. τον Α΄ κύκλο ςπουδών (Α΄–Β΄ εξϊμηνα), οι 
φοιτότριεσ/ϋσ παρακολουθούν και εξετϊζονται ςε δώδεκα (12) μαθόματα ςυνολικϊ [δϋκα 
(10) υποχρεωτικϊ και δύο (2) ξϋνησ γλώςςασ (υποχρεωτικϊ επιλογόσ)]. τον Β΄ κύκλο 
ςπουδών (Γ΄–Η΄ εξϊμηνα), παρακολουθούν και εξετϊζονται ςε τριϊντα ϋξι (36) μαθόματα, 
τα οπούα διαφοροποιούνται ανϊ ειδύκευςη. την ειδύκευςη Πολιτικϋσ, Κοινωνικϋσ και 
Πολιτιςμικϋσ πουδϋσ περιλαμβϊνονται ϋξι (6) μαθόματα ξϋνησ γλώςςασ (υποχρεωτικϊ 
επιλογόσ), δεκαοχτώ (18) υποχρεωτικϊ ειδύκευςησ και δώδεκα (12) επιλογόσ 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των μαθημϊτων τησ δεύτερησ γλώςςασ, εφόςον επιλεγεύ). την 
ειδύκευςη Οικονομικϊ και Διεθνεύσ Επιχειρόςεισ περιλαμβϊνονται ϋξι (6) μαθόματα ξϋνησ 
γλώςςασ (υποχρεωτικϊ επιλογόσ), εύκοςι δύο (22) υποχρεωτικϊ ειδύκευςησ και οκτώ (8) 
επιλογόσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των μαθημϊτων τησ δεύτερησ γλώςςασ, εφόςον 
επιλεγεύ). Με την ολοκλόρωςη των ςπουδών τουσ, οι φοιτότριεσ/ητϋσ ϋχουν όλα τα 
θεωρητικϊ και μεθοδολογικϊ εφόδια για να παρακολουθόςουν με επιτυχύα μεταπτυχιακϋσ 
ςπουδϋσ ςε Πανεπιςτόμια εύτε του εςωτερικού εύτε του εξωτερικού, όπωσ ϋχει αποδεύξει η 
επιτυχημϋνη πορεύα των αποφούτων του Σμόματοσ ςε μεταπτυχιακούσ κύκλουσ ςπουδών 
τησ ημεδαπόσ και τησ αλλοδαπόσ. 

Η επιλογό μύασ από τισ πϋντε (5) προςφερόμενεσ ξϋνεσ γλώςςεσ εύναι υποχρεωτικό 
(μαθόματα ΤΕ). Με την εγγραφό ςτο Α΄ εξϊμηνο, οι φοιτότριεσ/ητϋσ δηλώνουν την επιλογό 
τουσ ωσ προσ τη γλώςςα με ςειρϊ προτύμηςησ. Η δόλωςη γύνεται αποδεκτό βϊςει 
κριτηρύων (βλ. παραπϊνω υπό 2.2.). Η ϋνταξη ςτη γλώςςα αυτό εύναι δεςμευτικό για όλη 
τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ. Σα μαθόματα ξϋνησ γλώςςασ ςυνδϋονται ωσ «αλυςύδα» για 
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τα τϋςςερα ϋτη ςπουδών, καθώσ το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ προώποθϋτει 
επιτυχό εξϋταςη ςτα προηγούμενα τησ ύδια γλώςςασ. Η δεύτερη ξϋνη γλώςςα (αραβικό, 
αλβανικό) προςφϋρεται ωσ μϊθημα ελεύθερησ επιλογόσ για τϋςςερα (4) εξϊμηνα (Ε΄, Σ΄, 
Ζ΄ και Η΄ εξϊμηνο).Επιπλϋον, από το Ε΄ εξϊμηνο και μετϊ προςφϋρονται από τϋςςερα (4) 
μαθόματα αρμενικόσ και εβραώκόσ γλώςςασ. Αυτϊ όμωσ εύναι εκτόσ προγρϊμματοσ 
ςπουδών και δεν προςμετρούνται ςτα αναγκαύα για τη λόψη πτυχύου, ούτε ςτην εξαγωγό 
του βαθμού πτυχύου. 
 

2.3.6. Ευρωπαΰκό Σύςτημα Μεταφοράσ και Συςςώρευςησ Ακαδημαΰκών Μονάδων 
Ο προβλεπόμενοσ φόρτοσ ςπουδών ςύμφωνα με το Ευρωπαώκό ύςτημα Μεταφορϊσ και 
υςςώρευςησ Ακαδημαώκών Μονϊδων καθορύζει τη δομό και την οργϊνωςη του ΠΠ του 
Σμόματοσ. Για τη λόψη πτυχύου, η/ο φοιτότρια/ητόσ οφεύλει να εξεταςθεύ επιτυχώσ ςε 
ςαρϊντα οκτώ (48) μαθόματα, ςυγκεντρώνοντασ τουλϊχιςτον 240 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ 
(ECTS) ςύμφωνα με το European Credit Transferring System. ήπωσ ςημειώθηκε 
παραπϊνω (ενότητα 2.2.), η προαιρετικό εκπόνηςη πτυχιακόσ εργαςύασ αποδύδει δϋκα (10) 
μονϊδεσ ECTS, η δε πρακτικό ϊςκηςη εντϊςςεται ςτο πρόγραμμα ςπουδών με πϋντε (5) 
μονϊδεσ ECTS, αλλϊ επύςησ δεν εύναι υποχρεωτικό. 
 

2.3.7. Σύνδεςη τησ διδαςκαλίασ με την έρευνα 
Η ςύνδεςη τησ διδαςκαλύασ με την ϋρευνα ςτη διαμόρφωςη του ΠΠ πραγματοποιεύται με 
πολλούσ τρόπουσ, όπωσ α) η ϋνταξη μεθοδολογικών μαθημϊτων τα οπούα εξοικειώνουν 
τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ με την ερευνητικό διαδικαςύα, καθώσ και η ςυμπερύληψη 
ςυγκεκριμϋνων ςχετικών διδακτικών ενοτότων ςε επιμϋρουσ μαθόματα, β) η εκπόνηςη 
ςυμπληρωματικών εργαςιών ςτο πλαύςιο διαφόρων μαθημϊτων, με ςκοπό την εντρύφηςη 
των φοιτητριών/ών ςτην ερευνητικό διαδικαςύα, γ) η δυνατότητα εκπόνηςησ πτυχιακόσ 
εργαςύασ ωσ μαθόματοσ επιλογόσ κατϊ το τελευταύο ϋτοσ ςπουδών, η οπούα ϋχει 
ερευνητικό χαρακτόρα και εποπτεύεται από μϋλη ΔΕΠ τησ κϊθε ειδύκευςησ (βλ. 
παραπϊνω), δ) η ςυμμετοχό των προπτυχιακών φοιτητριών/ών ςτισ ερευνητικϋσ ομϊδεσ 
και ςτα ερευνητικϊ προγρϊμματα των μελών ΔΕΠ, ε) η ςυχνό πρόςκληςη ερευνητών και 
ακαδημαώκών δαςκϊλων από ϊλλα ιδρύματα τησ χώρασ ό του εξωτερικού για να δώςουν 
διαλϋξεισ ςτο πλαύςιο ςυγκεκριμϋνων προπτυχιακών μαθημϊτων, ςτ) η διοργϊνωςη 
ςυνεδρύων, ςυμποςύων, ημερύδων και ερευνητικών εργαςτηρύων, ςτα οπούα οι 
προπτυχιακϋσ/ού φοιτότριεσ/ητϋσ ςυμμετϋχουν ςυςτηματικϊ. Η διεθνόσ εμπειρύα και 
δραςτηριοπούηςη των μελών ΔΕΠ του Σμόματοσ μϋςω τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε διεθνεύσ 
επιςτημονικϋσ ενώςεισ και ςυνεργαςύεσ ςυμβϊλλει επύςησ αποφαςιςτικϊ ςτην 
προςαρμογό του ΠΠ ςτισ ςύγχρονεσ διδακτικϋσ πρακτικϋσ και επιςτημονικϋσ εξελύξεισ, 
καθώσ και ςτον διαρκό εμπλουτιςμό τησ ύλησ των μαθημϊτων, ώςτε να ςυμβαδύζει με τη 
διεθνό ϋρευνα και διδακτικό πρακτικό. 
 

2.3.8. Ενςωμάτωςη νέων γνώςεων ςτο ΠΠΣ 
Η ποιότητα του ΠΠ διαςφαλύζεται και μϋςω τησ διαρκούσ μϋριμνασ για ενςωμϊτωςη νϋων 
γνώςεων ςε αυτό. Η ενςωμϊτωςη επιτυγχϊνεται ιδύωσ α) με την ειςαγωγό κατόπιν 
αιτιολογημϋνων προτϊςεων νϋων μαθημϊτων που εμπύπτουν ςτον προςανατολιςμό και τη 
φυςιογνωμύα του Σμόματοσ, όπωσ περιγρϊφηκε παραπϊνω, β) με τον εμπλουτιςμό και την 
ανανϋωςη τησ ύλησ, καθώσ και την ετόςια επικαιροπούηςη τησ βιβλιογραφύασ των 
μαθημϊτων από την/τον διδϊςκουςα/οντα και γ) με την εφαρμογό ποικύλων και 
καινοτόμων μεθόδων διδαςκαλύασ. Οι νϋεσ γνώςεισ ςυγκροτούνται και προςφϋρονται 
ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ μϋςω τησ ςυνεχούσ βιβλιογραφικόσ ενημϋρωςησ των μελών 
ΔΕΠ, τησ ςυςτηματικόσ ςυμμετοχόσ τουσ ςε διεθνό ςυνϋδρια, τησ προςωπικόσ τουσ 
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επιςτημονικόσ ϋρευνασ και τησ ςυςτηματικόσ ςυμμετοχόσ τουσ ςτο πρόγραμμα 
μετακύνηςησ διδαςκόντων για διδαςκαλύα ERASMUS+. 
 
2.3.9. Συγκριτική αξιολόγηςη με άλλα ΠΠΣ ΑΕΙ του εςωτερικού/εξωτερικού 
Η ςυγχώνευςη του Σμόματοσ ΒΑ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ με το Σμόμα 
Βαλκανικών πουδών (Υλώρινασ) του Πανεπιςτόμιου Δυτικόσ Μακεδονύασ ςε ϋνα ενιαύο 
Σμόμα ΒΑ (ΠΔ 88/2013)εξαςφϊλιςε ϋνα πολυϊριθμο διδακτικό και ερευνητικό δυναμικό 
ςε μια περύοδο, όπου ο εμπλουτιςμόσ με νϋο ανθρώπινο δυναμικό υπόρξε εξαιρετικϊ 
δύςκολοσ για τα περιςςότερα πανεπιςτημιακϊ Σμόματα. Η εξϋλιξη αυτό επηρϋαςε 
αςφαλώσ θετικϊ τη διαμόρφωςη και τον εμπλουτιςμό του ΠΠ του νϋου Σμόματοσ, το 
οπούο διατηρεύ πλϋον αποκλειςτικϊ οριςμϋνα ςημαντικϊ χαρακτηριςτικϊ που απουςιϊζουν 
από τα ΠΠ ϊλλων ςυγγενών Σμημϊτων τησ ημεδαπόσ, τα οπούα α) εύτε διατηρούν ϋναν 
αποκλειςτικϊ γλωςςικό/φιλολογικό/πολιτιςμικό προςανατολιςμό και δη περιοριςμϋνου 
γεωγραφικού προςδιοριςμού [π.χ. Ρωςικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ και λαβικών 
πουδών (ΕΚΠΑ) και Γλώςςασ, Υιλολογύασ και Πολιτιςμού Παρευξεύνιων Φωρών (ΔΠΘ)], 
β) εύτε εξυπηρετούν «ςπουδϋσ περιοχόσ» ςαφώσ μικρότερησ γεωγραφικόσ εμβϋλειασ 
[Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Αςιατικών πουδών (ΕΚΠΑ) και Μεςογειακών 
πουδών (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου)]. Αυτϊ τα ςυγκριτικϊ πλεονϋκτημα αποτυπώνονται και 
ςτο γεγονόσ ότι, όπωσ τουλϊχιςτον προκύπτει από τη ςυγκριτικό ανϊλυςη των βϊςεων 
ειςαγωγόσ των εν λόγω Σμημϊτων, το Σμόμα ΒΑ παραμϋνει ςταθερϊ το πλϋον 
ανταγωνιςτικό. Σα παραπϊνω πλεονεκτόματα ιςχύουν ςυγκριτικϊ και ϋναντι του 
Σμόματοσ Σουρκικών και Μεςανατολικών πουδών του Πανεπιςτημύου Κύπρου. Από τα 
ΠΠ που προςφϋρονται ςε πανεπιςτημιακϊ Σμόματα τησ αλλοδαπόσ ιδιαύτερο ενδιαφϋρον 
παρουςιϊζουν α) το ΠΠ Βαλκανικών πουδών του Department of Cross-Cultural and 
Regional Studies του University of Copenhagen ςτη Δανύα, το οπούο επικεντρώνεται ςτην 
ευρύτερη βαλκανικό περιοχό με ϋμφαςη ςτη Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, Κροατύα, Βόρεια 
Μακεδονύα, ερβύα και Μαυροβούνιο και ςτισ γλώςςεσ, τη λογοτεχνύα, τουσ πολιτιςμούσ 
και τισ κοινωνύεσ των εν λόγω χωρών β) το ΠΠ Βαλκανικών πουδών του Sofia 
UniversitySt. Kliment Ohridski ςτη Βουλγαρύα, το οπούο παρϋχει εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ 
ςτισ βαλκανικϋσ γλώςςεσ και πολιτιςμούσ (βουλγαρικό, αλβανικό, ελληνικό και ρουμανικό) 
με ειδύκευςη ςτη Υιλολογύα (γλωςςολογύα και λογοτεχνύα), ςτην Ιςτορύα και τον Πολιτιςμό 
και την Εφαρμοςμϋνη Γλωςςολογύα, παρϋχοντασ τη δυνατότητα για δεύτερη ειδύκευςη 
ςτισ Πολιτικϋσ πουδϋσ, τισ Διεθνεύσ χϋςεισ κτλ. και γ) το ΠΠ Νοτιο-ςλαβονικών και 
Βαλκανικών πουδών του ομότιτλου Σμόματοσ του Charles University ςτη Σςεχύα, με 
ειδικεύςεισ ςτισ γλώςςεσ, τη λογοτεχνύα και την ιςτορύα τησ βαλκανικόσ περιοχόσ και 
διδαςκόμενεσ γλώςςεσ τη βουλγαρικό, κροατικό, ςλοβενικό, ςερβικό, ρουμανικό και 
αλβανικό. ε όλεσ τισ παραπϊνω περιπτώςεισ, το ςυγκριτικό πλεονϋκτημα του ΠΠ του 
Σμόματοσ ΒΑ εύναι προφανώσ ο ευρύτεροσ προςανατολιςμόσ των περιοχών μελϋτησ και 
διδαςκόμενων γλωςςών, καθώσ και η πολιτικό-οικονομικό ειδύκευςη παρϊλληλα με τα 
παραπϊνω. Οριςμϋνα ερευνητικϊ κϋντρα που λειτουργούν ςτον ευρωπαώκό χώρο 
επικεντρώνονται επύςησ ςτισ βαλκανικϋσ ςπουδϋσ ό τισ ςπουδϋσ ΝΑ Ευρώπησ, όπωσ το 
Centre for Southeast European Studies του University of Graz ςτην Αυςτρύα ό το M. Drynov 
Center for Bulgarian and Balkan Studies του National University of Kharkiv ςτην Ουκρανύα, 
αλλϊ δεν προςφϋρουν ΠΠ, ενώ ιςχύουν και εδώ όςα ςυγκριτικϊ ςημειώθηκαν παραπϊνω 
ωσ πλεονεκτόματα του Σμόματοσ ΒΑ ςε ςχϋςη με τα προαναφερόμενα Σμόματα. 
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3. ΥΟΙΣΗΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΘΗΗ, ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
Σο ΠΠ του Σμόματοσ ΒΑ παρϋχει τισ αναγκαύεσ προώποθϋςεισ ςτισ/ςτουσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ, ώςτε αυτϋσ/ού να ενθαρρύνονται να αναλϊβουν ενεργό ρόλο ςτη 
διαδικαςύα μϊθηςησ. Οι εφαρμοζόμενεσ μϋθοδοι αξιολόγηςησ των φοιτητριών/ών εύναι 
προςανατολιςμϋνεσ προσ αυτό την κατεύθυνςη. 
 
 

3.1. Γενικϋσ αρχϋσ 
ήπωσ αναπτύχθηκε αναλυτικϊ παραπϊνω (βλ. υποενότητα 2.2.), το ΠΠ του Σμόματοσ 
ΒΑ εύναι οργανωμϋνο ςε δύο κύκλουσ ςπουδών (εξϊμηνα Α΄-Β΄ και Γ΄-Η΄), δύο ειδικεύςεισ 
(«Οικονομικϊ και Διεθνεύσ Επιχειρόςεισ» και «Πολιτικϋσ, Κοινωνικϋσ και Πολιτιςμικϋσ 
πουδϋσ») και τρεισ κατευθύνςεισ («Βαλκανικών πουδών», «λαβικών πουδών» και 
«Ανατολικών πουδών»). Δεδομϋνησ τησ πολυςχιδύασ των επιςτημονικών αντικειμϋνων 
που καλύπτονται, ςτα μαθόματα του ΠΠ εφαρμόζονται ποικύλεσ διδακτικϋσ μϋθοδοι και 
προςεγγύςεισ, αντύςτοιχεσ με την ιδιαύτερη επιςτημονικό φύςη και τισ διδακτικϋσ ανϊγκεσ 
του κϊθε αντικειμϋνου, το επύπεδο ό το ϋτοσ ςπουδών όπου προςφϋρονται. 

Σο ΠΠ του Σμόματοσ εύναι προςανατολιςμϋνο ςτη φοιτητοκεντρικό μϊθηςη, 
διδαςκαλύα και αξιολόγηςη, ενιςχύοντασ τα κύνητρα των φοιτητριών/ών, την 
αυτοαξιολόγηςη και την ενεργό ςυμμετοχό τουσ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα. Η εφαρμογό 
του ΠΠ και η αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων του με ϋμφαςη ςτην εφαρμογό τησ 
φοιτητοκεντρικόσ μϊθηςησ και διδαςκαλύασ παρακολουθεύται ςυνεχώσ, με ςκοπό: α) τη 
διαςφϊλιςη του ςεβαςμού τησ διαφορετικότητασ των φοιτητριών/ών μεριμνώντασ για τισ 
ποικύλεσ ανϊγκεσ τουσ  και  υιοθετώντασ ευϋλικτεσ μαθηςιακϋσ κατευθύνςεισ, β) τη μελϋτη 
και χρόςη διαφορετικών τρόπων παρϊδοςησ κατϊ περύπτωςη, γ) τη χρόςη ποικύλων 
παιδαγωγικών μεθόδων με ευϋλικτο τρόπο, δ) την τακτικό αξιολόγηςη των τρόπων 
παρϊδοςησ και εφαρμογόσ παιδαγωγικών μεθόδων, επιτρϋποντασ ρυθμιςτικϋσ/βελτιωτικϋσ 
παρεμβϊςεισ ςτη διαμόρφωςη και εφαρμογό τουσ, ε) την τακτικό αξιολόγηςη τησ 
ποιότητασκαιαποτελεςματικότηταστουδιδακτικούϋργου,όπωστεκμηριώνεται ιδύωσ από την 
αξιολόγηςό του από τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ, ςτ) την ενύςχυςη τησ αύςθηςησ αυτονομύασ 
τησ/του φοιτότριασ/ητό, παρϊλληλα ωςτόςο με τη διαςφϊλιςη τησ επαρκούσ καθοδόγηςόσ 
τησ/του από τισ/τουσ καθηγότριεσ/ητϋσ, ζ) την προώθηςη του αμοιβαύου ςεβαςμού ςτη 
μεταξύ τουσ ςχϋςη και η) την εφαρμογό διαδικαςιών διαχεύριςησ των φοιτητικών 
παραπόνων και αιτημϊτων. 

Για την εξυπηρϋτηςη των παραπϊνω ςκοπών,  διαςφαλύζεται: α) η πλόρησ 
ενημϋρωςη όλων των εμπλεκομϋνων μερών ςχετικϊ με τισ λεπτομϋρειεσ του υφιςτϊμενου 
ςυςτόματοσ και μεθόδων εξετϊςεων, β) η εκ των προτϋρων δημοςύευςη των κριτηρύων και 
μεθόδων αξιολόγηςησ, γ) η παροχό πληροφοριών και ςυμβουλών ςτισ/ςτουσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ ςχετικϊ με τη μαθηςιακό διαδικαςύα, αναγνωρύζοντασ ότι η αξιολόγηςό 
τουσ αποτυπώνει τον βαθμό επύτευξησ των αναμενόμενων μαθηςιακών αποτελεςμϊτων, δ) 
η αντικειμενικότερη δυνατό αξιολόγηςη των φοιτητριών/ών κατϊ τρόπο ςυνεκτικό, δύκαιο 
και ςύμφωνο με τισ οριςθεύςεσ διαδικαςύεσ και ε) η δυνατότητα φοιτητικών ενςτϊςεων 
ςύμφωνα με ςχετικό επύςημη διαδικαςύα. 
 
 

3.2. Μϋθοδοι φοιτητοκεντρικόσ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ 
Οι εφαρμοςμϋνεσ μϋθοδοι/διαδικαςύεσ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ ςτο Σμόμα ΒΑ δεν 
αναπτύςςονται χωριςτϊ ςτην παρούςα πρόταςη, καθώσ το Σμόμα αναγνωρύζει αμφότερεσ 
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ωσ πτυχϋσ μιασ ενιαύασ μεθόδου/διαδικαςύασ, όπου η ϋμφαςη μεταφϋρεται από την/τον 
καθηγότρια/ητό ςτη/ςτον φοιτότρια/ητό, ςτην/ςτον οπούα/ο αναπτύςςονται οι 
αναγκαύεσ δεξιότητεσ και πρακτικϋσ που ενιςχύουν την αύςθηςη αυτονομύασ αλλϊ και τησ 
ευθύνησ που αυτό ςυνεπϊγεται τόςο ςτην υλοπούηςη όςο και ςτην αξιολόγηςη τησ 
μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. Ψσ εκ τούτου, η ϋμφαςη μετατοπύζεται από την παροχό γνώςησ 
ςτην ανϊπτυξη τησ αναγκαύασ κριτικόσ ικανότητασ για την ουςιαςτικό τησ αξιοπούηςησ και 
την ενύςχυςη τησ δια βύου μϊθηςησ. Πϋραν λοιπόν από τα καθοριςμϋνα κοινώσ 
υποχρεωτικϊ, αλλϊ και τα υποχρεωτικϊ ειδύκευςησ μαθόματα, τα οπούα καθορύζουν κατ' 
ελϊχιςτον τα απαραύτητα γνωςτικϊ εφόδια κϊθε ακαδημαώκόσ περιοχόσ, οι 
φοιτότριεσ/ητϋσ επιλϋγουν διαρκώσ το περιεχόμενο και το αντικεύμενο των ςπουδών τουσ 
καθ' όλη τη διϊρκεια τησ φούτηςησ. 

Η δυνατότητα αυτό προφανώσ εκτεύνεται πϋραν τησ αυτονόητησ επιλογόσ μεταξύ 
διαφόρων μαθημϊτων επιλογόσ που εμπεριϋχονται ςε διευρυμϋνεσ ςε αριθμό και 
αντικεύμενα δεξαμενϋσ. Ϋδη με την ειςαγωγό τουσ ςτο Σμόμα, οι φοιτότριεσ/ητϋσ 
καλούνται καταρχϊσ να επιλϋξουν με ςειρϊ προτύμηςησ (ωσ υποχρεωτικό κατ' επιλογό 
μϊθημα) μύα από τισ πϋντε προςφερόμενεσ γλώςςεσ (βουλγαρικό, ρουμανικό, ρωςικό, 
ςερβοκροατικό, τουρκικό), καθορύζοντασ την κατεύθυνςη των ςπουδών τουσ (βλ. ενότητα 
2.2.). Η ϋνταξό τουσ ςτην αντύςτοιχη γλώςςα καθορύζεται με κριτόρια τη ςειρϊ επιτυχύασ 
τησ/του ςτο Σμόμα, ανϊ κατηγορύα, και τη δηλωθεύςα ςειρϊ προτύμηςησ. Οι 
φοιτότριεσ/ητϋσ ςυνεχύζουν να παρακολουθούν μαθηςιακϊ τη γλώςςα ςτην οπούα 
εντϊχθηκαν καθ' όλη τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ. Διατηρούν ωςτόςο το δικαύωμα 
αλλαγόσ τησ αρχικόσ τουσ επιλογόσ και ϋνταξόσ τουσ ςε μύα ϊλλη γλώςςα επόμενησ 
επιλογόσ τουσ ςτην αρχικό δόλωςη προτύμηςησ. Ο μόνοσ αυτόσ περιοριςμόσ (ϋνταξη ςε 
επόμενη επιλογό) εξυπηρετεύ τόςο την αποτροπό ςυγκϋντρωςησ υπερϊριθμων ςτισ πλϋον 
δημοφιλεύσ γλώςςεσ (επύ του παρόντοσ, ρωςικό και τουρκικό) όςο και τη δικαιότερη και 
αξιοκρατικότερη κατανομό των εκπαιδευομϋνων. Πϋρα από τα τετραετούσ διϊρκειασ 
υποχρεωτικϊ μαθόματα γλώςςασ, οι φοιτότριεσ/ητϋσ ϋχουν τη δυνατότητα, από το Ε΄ 
εξϊμηνο και μετϊ, να επιλϋξουν και δεύτερη ξϋνη γλώςςα (αλβανικό ό αραβικό). Από το ύδιο 
εξϊμηνο και μετϊ προςφϋρονται επύςησ από τϋςςερα μαθόματα αρμενικόσ και εβραώκόσ, τα 
οπούα όμωσ εύναι εκτόσ προγρϊμματοσ ςπουδών και δεν προςμετρώνται ςτα απαιτούμενα 
μαθόματα για τη λόψη πτυχύου ούτε ςτην εξαγωγό του βαθμού πτυχύου. Η δεύτερη 
ςημαντικό επιλογό των φοιτητριών/ών ωσ προσ τον καθοριςμό του περιεχομϋνου των 
ςπουδών τουσ εύναι αυτό τησ επιλογόσ ειδύκευςησ μεταξύ «Οικονομικών και Διεθνών 
Επιχειρόςεων» και «Πολιτικών, Κοινωνικών και Πολιτιςμικών πουδών». 

Η φοιτητοκεντρικό ϋμφαςη του ΠΠ του Σμόματοσ αποτυπώνεται επύςησ ςε μια 
ςειρϊ από διαδικαςύεσ και μεθόδουσ, όπωσ η οργϊνωςη διαδικαςιών ςυμμετοχικόσ, 
φροντιςτηριακόσ, εργαςτηριακόσ, επιτόπιασ, ςεμιναριακόσ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ, τη 
δυνατότητα επιλογόσ ςυγγραμμϊτων, τη χρόςη πλατφόρμασ αςύγχρονησ εκπαύδευςησ, την 
προςαρμογό τησ διδακτικόσ/μαθηςιακόσ, αλλϊ και αξιολογικόσ διαδικαςύασ ςε 
περιπτώςεισ μαθηςιακόσ δυςκολύασ, τη λειτουργύα του θεςμού των ςυμβούλων ςπουδών, 
τη φοιτητικό αξιολόγηςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και των επιμϋρουσ 
διδαςκουςών/όντων (πϋραν τησ αξιολόγηςησ τησ φοιτητικόσ επύδοςησ), την υποχρεωτικό 
λειτουργύα ωρών γραφεύου για όλεσ/ουσ τισ/τουσ διδϊςκουςεσ/οντεσ κτλ. 

Ο καθιερωμϋνοσ τύποσ παρϊδοςησ όλων των μαθημϊτων εύναι η τετρϊωρη 
εβδομαδιαύωσ διδαςκαλύα με τη μορφό ανοιχτόσ διϊλεξησ ςε ακροατόριο αμφιθεϊτρου ό 
αύθουςασ, η οπούα ακολουθεύται από ό ςυνδυϊζεται με καθοδηγούμενη ςυζότηςη 
ςεμιναριακού  ό μη τύπου, καθώσ και αςκόςεισ που αποςκοπούν ςτην κριτικό επεξεργαςύα 
του περιεχομϋνου τησ ύλησ, την επύλυςη τυχόν προβλημϊτων που προκύπτουν κατϊ την 
προετοιμαςύα του μαθόματοσ, την περαιτϋρω διερεύνηςη ςχετικόσ περιπτωςιολογύασ, 
καθώσ και ζητημϊτων ό ερωτημϊτων που προκύπτουν κατϊ τη διϊρκεια των διαλϋξεων, 
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την ενθϊρρυνςη ενόσ κριτικού ακαδημαώκού διαλόγου με διαρκό και ϋντονη ενθϊρρυνςη 
τησ καθολικόσ φοιτητικόσ ςυμμετοχόσ, την εξοικεύωςη των φοιτητριών/ών με την 
επιςτημονικό μεθοδολογύα κτλ. Η ςυμμετοχικό διαδικαςύα ενιςχύεται μϋςω τησ 
επεξεργαςύασ μαθηςιακού υλικού, το οπούο εύναι εκ των προτϋρων διαθϋςιμο ςτισ/ςτουσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ μϋςω τησ πλατφόρμασ compus για κϊθε μϊθημα χωριςτϊ, ώςτε η 
μαθηςιακό διαδικαςύα να ενιςχύεται από την κριτικό επεξεργαςύα και ςυζότηςη του 
υλικού ςτην τϊξη, προωθώντασ τη ςυνεργατικότητα και την αυτονομύα των 
φοιτητριών/ών. Η ςυμμετοχικό διαδικαςύα ενιςχύεται επύςησ, κατϊ περύπτωςη, με την 
ανϊθεςη ςύντομων φοιτητικών παρουςιϊςεων υλικού ςχετικού με το μϊθημα, τη 
φροντιςτηριακό και εργαςτηριακό ϊςκηςη των εκπαιδευομϋνων (ιδύωσ, αλλϊ όχι 
αποκλειςτικϊ, ςτα γλωςςικϊ μαθόματα), την επιτόπια επύςκεψη ςε μουςεύα, αρχεύα, 
μνημεύα ιςτορικού ενδιαφϋροντοσ, υπηρεςύεσ, επιχειρόςεισ κτλ. 

ήλεσ/οι οι διδϊςκουςεσ/οντεσ εύναι υποχρεωμϋνεσ/οι να τηρούν εβδομαδιαύωσ ώρεσ 
φοιτητικόσ ςυνεργαςύασ ςτο γραφεύο τουσ, οι οπούεσ μϊλιςτα πρϋπει να μοιρϊζονται ςε 
διαφορετικϋσ ημϋρεσ και διαςτόματα ημϋρασ, ώςτε να διευκολύνεται η επιςκεψιμότητα 
των φοιτητριών/ών κατϊ την τόρηςη του βεβαρημϋνου προγρϊμματόσ τουσ. Παρϊλληλα, 
λειτουργεύ ο θεςμόσ του ςυμβούλου ςπουδών για την καθοδόγηςη και υποςτόριξη των 
φοιτητριών/ών ςτο πρόγραμμα ςπουδών τουσ (κατ' εφαρμογό του ϊρθρου 35 του Ν. 
4009/2011, όπωσ ιςχύει ςόμερα). 

ημαντικό παρϊγοντα για τη βελτύωςη τόςο του περιεχομϋνου των μαθημϊτων όςο 
και των εφαρμοζόμενων μεθόδων διδαςκαλύασ αποτελεύ η αξιολόγηςό τουσ από τισ/τουσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ. ήλεσ/οι οι διδϊςκουςεσ/οντεσ (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Πανεπιςτημιακού 
Τπότροφοι, ΠΔ 407/80) παραλαμβϊνουν από τη Γραμματεύα του Σμόματοσ τα ϋντυπα των 
ερωτηματολογύων για την αξιολόγηςη του διδακτικού τουσ ϋργου. Η διανομό των 
ερωτηματολογύων γύνεται απροειδοπούητα ςε ώρα διδαςκαλύασ του μαθόματοσ μεταξύ τησ 
10ησ και τησ 13ησ εβδομϊδασ διδαςκαλύασ. Σα ϋντυπα των ερωτηματολογύων 
ςυγκεντρώνονται και παραδύδονται από δύο φοιτότριεσ/ητϋσ ςε ςφραγιςμϋνο και 
υπογεγραμμϋνο φϊκελο ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ. ε περύπτωςη που ϋχουν 
δημιουργηθεύ δύο ό περιςςότερα τμόματα για το ύδιο μϊθημα, ςτον κϊθε φϊκελο 
αναγρϊφεται ο ΣΟΜΕΑ π.χ. Α-Μα. τισ περιπτώςεισ ςυνδιδαςκαλύασ η/ο κϊθε 
διδϊςκουςα/ων αξιολογεύται χωριςτϊ. Οι φοιτότριεσ/ητϋσ λαμβϊνουν ερωτηματολόγια για 
κϊθε διδϊςκουςα/οντα και ςτο πεδύο «Τπεύθυνοσ Διδϊςκων (Ονοματεπώνυμο)» 
ςυμπληρώνουν ϋνα όνομα κϊθε φορϊ. Η Γραμματεύα με τη ςειρϊ τησ διαβιβϊζει όλουσ τουσ 
ςφραγιςμϋνουσ φακϋλουσ που ϋχει παραλϊβει ςτο Κϋντρο Τπολογιςτών και Δικτύων 
(ΚΤΔ) όπου γύνεται η επεξεργαςύα τουσ από ειδικό λογιςμικό. Μόλισ ολοκληρωθεύ η 
παραπϊνω διαδικαςύα, η Γραμματεύα επιςτρϋφει ςτα μϋλη του εκπαιδευτικού προςωπικού 
τα ϋντυπα των ερωτηματολογύων του ςυγκεκριμϋνου εξαμόνου. Σα ατομικϊ αποτελϋςματα 
τησ αξιολόγηςησ και τα ςυγκεντρωτικϊ αποτελϋςματα του Σμόματοσ γνωςτοποιούνται 
μϋςα από το ςύςτημα του unievaluation. 

Οι εξετϊςεισ των μαθημϊτων οργανώνονται ςτο τϋλοσ κϊθε ακαδημαώκού εξαμόνου. 
Ψσ επύ το πλεύςτον, εφαρμόζεται η γραπτό εξϋταςη, ενώ κατϊ περύπτωςη δύνεται η 
δυνατότητα απαλλακτικόσ εργαςύασ ό ανατύθενται εργαςύεσ ατομικϋσ ό ομαδικϋσ, η 
βαθμολογύα των οπούων ςυνυπολογύζεται ςτη ςυνολικό βαθμολογύα του μαθόματοσ. Κατϊ 
την ανϊθεςη των εργαςιών και τον καθοριςμό των θεμϊτων λαμβϊνονται υπόψη οι 
ιδιαύτερεσ κλύςεισ, ικανότητεσ και ερευνητικϊ ενδιαφϋροντα των φοιτητριών/ών. Η γραπτό 
εξϋταςη περιλαμβϊνει αποκλειςτικϊ ό ςε ςυνδυαςμό ερωτόςεισ ανϊπτυξησ ό πολλαπλόσ 
επιλογόσ, πρακτικϋσ αςκόςεισ, θϋματα μικρόσ ό μεγαλύτερησ ανϊπτυξησ, ςχολιαςμού 
κειμϋνων κτλ. Η μϋθοδοσ τησ φοιτητικόσ εξϋταςησ και αξιολόγηςησ γνωςτοποιεύται 
πϊντοτε εκ των προτϋρων (από την αρχό του εξαμόνου) ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ και 
περιγρϊφεται λεπτομερώσ ςτα περιγρϊμματα των μαθημϊτων, ενώ ςχετικϋσ πληροφορύεσ 
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περιϋχονται και ςτον Οδηγό πουδών κϊθε ϋτουσ. Επιπλϋον, οι διδϊςκουςεσ/οντεσ 
ενημερώνουν κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου ςχετικϊ με λεπτομϋρειεσ και τεχνικϋσ 
επιτυχύασ ςτην εξϋταςη. Με το πϋρασ τησ διαδικαςύασ εξϋταςησ/αξιολόγηςησ, οι 
φοιτότριεσ/ητϋσ ϋχουν τη δυνατότητα να ςυζητόςουν με τισ/τουσ διδϊςκουςεσ/οντεσ την 
επύδοςό τουσ και να δουν το γραπτό τουσ, ώςτε να δοθούν διευκρινόςεισ για τον τρόπο 
αξιολόγηςησ, να κατανοόςουν τα ςφϊλματϊ τουσ και να βελτιώςουν τισ επιδόςεισ τουσ ςτο 
μϋλλον. Επιπλϋον, ϋχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν εγγρϊφωσ ςτη υνϋλευςη του 
Σμόματοσ για οποιοδόποτε ζότημα τουσ απαςχολεύ ό αύτημϊ τουσ, ενώ παρϊλληλα 
ενημερώνονται για διϊφορα ζητόματα μϋςω επικοινωνύασ των εκπροςώπων τουσ με 
την/τον Πρόεδρο ό Αναπληρώτρια/ωτό Πρόεδρο του Σμόματοσ ό μϋςω τησ ςυμμετοχόσ 
των τελευταύων ςτισ ςυνεδριϊςεισ τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ. 

Πϋραν τησ ςυγκριτικόσ/αθροιςτικόσ αξιολόγηςησ, η οπούα ακολουθεύται ςύμφωνα με 
το ιςχύον νομοθετικό πλαύςιο τόςο για την αξιολόγηςη επιμϋρουσ μαθημϊτων όςο και για 
τη ςυνολικό, τελικό φοιτητικό αξιολόγηςη κατϊ τον καθοριςμό του βαθμού πτυχύου, 
ακολουθεύται ςυνδυαςτικϊ με διϊφορουσ τρόπουσ και ςε διϊφορα πλαύςια και η μϋθοδοσ 
τησ διαμορφωτικόσ/ςυνεχόμενησ αξιολόγηςησ, η οπούα διευκολύνει τη μαθηςιακό 
ανατροφοδότηςη και διαρκό βελτύωςη, επιτρϋποντασ τον ϋγκαιρο εντοπιςμό τυχόν 
αναγκών ό προβλημϊτων ςτην εξϋλιξη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ και την 
αποτελεςματικό τουσ αντιμετώπιςη τόςο ατομικϊ όςο και ςυλλογικϊ 
(ετεροπροςδιοριςτικϊ). ήπου αυτό εύναι εφικτό, ιδύωσ λόγω του υψηλού αριθμού 
εκπαιδευομϋνων ςε κϊθε μϊθημα, η διαμορφωτικό αξιολόγηςη ακολουθεύται και ο εν λόγω 
ςκοπόσ εξυπηρετεύται με διϊφορεσ διαδικαςύεσ, όπωσ μϋςω τησ ανϊληψησ εργαςιών ςτο 
πλαύςιο μαθημϊτων, τισ πρακτικϋσ αςκόςεισ, τισ ςεμιναριακϋσ ςυζητόςεισ, την ανϊληψη και 
παρακολούθηςη πτυχιακών εργαςιών κτλ.  

ήπωσ ςημειώθηκε παραπϊνω (βλ. υποενότητα 2.2.), η εκπόνηςη πτυχιακόσ εργαςύασ 
εύναι προαιρετικό για τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ και μπορούν να την επιλϋξουν με την 
ϋναρξη του Ζ΄ εξαμόνου ό και αργότερα. Η διαμορφωτικό αξιολόγηςη εξυπηρετεύται εν 
προκειμϋνω καταρχόν μϋςω τησ φοιτητικόσ καθοδόγηςησ ςε τακτικϋσ ςυναντόςεισ 
τησ/του φοιτότριασ/ητό με την/τον (ςυν)επιβλϋπουςα/οντα, όπου ςυζητούνται 
αναλυτικϊ: α) γραπτϊ δεύγματα τησ εργαςύασ κατϊ τισ διϊφορεσ φϊςεισ τησ ςυγγραφόσ 
τησ, β) η αρτιότερη αξιοπούηςη τησ βιβλιογραφύασ, γ) η αναλυτικό προςϋγγιςη, η 
μεθοδολογύα και ο τρόποσ ϋρευνασ, δ) η δομό τησ εργαςύασ όπωσ και οι ιδιαιτερότητεσ του 
επιςτημονικού τρόπου γραφόσ, κατϊ περύπτωςη. Οι φοιτότριεσ/ητϋσ προτεύνουν οι ύδιεσ/οι 
το θϋμα τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ανϊλογα με τα ερευνητικϊ τουσ ενδιαφϋροντα ςε μϋλη 
ΔΕΠ με ανϊλογα ερευνητικϊ ενδιαφϋροντα. Γενικϊ, η ανϊθεςη πτυχιακών εργαςιών γύνεται 
με γνώμονα την καλύτερη δυνατό αντιςτούχιςη των ερευνητικών ενδιαφερόντων των 
φοιτητριών/ών με το ερευνητικό πεδύο των διδαςκουςών/όντων, ώςτε να διαςφαλύζεται 
τόςο η αποτελεςματικότερη δυνατό καθοδόγηςη όςο και η διαμορφωτικό αξιολόγηςη των 
πρώτων. 
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4. ΕΙΑΓΨΓΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΨΝ/ΨΝ, ΣΑΔΙΑ ΥΟΙΣΗΗ, 
ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΠΟΤΔΨΝ ΚΑΙ ΛΗΧΗ ΠΣΤΦΙΟΤ 
 
Σο Σμόμα ΒΑ ϋχει όδη καταρτύςει και εφαρμόζει δημοςιευμϋνο κανονιςμό για όλα τα 
θϋματα και ςτϊδια των ςπουδών (ειςαγωγό/ϋναρξη εκπαύδευςησ, ςτϊδια φούτηςησ, 
αναγνώριςη ςπουδών και λόψη πτυχύου). 
 
 
4.1. Γενικϊ 
Σο Σμόμα ΒΑ ςε ςυνεργαςύα με το Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ ϋχει δημιουργόςει 
διαδικαςύεσ και εργαλεύα ςυλλογόσ, διαχεύριςησ και αξιοπούηςησ πληροφοριών ςχετικών με 
τη φοιτητικό πρόοδο. Ειδικότερα, μϋςω του Κανονιςμού Πρώτου Κύκλου πουδών, του 
Κανονιςμού Εξετϊςεων και του Κανονιςμού Εργαςτηρύου Η/Τ, ρυθμύζεται η διαδικαςύα 
απονομόσ και αναγνώριςησ του τύτλου ανώτατησ εκπαύδευςησ που χορηγεύ το Σμόμα, η 
χρονικό διϊρκεια των ςπουδών, οι προώποθϋςεισ για την προαγωγό και διαςφϊλιςη τησ 
προόδου των φοιτητριών/ών ςτισ ςπουδϋσ τουσ, καθώσ και οι όροι και προώποθϋςεισ για 
την ενύςχυςη τησ κινητικότητϊσ τουσ. Οι ορθϋσ διαδικαςύεσ αναγνώριςησ των ςπουδών 
βαςύζονται ςτισ ςχετικϋσ ακαδημαώκϋσ πρακτικϋσ για την αναγνώριςη τησ μεταφορϊσ 
πιςτωτικών μονϊδων μεταξύ διαφορετικών Σμημϊτων και ιδρυμϊτων τησ Ευρώπησ, 
ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ύμβαςησ Αναγνώριςησ Ακαδημαώκών Προςόντων τησ 
Λιςςαβόνασ. Η αποφούτηςη ςηματοδοτεύ την ολοκλόρωςη τησ περιόδου των ςπουδών. Οι 
φοιτότριεσ/ητϋσ παραλαμβϊνουν όλα τα ςχετικϊ ϋγγραφα που περιγρϊφουν τα μαθηςιακϊ 
αποτελϋςματα και την ειδύκευςη που απϋκτηςαν, όπωσ επύςησ και το πλαύςιο γνώςεων, τη 
βαθμύδα, το περιεχόμενο και το επύπεδο των ςπουδών που ακολούθηςαν και ολοκλόρωςαν 
επιτυχώσ (παρϊρτημα διπλώματοσ). 

 

 

4.2. Τποςτόριξη νεοειςερχόμενων φοιτητριών/ών 
το Σμόμα ΒΑ γύνονται κϊθε χρόνο δεκτού με το ιςχύον ςύςτημα ειςαγωγικών 
εξετϊςεων (για αποφούτουσ Λυκεύου), τισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ (για αποφούτουσ ϊλλων 
χολών) ό με ϊλλεσ διαδικαςύεσ που ορύζονται από το ΤΠΕΘ περύ τισ/τουσ 220 νϋεσ/οι 
φοιτότριεσ/ητϋσ. Κατϊ την εγγραφό τουσ ςτο Σμόμα, οι νεοειςερχόμενεσ/οι λαμβϊνουν 
ενημερωτικό υλικό αναφορικϊ με τισ δρϊςεισ του Σμόματοσ και την ακαδημαώκό τουσ 
πορεύα κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ. Κατϊ το πρώτο ϋτοσ ςπουδών και πϊντωσ 
πριν την επιλογό ειδικεύςεων διοργανώνεται ενημερωτικό ςυνϊντηςη από την/τον 
Πρόεδρο του Σμόματοσ με τη ςυμμετοχό εκπροςώπων αμφότερων των ειδικεύςεων, 
προκειμϋνου να κατατοπιςτούν οι φοιτότριεσ/ητϋσ ςχετικϊ με τισ υποδομϋσ και τισ 
παροχϋσ του Σμόματοσ, καθώσ και ςχετικϊ με το αντικεύμενο και το περιεχόμενο ςπουδών 
ςε κϊθε ειδύκευςη, καθώσ και τισ επαγγελματικϋσ προοπτικϋσ ϋκαςτησ. Επύςησ γύνεται 
παρουςύαςη τησ επύςημησ ιςτοςελύδασ του Σμόματοσ που περιϋχει όλεσ τισ απαραύτητεσ 
πληροφορύεσ για τη λειτουργύα του. 

 

 

4.3. Παρακολούθηςη τησ προόδου των φοιτητριών/ών 

Ο Κανονιςμόσ Πρώτου Κύκλου πουδών του Σμόματοσ περιγρϊφει αναλυτικϊ α) τη δομό 
και τα ςτϊδια ςπουδών ςτο Σμόμα (βλ. παραρτόματα 2 και 3.1.), β) τον αριθμό των 
υποχρεωτικών μαθημϊτων και των μαθημϊτων επιλογόσ, ςτα οπούα θα πρϋπει να 
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εξεταςτεύ επιτυχώσ η/ο φοιτότρια/ητόσ, γ) τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ που απαιτούνται για τη 
λόψη πτυχύου, ακολουθώντασ το Εθνικό Θεςμικό Πλαύςιο (ΤΑ Υ5/89565/Β3/2007) (βλ. 
αναλυτικότερα ενότητα 2), δ) τισ προώποθϋςεισ απονομόσ πτυχύου και ε) τον τρόπο 
υπολογιςμού του βαθμού πτυχύου. Οι φοιτότριεσ/ητϋσ ενημερώνονται για τον ωσ ϊνω 
Κανονιςμό από τον Οδηγό πουδών του Σμόματοσ και από την ιςτοςελύδα του Σμόματοσ, 
όπου αναρτϊται. Η παρακολούθηςη τησ προόδου των φοιτητριών/ών γύνεται μϋςω τησ 
υπηρεςύασ Students Web, όπου καταχωρούνται οι επιδόςεισ τουσ ανϊ μϊθημα (βλ. 
ενότητα8). Για θϋματα φούτηςησ, οι φοιτότριεσ/ητϋσ μπορούν να επικοινωνούν με τη 
Γραμματεύα του Σμόματοσ, τουσ υπευθύνουσ των ειδικεύςεων και την/τον Πρόεδρο, 
μπορούν δε να απευθύνονται ςτη υνϋλευςη του Σμόματοσ για ζητόματα που αφορούν τισ 
ςπουδϋσ τουσ (π.χ. αιτόςεισ αναςτολόσ ςπουδών, αναγνώριςησ μαθημϊτων κτλ. βλ. και υπό 
ςτοιχεύο 3 για τουσ ςυμβούλουσ ςπουδών ςτο Σμόμα). 

 

 

4.3. Θεςμοθετημϋνεσ φοιτητικϋσ υποτροφύεσ 
Σο άδρυμα Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ) προκόρυξε για το ακαδημαώκό ϋτοσ 2017-2018 
υποτροφύεσ για όλα τα Σμόματα/χολϋσ των AΕΙ τησ χώρασ, ςτο πλαύςιο τησ Πρϊξησ 
«Πρόγραμμα Οικονομικόσ Ενύςχυςησ Επιμελών φοιτητριών/ών που ανόκουν ςε Ευπαθεύσ 
Κοινωνικϋσ Ομϊδεσ(ΕΚΟ)-Β' Κύκλοσ». Οι υποτροφύεσ απευθύνονται ςε επιμελεύσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ των ΑΕΙ τησ χώρασ και αποςκοπούν ςτη διαςφϊλιςη τησ ιςότιμησ 
ςυμμετοχόσ ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη όςων διαθϋτουν χαμηλϊ ειςοδόματα και 
ανόκουν ςε Ευπαθεύσ και ϊλλεσ Κοινωνικϋσ Ομϊδεσ (ΕΚΟ), ώςτε να ολοκληρώςουν ϋγκαιρα 
τισ ςπουδϋσ τουσ. Η πρϊξη ςυγχρηματοδοτεύται από την Ελλϊδα και την Ευρωπαώκό Ϊνωςη 
(Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο) μϋςω του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Ανϊπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη 2014-2020». 
 
 

4.4. Όροι και προώποθϋςεισ φοιτητικόσ κινητικότητασ 
τον Κανονιςμό Μαθηςιακόσ Κινητικότητασ ERASMUSPLUS του Πανεπιςτημύου 
Μακεδονύασ (βλ. παρϊρτημα 3.3.) καθορύζονται λεπτομερώσ οι βαςικϋσ αρχϋσ του 
προγρϊμματοσ, οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, η διαδικαςύα επιλογόσ και ο 
αλγόριθμοσ κατϊταξησ, η διαδικαςύα χορόγηςησ αδειών παρακολούθηςησ διαδικτυακών 
γλωςςικών μαθημϊτων και ο αλγόριθμοσ κατϊταξησ, η διαδικαςύα αναγνώριςησ 
μαθημϊτων και ο αλγόριθμοσ αντιςτούχιςησ βαθμολογύασ, οι αρμοδιότητεσ του 
ιδρυματικού Γραφεύου ERASMUS, των ακαδημαώκϊ και διοικητικϊ υπευθύνων 
κινητικότητασ, οι υποχρεώςεισ των διδαςκουςών/όντων, καθώσ και οι υποχρεώςεισ και τα 
δικαιώματα των φοιτητριών/ών. 
 
 

4.5. Ενημϋρωςη τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ ςχετικϊ με τα προγρϊμματα 
κινητικότητασ 
Σο ςύνολο τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ ενημερώνεται ςχετικϊ με τα προγρϊμματα 
κινητικότητασ φοιτητριών/ών και προςωπικού, καθώσ και για πρακτικό ϊςκηςη ςτο 
εξωτερικό μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του ιδρυματικού Γραφεύου ERASMUS+ 
(http://afroditi.uom.gr/erasmus/), όπου ανακοινώνονται όλεσ οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ 
(γενικϋσ πληροφορύεσ, όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, δικαιώματα και υποχρεώςεισ, 
πιςτωτικϋσ μονϊδεσ, ύψοσ υποτροφιών ανϊ χώρα, ςυνεργαζόμενα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα 
υποδοχόσ, λεπτομϋρειεσ ακαδημαώκϊ και διοικητικϊ υπευθύνων, προκηρύξεισ, 
αποτελϋςματα επιλογόσ κτλ.). Επιμϋρουσ λεπτομϋρειεσ και ανακοινώςεισ ςχετικϊ με 
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διμερεύσ ςυνεργαςύεσ/ςυμφωνύεσ του Σμόματοσ ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελύδα του 
Σμόματοσ. 
 
 

4.6. Εφαρμογό ςυςτόματοσ μεταφορϊσ πιςτωτικών μονϊδων (ECTS) 
Κατ' εφαρμογό του Εθνικού Θεςμικού Πλαιςύου, εφαρμόζεται πλόρωσ το Ευρωπαώκό 
ύςτημα Μεταφορϊσ και υςςώρευςησ Πιςτωτικών Μονϊδων (ECTS). ύμφωνα με το 
ϊρθρο 11.6. του Κανονιςμού Πρώτου Κύκλου πουδών (βλ. παρϊρτημα 3.1.), ςτισ/ςτουσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ που παρακολουθούν και εξετϊζονται επιτυχώσ ςε μαθόματα 
Πανεπιςτημύου ϊλλησ χώρασ που τουσ φιλοξενεύ ςτο πλαύςιο διαπανεπιςτημιακόσ 
ςυμφωνύασ, όπωσ το πρόγραμμα ERASMUS+, πιςτώνονται οι μονϊδεσ ECTS που 
αναφϋρονται ςτο ΠΠ του ιδρύματοσ τησ αλλοδαπόσ. ε περύπτωςη που τυχόν μϊθημα ςτο 
ύδρυμα υποδοχόσ πιςτώνεται με λιγότερεσ μονϊδεσ ςε ςχϋςη με το αντύςτοιχο μϊθημα ςτο 
Σμόμα ΒΑ, απαιτεύται η ςυμπλόρωςη των υπολειπόμενων μονϊδων με περιςςότερα 
μαθόματα επιλογόσ. Σο εν λόγω ςύςτημα μεταφορϊσ πιςτωτικών μονϊδων (ECTS) 
εφαρμόζεται και ςτην αναγνώριςη μαθημϊτων ςτισ περιπτώςεισ εγγραφών ςτο Σμόμα 
ΒΑ ύςτερα από κατατακτόριεσ εξετϊςεισ πτυχιούχων ϊλλων Σμημϊτων ΑΕΙ, ΑΣΕΙ κτλ. 
 
 

4.7. Αυτόματη ϋκδοςη Παραρτόματοσ Διπλώματοσ για όλουσ τισ/τουσ 
πτυχιούχουσ 
ήπωσ ορύζεται ςτον Κανονιςμό Μαθηςιακόσ Κινητικότητασ ERASMUSPLUS του 
Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ (βλ. παρϊρτημα 3), τα μαθόματα που ϋχουν ολοκληρωθεύ 
επιτυχώσ ςτο εξωτερικό αναγνωρύζονται πλόρωσ και αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα 
Διπλώματοσ που χορηγεύται ςε όλεσ/ουσ τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ. Τπόδειγμα του 
Παραρτόματοσ Διπλώματοσ που χορηγεύ το Σμόμα ΒΑ (ςτα ελληνικϊ και ςτα αγγλικϊ) 
παρατύθεται ςτα παραρτόματα. 
 
 

4.8. Διαςφϊλιςη διαφϊνειασ και προδιαγραφϋσ ποιότητασ πτυχιακών 
εργαςιών 
ήπωσ αναφϋρεται παραπϊνω (βλ. ενότητεσ 2.2. και 2.3.6.-7.) και ρητώσ καθορύζεται ςτο 
ϊρθρο 15 του Κανονιςμού Πρώτου Κύκλου πουδών του Σμόματοσ, οι προδιαγραφϋσ 
ποιότητασ ανϊληψησ και εκπόνηςησ πτυχιακών εργαςιών ςτο Σμόμα διαςφαλύζονται 
αντικειμενικϊ από τισ εξόσ προώποθϋςεισ: α) η/ο φοιτότρια/ητόσ να βρύςκεται όδη ςε 
προχωρημϋνο ςτϊδιο των ςπουδών τησ/του (τουλϊχιςτον Ζ΄), β) να ϋχει όδη εξεταςθεύ 
επιτυχώσ ςε εύκοςι τϋςςερα (24) μαθόματα (το όμιςυ των απαιτούμενων μαθημϊτων για 
τη λόψη πτυχύου) και γ) να ϋχει όδη υποβϊλει δύο (2) τουλϊχιςτον γραπτϋσ εργαςύεσ ςτα 
πλαύςια μαθημϊτων, δ) την αντιςτούχηςη του φόρτου εργαςύασ κατϊ την εκπόνηςη τησ 
πτυχιακόσ εργαςύασ ςε δϋκα (10) πιςτωτικϋσ μονϊδεσ ECTS, ε) τον οριςμό ελϊχιςτησ 
διϊρκειασ εκπόνηςόσ τησ ςε τουλϊχιςτον δύο (2) εξϊμηνα και ςτ) την παρακολούθηςη τησ 
εκπόνηςησ και αξιολόγηςόσ τησ από δύο (2) (ςυν)επιβλϋπουςεσ/οντεσ καθηγότριεσ/ητϋσ. 
Η ποιότητα των πτυχιακών εργαςιών διαςφαλύζεται επύςησ και από την υποκειμενικό 
προώπόθεςη τησ ςυνϊφειασ των ερευνητικών ενδιαφερόντων τησ/του επιβλϋπουςα/οντα 
και τησ/του ςυνεπιβλϋπουςασ/οντα καθηγότριασ/ητό με το αντικεύμενο τησ πτυχιακόσ 
εργαςύασ. Οι ωσ ϊνω αντικειμενικϋσ προώποθϋςεισ ανϊληψησ και εκπόνηςησ των 
πτυχιακών εργαςιών διαςφαλύζουν επύςησ ςυνθόκεσ διαφϊνειασ ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ 
και εξϋταςόσ τουσ κατϊ τρόπο εξύςου αντικειμενικό. 
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4.9. Υοιτητικό εκπαύδευςη ςτην ερευνητικό μεθοδολογύα και 
δεοντολογύα/Υοιτητικό ςυμμετοχό ςε ερευνητικϊ ϋργα  
Η αποτελεςματικό εκπαύδευςη των φοιτητριών/ών ςτην ερευνητικό μεθοδολογύα και 
δεοντολογύα εύναι κεντρικόσ ςτόχοσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ, όπωσ και όλων των 
μαθημϊτων του ΠΠ των οπούων η αξιολόγηςη περιλαμβϊνει και την εκπόνηςη γραπτόσ 
εργαςύασ. Οι επιβλϋπουςεσ/οντεσ καθηγότριεσ/ητϋσ οφεύλουν να ενημερώνουν για τουσ 
όρουσ ςυγγραφόσ και δημοςιοπούηςησ πτυχιακών εργαςιών. Πϋραν τησ πτυχιακόσ 
εργαςύασ, η φοιτητικό εκπαύδευςη ςτην ερευνητικό μεθοδολογύα και δεοντολογύα 
εξυπηρετεύται επύςησ, όπωσ ςημειώθηκε και παραπϊνω (βλ. ενότητα 2.3.7.), από α) την 
ϋνταξη μεθοδολογικών μαθημϊτων ςτο ΠΠ, όπωσ τα «Θεωρύα και Μεθοδολογύα των 
Κοινωνικών Επιςτημών» (Α΄ εξϊμηνο), «τατιςτικό με Φρόςη Η/Τ» (Β΄ εξϊμηνο) και 
«Εφαρμογϋσ Θεωρύασ Παιγνύων ςτισ Κοινωνικϋσ Επιςτόμεσ» (Ε΄ εξϊμηνο), καθώσ και τη 
ςυμπερύληψη ςυγκεκριμϋνων ςχετικών διδακτικών ενοτότων ςε επιμϋρουσ μαθόματα, β) 
την εκπόνηςη ςυμπληρωματικών εργαςιών ςτο πλαύςιο διαφόρων μαθημϊτων και γ) τη 
ςυμμετοχό των προπτυχιακών φοιτητριών/ών ςτισ ερευνητικϋσ ομϊδεσ και ςτα 
ερευνητικϊ προγρϊμματα των μελών ΔΕΠ. 
 
 

4.10. Πρακτικό Ωςκηςη 
ήπωσ ρητϊ ορύζεται ςτον Κανονιςμό Πρώτου Κύκλου πουδών του Σμόματοσ ΒΑ, οι 
φοιτότριεσ/ητϋσ του Σμόματοσ πραγματοποιούν πρακτικό ϊςκηςη ςτον δημόςιο ό 
ιδιωτικό τομϋα τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ, ςύμφωνα με τον Κανονιςμό του 
Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ και το ιςχύον νομοθετικό πλαύςιο. υγκεκριμϋνα, ϋχουν τη 
δυνατότητα να πραγματοποιόςουν πρακτικό ϊςκηςη επ' αμοιβό, διϊρκειασ τριών ϋωσ ϋξι 
μηνών ςε φορϋα ό επιχεύρηςη τησ επιλογόσ τουσ. Η πρακτικό ϊςκηςη μπορεύ να 
πραγματοποιηθεύ ςτην Ελλϊδα μϋςω του Γραφεύου Πρακτικόσ Ωςκηςησ του 
Πανεπιςτημύου ό ςτο εξωτερικό μϋςω του Γραφεύου Erasmus+, εντϊςςεται ςτο πρόγραμμα 
ςπουδών με πϋντε (5) μονϊδεσ ECTS, αλλϊ δεν εύναι υποχρεωτικό. Ειδικό μϋριμνα 
λαμβϊνεται για τη διευκόλυνςη φοιτητριών/ών με αναπηρύα προκειμϋνου να 
πραγματοποιούν πρακτικό ϊςκηςη κατϊ ιςότιμο τρόπο με κϊθε ϊλλη/ο φοιτότρια/ητό. 

Η Πρακτικό Ωςκηςη του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ θεςμοθετόθηκε το 1997 με την 
ύδρυςη του Γραφεύου Πρακτικόσ Ωςκηςησ (ΓΠΑ) και με ςκοπό να εδραιώςει και να 
ςυςτηματοποιόςει την αναγκαύα επικοινωνύα του Πανεπιςτημύου με την αγορϊ εργαςύασ 
και το κοινωνικό γύγνεςθαι. Σο ΓΠΑ αναλαμβϊνει τον ιδρυματικό ςυντονιςμό και την 
κεντρικό υποςτόριξη τησ Πρϊξησ, η οπούα εκτελεύται επύ του παρόντοσ ςτο πλαύςιο του 
Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαύδευςη και Διϊ 
Βύου Μϊθηςη 2014-2020», Ωξονασ Προτεραιότητασ «Προςαρμογό εργαζομϋνων, 
επιχειρόςεων και επιχειρηματικού περιβϊλλοντοσ ςτισ νϋεσ αναπτυξιακϋσ απαιτόςεισ» και 
ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο (ΕΚΣ). Κατϊ τη διϊρκεια όλων 
αυτών των ετών λειτουργύασ, το ϋργο τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ϋχει εξελιχθεύ ςε θεςμό για 
τον ακαδημαώκό αλλϊ και τον επιχειρηματικό κόςμο. Δύνοντασ την ευκαιρύα ςτισ/ςτουσ 
αςκούμενεσ/ουσ φοιτότριεσ/ητϋσ να διεκδικόςουν με καλύτερουσ όρουσ τη θϋςη τουσ ςτον 
επαγγελματικό ςτύβο, αλλϊ και ςτον επιχειρηματικό κόςμο να επενδύςει ςε ανθρώπινο 
κεφϊλαιο υψηλόσ κατϊρτιςησ, χτύζεται ϋνασ δύαυλοσ ςυνεχούσ επικοινωνύασ του 
ακαδημαώκού με τον παραγωγικό χώρο, προϊγεται η αξιοπούηςη τησ γνώςησ, η διερεύνηςη 
νϋων αναγκών και η παρακολούθηςη νϋων τϊςεων ςτην αγορϊ εργαςύασ. Σο ΓΠΑ 
προςπαθεύ να βελτιςτοποιεύ ςυνεχώσ τισ λειτουργικϋσ δομϋσ και τισ διαδικαςύεσ που 
ακολουθεύ, ώςτε να ανταποκρύνεται αποτελεςματικϊ ςτισ ςύγχρονεσ απαιτόςεισ και ςτο 
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ςημαντικό ϋργο που καλεύται να επιτελϋςει. το πλαύςιο αυτόσ τησ προςπϊθειασ, 
λειτουργεύ όδη η ιςτοςελύδα του ΓΠΑ (http://practice.uom.gr/) ωσ χρόςιμοσ δύαυλοσ 
πληροφόρηςησ και επικοινωνύασ για όλα τα ενδιαφερόμενα μϋρη. 

Η Πρακτικό Ωςκηςη αποτελεύ ουςιώδεσ τμόμα τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ που 
ϋχει ωσ κύριουσ ςτόχουσ α) τη ςυμβολό ςτη ςύνδεςη θεωρητικών και εργαςτηριακών 
ςπουδών με την πρακτικό εφαρμογό ςτο χώρο εργαςύασ, β) την ενημϋρωςη των 
φοιτητριών/ών για τισ νϋεσ τϊςεισ και ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ και την ζότηςη για 
ςυγκεκριμϋνεσ ειδικότητεσ και δεξιότητεσ που απαιτούνται και γ) τη δημιουργύα ενόσ 
ςταθερού δύαυλου επικοινωνύασ μεταξύ του ιδρύματοσ και των παραγωγικών φορϋων, 
ώςτε να διευκολύνεται η ςυνεργαςύα τουσ και να ενιςχύεται κατ’ αυτό τον τρόπο η 
προςπϊθεια για την απορρόφηςη και επαγγελματικό αποκατϊςταςη των αποφούτων του. 

Με την εφαρμογό τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ ςτο πλαύςιο του ΕΠΑ 2014-2020, το 
Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ προχωρεύ ςτην επϋκταςη, θεςμικό κϊλυψη και ποιοτικό 
αναβϊθμιςη τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ ςτο πλαύςιο των προγραμμϊτων ςπουδών, με τισ 
παρακϊτω παρεμβϊςεισ και καινοτόμεσ δρϊςεισ: α) Δημιουργύα ςυντονιςτικού 
επιςτημονικού οργϊνου, το οπούο θα αποτελεύται από την Ιδρυματικό Επιςτημονικϊ 
Τπεύθυνη τησ πρϊξησ, καθώσ και από τον Επιςτημονικϊ Τπεύθυνο κϊθε Σμόματοσ και το 
οπούο θα διαμορφώνει και θα εγκρύνει την ετόςια ϋκθεςη αξιολόγηςησ του Επιςτημονικϊ 
Τπευθύνου κϊθε Σμόματοσ. Επύςησ, θα ςυντονύζει όλεσ τισ δραςτηριότητεσ που αφορούν 
την Πρακτικό Ωςκηςη του Ιδρύματοσ. β) Προςϋλκυςη περιςςότερων φορϋων υποδοχόσ για 
την ΠΑ, των οπούων το αντικεύμενο εργαςιών θα εύναι ςυναφϋσ με το αντικεύμενο ςπουδών 
των φοιτητριών/ών του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ. γ) Μϋςω του προγρϊμματοσ ΠΑ 
διευκολύνεται η πρόςβαςη ςτην αγορϊ εργαςύασ και ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ 
δημιουργούνται μόνιμεσ θϋςεισ εργαςύασ, με την πρόςληψη των αςκούμενων 
φοιτητριών/ών ωσ μόνιμου προςωπικού από τουσ φορεύσ απαςχόληςησ, μετϊ το πϋρασ τησ 
περιόδου ΠΑ (ςυμβολό ςτην απαςχοληςιμότητα). 

Ενδεικτικό τησ ωσ τώρα επιτυχούσ λειτουργύασ τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ εύναι όχι 
μόνο ο υψηλόσ βαθμόσ απορρόφηςησ των φοιτητριών/ών του Σμόματοσ ςτο πλαύςιο τησ 
Πρακτικόσ Ωςκηςησ, αλλϊ και ο υψηλόσ βαθμόσ απορρόφηςησ των αποφούτων του 
Σμόματοσ ωσ απαςχολούμενων πλϋον ςτουσ φορεύσ όπου πραγματοπούηςαν την πρακτικό 
τουσ ϊςκηςη κατϊ τη διϊρκεια των προπτυχιακών τουσ ςπουδών. 
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5. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 
 
το πλαύςιο λειτουργύασ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, το Σμόμα ΒΑ διαςφαλύζει το 
επύπεδο γνώςεων και ικανοτότων του διδακτικού του προςωπικού, εφαρμόζει 
αξιοκρατικϋσ και διαφανεύσ διαδικαςύεσ για την πρόςληψη, επιμόρφωςη και περαιτϋρω 
εξϋλιξη του διδακτικού προςωπικού. 
 
 

5.1. τελϋχωςη 
Σο διδακτικό προςωπικό του Σμόματοσ απαρτύζεται από μϋλη ΔΕΠ, μϋλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, 
διδϊςκουςεσ/οντεσ ΠΔ 407/80 (ξϋνεσ γλώςςεσ και ςυμπληρωματικό διδαςκαλύα) και 
ςυμβαςιούχεσ/ουσ διδϊςκουςεσ/οντεσ οριςμϋνου χρόνου μϋςω πιςτώςεων ΕΠΑ (π.χ. για 
απόκτηςη διδακτικόσ εμπειρύασ). 
 
 

5.2. Εκλογό – εξϋλιξη 
Σο Σμόμα διαςφαλύζει τη διαφϊνεια και αξιοκρατύα ςτη διαδικαςύα επιλογόσ και εξϋλιξησ 
των μελών του διδακτικού προςωπικού κυρύωσ μϋςω τησ χρόςησ τησ πλατφόρμασ ΑΠΕΛΛΑ 
και τηρώντασ πιςτϊ ςτισ ςχετικϋσ διαδικαςύεσ και νομικϋσ προώποθϋςεισ. Σο πληροφοριακό 
ςύςτημα ΑΠΕΛΛΑ τελεύ υπό την εποπτεύα του ΤΠΕΘ. Μϋςω του ςυςτόματοσ αυτού 
τηρούνται τα μητρώα των εςωτερικών και εξωτερικών μελών των Σμημϊτων ΑΕΙ. Σο 
Σμόμα ακολουθεύ την προβλεπόμενη διαδικαςύα ςτη βϊςη τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, προβλϋπονται τα παρακϊτω ςτϊδια ςτη διαδικαςύα επιλογόσ νϋων μελών 
ΔΕΠ: α) Αύτηςη του ενδιαφερόμενου ςτη υνϋλευςη του Σμόματοσ για ϋγκριςη. β) 
Διαβύβαςη πρακτικού τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ ςτο Σμόμα Προςωπικού του 
Πανεπιςτημύου προκειμϋνου να αποςταλεύ για ϋγκριςη ςτο ΤΠΕΘ. γ) Προκόρυξη τησ θϋςησ 
από το ΤΠΕΘ και ϋκδοςη ςχετικού ΥΕΚ. δ) Ειςαγωγό τησ θϋςησ ςτο πληροφοριακό 
ςύςτημα ΑΠΕΛΛΑ. Σύθεται προθεςμύα ςαρϊντα πϋντε (45) ημερών για την υποβολό 
υποψηφιοτότων. ε) Με τη λόξη τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ, ςυγκρότηςη του εκλεκτορικού 
ςώματοσ με απόφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ. Οριςμόσ ϋντεκα (11) τακτικών και 
ϋντεκα (11) αναπληρωματικών μελών από το μητρώο εςωτερικών και εξωτερικών μελών 
του Σμόματοσ βϊςει, καταρχϊσ, τησ ςυνϊφειασ του γνωςτικού αντικειμϋνου των 
εκλεκτόρων με αυτό τησ υπό πλόρωςη θϋςησ και, δευτερευόντωσ, τησ ςυνϊφειασ τησ 
ςυγγραφικόσ και ερευνητικόσ τουσ δραςτηριότητασ με το γνωςτικό αντικεύμενο τησ υπό 
πλόρωςη θϋςησ. ςτ) υνεδρύαςη του εκλεκτορικού ςώματοσ για οριςμό τριμελούσ 
ειςηγητικόσ επιτροπόσ. ζ) Τποβολό ειςηγητικού υπομνόματοσ ςτη Γραμματεύα του 
Σμόματοσ από την τριμελό ειςηγητικό επιτροπό ςε διϊςτημα εύκοςι (20) ϋωσ ςαρϊντα (40) 
ημερών από τον οριςμό τησ. η) Οριςμόσ ημερομηνύασ εκλογόσ, αποςτολό πρόςκληςησ ςτα 
μϋλη του εκλεκτορικού ςώματοσ και ςυνεδρύαςη του εκλεκτορικού ςώματοσ για την 
εκλογό. θ) Ϊκδοςη του πρακτικού τησ ςυνεδρύαςησ, υπογραφό και αποςτολό του 
ςυνολικού φακϋλου ςτο Σμόμα Προςωπικού. ι) Νομικόσ ϋλεγχοσ, υπογραφό τησ 
διαπιςτωτικόσ πρϊξησ διοριςμού από τον Πρύτανη και αποςτολό ςτο Εθνικό Συπογραφεύο 
για ϋκδοςη ΥΕΚ. ια) Ϊκδοςη ΥΕΚ και ορκωμοςύα ςτη νϋα βαθμύδα. 

Σα γνωςτικϊ αντικεύμενα ςτα οπούα προκηρύςςονται οι νϋεσ θϋςεισ αποφαςύζονται 
από τη υνϋλευςη του Σμόματοσ ςύμφωνα με τισ διδακτικϋσ ανϊγκεσ ςτα γνωςτικϊ 
αντικεύμενα του ΠΠ, ςύμφωνα με τον ςτρατηγικό ςχεδιαςμό, ο οπούοσ ςυντϊςςεται από 
αρμόδια Επιτροπό, ςτην οπούα ςυμμετϋχουν εκπρόςωποι όλων των ειδικεύςεων του 
προγρϊμματοσ ςπουδών, και υποβϊλλεται προσ ϋγκριςη ςτη υνϋλευςη του Σμόματοσ, 
όποτε ανακύψει ςχετικό ανϊγκη, όπωσ αυτό διαπιςτώνεται από ςυζητόςεισ και ςχετικό 
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απόφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ. 
 
 
5.3. υνθόκεσ απαςχόληςησ  
Σο Σμόμα ΒΑ ςυμβϊλλει ςτην εξαςφϊλιςη ςυνθηκών απαςχόληςησ ςτα μϋλη του 
διδακτικού και επιςτημονικού του προςωπικού που θα τουσ επιτρϋψουν να επιτελϋςουν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθόκοντα και το ϋργο τουσ. τα μϋλη προςφϋρονται, ςτο 
μϋτρο του εφικτού και ςτη βϊςη του κεντρικού ςχεδιαςμού και κατανομόσ ςτα Σμόματα 
που γύνεται ςε επύπεδο χολόσ και Πανεπιςτημύου, χώροι εργαςύασ (γραφεύα) και 
υλικοτεχνικό υποδομό (π.χ. υπολογιςτϋσ, εκτυπωτϋσ, ςαρωτϋσ, φωτοτυπικϊ μηχανόματα 
κτλ.). Σα ωσ ϊνω αντικεύμενα υλικοτεχνικόσ υποδομόσ παρϋχονται ατομικϊ ό, όπου αυτό 
δεν εύναι εφικτό, διαςφαλύζεται η απρόςκοπτη πρόςβαςη ςε αυτϊ. Δεν υπϊρχουν πϊντωσ 
ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα για την κατϊ κεφαλό διϊθεςη χώρων και υλικοτεχνικόσ υποδομόσ. 
 
 

5.4. Αξιολόγηςη διδαςκουςών/όντων από τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ 
Η αξιολόγηςη του διδακτικού ϋργου από τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ (βλ. αναλυτικότερα 
ενότητα 3.2.) γύνεται μϋςω ειδικού εντύπου και του ςυςτόματοσ επεξεργαςύασ του 
Πανεπιςτημύου. Η αξιολόγηςη διεξϊγεται από τη 10η ϋωσ τη 13η εβδομϊδα διδαςκαλύασ 
κϊθε εξαμόνου. Οι φοιτότριεσ/ητϋσ ςυμπληρώνουν ανώνυμα ειδικό μηχανογραφικό φόρμα 
με ερωτόςεισ αξιολόγηςησ του μαθόματοσ, τησ διδακτικόσ μεθόδου τησ/του 
διδϊςκουςασ/οντα και των εργαλεύων που χρηςιμοποιούνται. Σα μηχανογραφικϊ ϋντυπα 
παραδύδονται από τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ ςτη Γραμματεύα, η οπούα τα μεταβιβϊζει ςτο 
Κϋντρο Τπολογιςτών και Δικτύων, όπου γύνεται μαζικό επεξεργαςύα τουσ μϋςω 
υπολογιςτό. Σο ςύνολο των μηχανογραφικών εντύπων, καθώσ και τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα 
ανϊ απϊντηςη επιςτρϋφονται ςτισ/ςτουσ διδϊςκουςεσ/οντεσ μετϊ την επεξεργαςύα, 
ςυνόθωσ μερικϋσ εβδομϊδεσ μετϊ το τϋλοσ του εξαμόνου. Με αυτόν τον τρόπο, τα 
αποτελϋςματα γύνονται γνωςτϊ ςτισ/ςτουσ διδϊςκουςεσ/οντεσ, οι οπούεσ/οι ϋχουν τη 
δυνατότητα να βελτιώςουν τισ διδακτικϋσ τουσ πρακτικϋσ, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 
αξιολογόςεισ. Πϋραν τησ/του διδϊςκουςασ/οντα, η/ο Πρόεδροσ του Σμόματοσ ϋχει 
πρόςβαςη ςτα αποτελϋςματα τησ αξιολόγηςησ και τα αποτελϋςματα μπορούν να 
χρηςιμοποιηθούν ωσ ςυμπληρωματικό υλικό ςτο προφύλ των μελών ΔΕΠ κατϊ τη 
διαδικαςύα εξϋλιξόσ τουσ. 
 
 

5.5. Επαγγελματικό εξϋλιξη διδακτικού προςωπικού 
Σο Σμόμα υποςτηρύζει ςτο μϋτρο του εφικτού όλεσ τισ πρωτοβουλύεσ που λαμβϊνονται από 
τα ύδια τα μϋλη τησ κοινότητασ προσ την κατεύθυνςη αυτό. Η Κοςμητεύα εγκρύνει αιτόματα 
για εκπαιδευτικϋσ και επιςτημονικϋσ ϊδεισ, καθώσ και ϊδειεσ για προςωπικούσ λόγουσ, 
εφόςον πληρούνται οι νόμιμεσ προώποθϋςεισ και καλύπτονται οι διδακτικϋσ ανϊγκεσ από 
ϊλλουσ ςυναδϋλφουσ. Σο Σμόμα επύςησ εγκρύνει αιτόματα για ολιγοόμερεσ ϊδειεσ, όπωσ για 
ςυμμετοχό ςε ςυνϋδρια, επιςτημονικϋσ ςυναντόςεισ, ςυντονιςμό ερευνητικών 
προγραμμϊτων ό ςυλλογό επιςτημονικών δεδομϋνων. Σο Σμόμα επύςησ θϋτει υπό την 
αιγύδα του και, όταν τα οικονομικϊ του Σμόματοσ το επιτρϋπουν, ςυμβϊλλει ςτη 
χρηματοδότηςη ςυνεδρύων και επιςτημονικών ςυναντόςεων που διοργανώνονται από 
μϋλη του Σμόματοσ. ήλεσ οι ςχετικϋσ αποφϊςεισ λαμβϊνονται από τη υνϋλευςη του 
Σμόματοσ κατόπιν αιτόματοσ των ενδιαφερομϋνων και ςύμφωνα με τα όςα προβλϋπονται 
ςτη νομοθεςύα και τισ αποφϊςεισ τησ υγκλότου. Η τελικό ϋγκριςη χορηγεύται από 
ςυλλογικϊ όργανα τησ χολόσ ό του Πανεπιςτημύου. 
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5.6.Ενθϊρρυνςη ακαδημαώκόσ δραςτηριότητασ και ενύςχυςη τησ ςύνδεςησ 
εκπαύδευςησ-ϋρευνασ 
Σα μϋλη ΔΕΠ εκπονούν ϋρευνα ατομικϊ ό ςυλλογικϊ ςτουσ τομεύσ των ενδιαφερόντων 
τουσ. Σα πορύςματα τησ ερευνητικόσ δραςτηριότητασ δημοςιεύονται ςτην Ελλϊδα ό το 
εξωτερικό, ενώ η λύςτα δημοςιεύςεων των μελών ΔΕΠ εύναι διαθϋςιμη ςτην ιςτοςελύδα του 
Σμόματοσ και ςε ατομικϊ διαδικτυακϊ καταθετόρια  εργαςιών και δημοςιεύςεων 
(ατομικϋσ ιςτοςελύδεσ, academia.edu, researchgate. netκτλ.). Σο Πανεπιςτόμιο δεν διαθϋτει 
βραβεύα διδαςκαλύασ. Σο Πανεπιςτόμιο ϋχει θεςμοθετόςει μϋςω του ΕΛΚΕ βραβεύα 
ερευνητικόσ αριςτεύασ τα οπούα προβλϋπουν την επιβρϊβευςη (μϋςω χρηματικού 
βραβεύου) των μελών ΔΕΠ που δημοςιεύουν τα ερευνητικϊ τουσ πορύςματα ςε ποιοτικϋσ 
διεθνεύσ επιςτημονικϋσ επιθεωρόςεισ. Για αυτόν το ςκοπό, οι επιθεωρόςεισ χωρύςτηκαν ςε 
4 κατηγορύεσ ποιότητασ και ακαδημαώκόσ επύδραςησ και τα μϋλη ΔΕΠ επιβραβεύονται με 
ςχετικό χρηματικό βραβεύο, εφόςον δημοςιεύςουν ςε κϊποια από τισ κατηγορύεσ αυτϋσ και 
ανϊλογα με την κατηγορύα. Οι βραβεύςεισ αυτϋσ εύναι ετόςιεσ. 
 
 

5.7. Ενθϊρρυνςη ανϊπτυξησ ποςότητασ και ποιότητασ ερευνητικού ϋργου 
Σο Σμόμα ενθαρρύνει την ποςοτικό και ποιοτικό ανϊπτυξη του ερευνητικού ϋργου μϋςω 
των νομοθετικϊ προβλεπόμενων διαδικαςιών ακαδημαώκόσ εξϋλιξησ. Σο ςημαντικότερο 
θετικό κύνητρο εύναι τα προβλεπόμενα ςχετικϊ κριτόρια που εύναι υποχρεωμϋνα να 
πληρούν τα μϋλη ΔΕΠ για την εξϋλιξό τουσ ςτισ επόμενεσ βαθμύδεσ. Επύςησ, ανϊλογα 
ςυμβϊλλουν τα ςχόλια και οι υποδεύξεισ που περικλεύονται ςτην ειςηγητικό και την τελικό 
ϋκθεςη των μελών του εκλεκτορικού ςώματοσ κατϊ τη διαδικαςύα εκλογόσ ό εξϋλιξησ των 
μελών ΔΕΠ ςτην εκϊςτοτε βαθμύδα. Σόςο το υφιςτϊμενο νομοθετικό πλαύςιο, πϊντωσ, όςο 
και το Σμόμα και το Πανεπιςτόμιο επιτρϋπουν τη δραςτηριοπούηςη των μελών ΔΕΠ και 
ϊλλων μελών τησ κοινότητασ ςε ςυλλογικϊ ερευνητικϊ ϋργα μϋςω τησ ερευνητικόσ 
ςυνεργαςύασ και ςτο πλαύςιο του ΕΛΚΕ. 
 
 

5.8. Υόρτοσ διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού ϋργου των μελών του 
ακαδημαώκού προςωπικού  
Ο εν γϋνει φόρτοσ του ακαδημαώκού προςωπικού καθορύζεται από τη ςχετικό νομοθεςύα 
και αποφαςύζεται κατϊ τισ ςχετικϋσ ςυνεδριϊςεισ τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ μϋςω 
αναθϋςεων διδαςκαλύασ μαθημϊτων και ςυμμετοχόσ ςε ςυλλογικϊ όργανα και επιτροπϋσ. 
Σο ωρολόγιο πρόγραμμα αποτυπώνει την κατϊςταςη των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, των 
διδαςκουςών/όντων ΠΔ 407/80 (ξϋνεσ γλώςςεσ και ςυμπληρωματικό διδαςκαλύα) και 
των διδαςκουςών/όντων μϋςω πιςτώςεων ΕΠΑ. 

Ο κατ’ ελϊχιςτο εβδομαδιαύοσ φόρτοσ ϋργου των μελών ΔΕΠ εύναι ϋξι (6) ώρεσ 
διδαςκαλύασ και δύο (2) ώρεσ ςυνεργαςύασ με τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ (ώρεσ γραφεύου). 
την πρϊξη, ο φόρτοσ διδακτικού ϋργου των μελών ΔΕΠ υπερβαύνει ςυχνϊ το ελϊχιςτο 
όριο ιδύωσ ςε περύπτωςη αδειών ϊλλων μελών ΔΕΠ (επιςτημονικών, εκπαιδευτικών, 
γονικών, ϊνευ αποδοχών κτλ.). Τφύςτανται επύςησ υποχρεώςεισ διδαςκαλύασ ςε 
μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα, οριςμϋνα εκ των οπούων περιλαμβϊνουν επιπρόςθετεσ του 
μιςθού αμοιβϋσ. 

Επιπλϋον, τα μϋλη ΔΕΠ ςυμμετϋχουν ςτα ςυλλογικϊ όργανα και κυρύωσ τη υνϋλευςη 
του Σμόματοσ (1-2 ςυνεδριϊςεισ το μόνα), καθώσ και ςε δεκϊδεσ μόνιμεσ ό adhoc 
επιτροπϋσ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο του Σμόματοσ, τησ χολόσ και του 
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Πανεπιςτημύου και ςτελεχώνονται από μϋλη ΔΕΠ. 
Σα μϋλη ΔΕΠ ϋχουν επύςησ υποχρεώςεισ ςχετικϋσ με την ϋρευνα, εύτε ςτο 

Πανεπιςτόμιο εύτε εκτόσ, και ςυμμετοχόσ ςε διϊφορεσ επιςτημονικϋσ δραςτηριότητεσ, οι 
οπούεσ αφορούν μεταξύ ϊλλων τα εξόσ: α) υλλογό και επεξεργαςύα ερευνητικών 
δεδομϋνων. β) υγγραφό επιςτημονικών ϋργων και εκλαώκευτικών των ϋργων κειμϋνων. γ) 
Διαδικαςύα επιςτημονικόσ δημοςύευςησ ερευνητικών ποριςμϊτων. δ) υναντόςεισ 
ερευνητικού ςυντονιςμού. ε) υμμετοχό ςε ατομικϋσ ερευνητικϋσ προςπϊθειεσ ό ςυλλογικϊ 
ερευνητικϊ ϋργα. ςτ) Δρϊςεισ διϊχυςησ ερευνητικών ποριςμϊτων ςε ακαδημαώκϊ ό μη 
ακροατόρια και την ευρύτερη κοινωνύα. ζ) υναντόςεισ ςυντονιςμού προετοιμαςύασ 
ερευνητικών προτϊςεων. η) υγγραφό ερευνητικών προτϊςεων και ςχετικϋσ 
διοικητικϋσ/γραμματειακϋσ διαδικαςύεσ κατϊθεςησ των προτϊςεων. θ) υμμετοχό ςε 
επιςτημονικϊ δύκτυα .ι) υμμετοχό ςε επιςτημονικϋσ ημερύδεσ, ςυνϋδρια κτλ. ια) υμμετοχό 
ςε εκλεκτορικϊ ςώματα. ιβ) Αξιολόγηςη ερευνητικού ϋργου ςυναδϋλφων (peerreview). ιγ) 
υμμετοχό ςε ςυντακτικϋσ ομϊδεσ επιςτημονικών επιθεωρόςεων και ςυμβουλευτικών 
ομϊδων επιςτημονικών ϋργων και δρϊςεων. ιδ) Επύβλεψη ερευνητικού ϋργου 
φοιτητριών/ών και νϋων επιςτημόνων. 
 
 
5.9. Διαδικαςύεσ διαςφϊλιςησ ποιότητασ διδακτικού και λοιπού προςωπικού 
Σο Σμόμα εφαρμόζει τισ διαδικαςύεσ διαςφϊλιςησ ποιότητασ διδακτικού και λοιπού 
προςωπικού που προβλϋπονται από την κεύμενη νομοθεςύα και τισ αποφϊςεισ των 
ςυλλογικών οργϊνων ςε ιδρυματικό επύπεδο. Σο Σμόμα επιδιώκει ςυςτηματικϊ την τόρηςη 
υψηλού επιπϋδου ακαδημαώκόσ δραςτηριότητασ (διδαςκαλύα και ϋρευνα), την 
αποδοτικότητα και την τόρηςη των υποχρεώςεων του ςτελεχιακού του δυναμικού 
(ςυνεπϋσ ωρϊριο εργαςύασ και ςυνϋπεια ςτισ διδακτικϋσ υποχρεώςεισ, ςυςτηματικό 
παρουςύα ςτουσ πανεπιςτημιακούσ χώρουσ πϋραν του διδακτικού ϋργου, ςυμμετοχό ςτα 
ςυλλογικϊ όργανα και ςε ϊλλα διοικητικϊ καθόκοντα). Οι ϊδειεσ και απουςύεσ κϊθε εύδουσ 
εγκρύνονται μϋςω τησ προβλεπόμενησ από τον νόμο διαδικαςύασ. 
 
 

5.10. τρατηγικό κινητικότητασ των μελών τησ ακαδημαώκόσ μονϊδασ 
Σα μϋλη του Σμόματοσ υποςτηρύζονται ςτισ επιλογϋσ και τισ προςπϊθειϋσ τουσ για 
προςωπικό επιςτημονικό ανϊπτυξη μϋςω επιλογών κινητικότητασ που προςφϋρονται ςτο 
πλαύςιο ευρωπαώκών (Erasmus+) και εθνικών προγραμμϊτων κινητικότητασ. Παρϋχεται 
επύςησ η δυνατότητα χρηματοδότηςησ ςυμμετοχόσ ςε ςυνϋδρια εξωτερικού και ευκαιρύεσ 
χρηματοδότηςησ μϋςω ευρωπαώκών προγραμμϊτων. Σο περιοριςτικό νομοθετικό πλαύςιο, 
ωςτόςο, δεν επιτρϋπει την εκτεταμϋνη χρόςη τησ δυνατότητασ κινητικότητασ, πϋρα από τισ 
απαραύτητεσ για την ερευνητικό δραςτηριότητα επιςτημονικϋσ/εκπαιδευτικϋσ ϊδειεσ, 
καθώσ τα διδακτικϊ κενϊ που δημιουργούνται θα πρϋπει να καλυφθούν από επιπρόςθετο 
διδακτικό ϋργο ςυναδϋλφων μελών ΔΕΠ. 
 
 
5.11. Πολιτικϋσ προςϋλευςησ μελών ακαδημαώκού προςωπικού υψηλού 
επιπϋδου 
το πλαύςιο των εντατικών προςπαθειών των μελών ΔΕΠ για ανϊπτυξη ερευνητικών 
ςυνεργαςιών ςε εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο, τόςο τα μϋλη ΔΕΠ όςο και οι φοιτότριεσ/ητϋσ 
ϋχουν ςυχνϊ την ευκαιρύα να ϋρχονται ςε επαφό με επιςτόμονεσ εγνωςμϋνου κύρουσ τησ 
ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ. Ομούωσ, η δραςτηριότητα των μελών ΔΕΠ του Σμόματοσ ςτο 
πλαύςιο τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε ςημαντικϊ ςυνϋδρια και επιςτημονικϋσ ςυναντόςεισ, αλλϊ 
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και τησ διοργϊνωςησ ανϊλογων εκδηλώςεων εντόσ τησ ακαδημαώκόσ μονϊδασ, παρϋχει τη 
δυνατότητα για ςυνεργαςύεσ με διεθνώσ αναγνωριςμϋνουσ επιςτόμονεσ που δεν εύναι μϋλη 
του Πανεπιςτημύου (βλ. και ενότητα 5.12.). 
 
 
5.12. τρατηγικό μονϊδασ για ερευνητικό δραςτηριότητα ςε ςυγκεκριμϋνα 
πεδύα επιςτημονικού ενδιαφϋροντοσ  
Σο Σμόμα ενθαρρύνει και διευκολύνει πρωτοβουλύεσ ατομικόσ και ςυλλογικόσ ερευνητικόσ 
δραςτηριότητασ των μελών ΔΕΠ και ϊλλων μελών τησ μονϊδασ ςτο πλαύςιο τησ 
προςωπικόσ τουσ ςτρατηγικόσ ανϊπτυξησ τησ επιςτημονικόσ και ερευνητικόσ τουσ δρϊςησ 
ςτα πεδύα του επιςτημονικού τουσ ενδιαφϋροντοσ. Σα μϋλη τησ μονϊδασ 
δραςτηριοποιούνται επύςησ ςτο πλαύςιο πολλών θεςμικών ςυνεργαςιών (μϋςω μνημονύων 
ςυνεργαςύασ) του Σμόματοσ και του ιδρύματοσ, αλλϊ και ενόσ εκτεταμϋνου δικτύου 
ϊτυπων επαφών και παλαιών ςυνεργαςιών των ιδύων. 

το πλαύςιο του Σμόματοσ λειτουργούν όδη από το 2016 τρύα ερευνητικϊ 
εργαςτόρια: α) Εργαςτόριο Επιχειρηματικότητασ. β) Εργαςτόριο Μελϋτησ του Πολιτιςμού, 
των υνόρων και του Κοινωνικού Υύλου. γ) Εργαςτόριο Ιςτορύασ Νοτιοανατολικόσ 
Ευρώπησ. Επύςησ, όδη από το 2014 διεξϊγεται ςτο Σμόμα η ςειρϊ ανοιχτών διαλϋξεων ςτη 
διεθνό πολιτικό θεωρύα με τύτλο Politics First. Οι ςυναντόςεισ πραγματοποιούνται ςε 
εβδομαδιαύα βϊςη με διαλϋξεισ των υπευθύνων καθηγητών, αλλϊ και προςκεκλημϋνων 
ομιλητών τόςο από την Ελλϊδα όςο και το εξωτερικό, εύναι ανοιχτϋσ ςε όλουσ και η εύςοδοσ 
ελεύθερη ςτο κοινό, προςελκύοντασ ακροατόριο ακόμη και εκτόσ του Πανεπιςτημύου 
Μακεδονύασ. Μϋχρι τη ςτιγμό τησ ςύνταξησ τησ παρούςασ πρόταςησ, ϋχουν 
πραγματοποιηθεύ περιςςότερεσ από εβδομόντα ϋξι (76) διαλϋξεισ Politics First ςε θεματικϋσ 
που παρακολουθούν τισ θεωρητικϋσ και διεθνεύσ πολιτικϋσ εξελύξεισ. 

Επύςησ, μϋλη τη μονϊδασ ϋχουν ιδρύςει και δραςτηριοποιούνται ςτο πλαύςιο τησ 
Μονϊδασ Ϊρευνασ Κοινόσ Γνώμησ και Αγορϊσ που εύναι θεςμοθετημϋνη ερευνητικό μονϊδα 
ςτο πλαύςιο του Πανεπιςτημύου. Πολλϊ δε μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ ϋχουν μακρϊ 
δραςτηριοπούηςη ςτο πλαύςιο ερευνητικών ιδρυμϊτων και δεξαμενών ςκϋψησ εκτόσ του 
Πανεπιςτημύου ςτην Ελλϊδα ό το εξωτερικό. Εύναι τϋλοσ χαρακτηριςτικό ότι λόγω του 
ειδικού και διεπιςτημονικού χαρακτόρα του Σμόματοσ υφύςταται μύα εκ των πραγμϊτων 
υγιόσ και παραγωγικό όςμωςη μεταξύ διαφόρων αντικειμϋνων, επιςτημονικών πεδύων και 
παραδόςεων που οδηγεύ ςε ενδιαφϋρουςεσ και χρόςιμεσ ερευνητικϋσ ςυνϋργειεσ. Αυτό 
αποτυπώνεται ςε προπτυχιακϊ και μεταπτυχιακϊ μαθόματα ςυνδιδαςκαλύασ μελών ΔΕΠ 
από διαφορετικϊ πεδύα, ςε κοινϋσ ερευνητικϋσ δραςτηριότητεσ που αναπτύςςονται ςτο 
πλαύςιο του πανεπιςτημύου ό εκτόσ αυτού, ςε κοινϋσ εκδοτικϋσ δραςτηριότητεσ, 
ςυνδιοργϊνωςη ςυνεδρύων, εκπαιδευτικών ταξιδιών και πολλϊ ϊλλα. 
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6. ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ 
 
Σο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ διαθϋτει επαρκό χρηματοδότηςη για την κϊλυψη των 
αναγκών τησ διδαςκαλύασ και τησ μϊθηςησ. Αφενόσ διαθϋτει επαρκεύσ υποδομϋσ και 
υπηρεςύεσ για τη μϊθηςη και την υποςτόριξη των φοιτητριών/ών, αφετϋρου διευκολύνει 
την ϊμεςη πρόςβαςη ςε αυτϋσ με τη θϋςπιςη ςχετικών εςωτερικών κανόνων (π.χ. 
αύθουςεσ, εργαςτόρια, βιβλιοθόκεσ δύκτυα, ςύτιςη, ςτϋγαςη, υπηρεςύεσ ςταδιοδρομύασ, 
κοινωνικόσ πολιτικόσ κτλ.). 
 
 

6.1. Τποςτόριξη νεοειςερχόμενων φοιτητριών/ών 
Με την ϋναρξη του ακαδημαώκού ϋτουσ διοργανώνεται εκδόλωςη υποδοχόσ των 
πρωτοετών φοιτητριών/ών με τη ςυμμετοχό των πρυτανικών αρχών, των κοςμητόρων, 
των προϋδρων των Σμημϊτων και του ςυλλόγου των φοιτητών. Ενημερώνονται οι 
φοιτότριεσ/ητϋσ, βραβεύονται οι πρωτεύςαςεσ/αντεσ κϊθε Σμόματοσ και ακολουθούν 
ομιλύεσ αποφούτων του Πανεπιςτημύου, οι οπούεσ/οι αναφϋρουν τισ εμπειρύεσ τουσ από το 
Πανεπιςτόμιο και τα εφόδια που απϋκτηςαν για εύρεςη εργαςύασ. 
 
 

6.2. Διϊθεςηκαι κατανομό πόρων 
ύμφωνα με το υπϊρχον νομοθετικό πλαύςιο και τουσ κανονιςμούσ του Πανεπιςτημύου, η 
διϊθεςη και κατανομό πόρων γύνεται κεντρικϊ ςε ιδρυματικό επύπεδο. ήταν προκύπτουν 
ςχετικϊ αιτόματα από τη ύγκλητο, η υνϋλευςη του Σμόματοσ επεξεργϊζεται και ςυζητϊ 
τισ εκπαιδευτικϋσ του ανϊγκεσ και κατόπιν απόφαςησ του ςυλλογικού οργϊνου καταθϋτει 
ςτισ κεντρικϋσ υπηρεςύεσ του ιδρύματοσ τισ προτϊςεισ τησ για προτεραιοπούηςη κϊλυψησ 
ακαδημαώκών και ϊλλων αναγκών. 
 
 
6.3. Βιβλιοθόκη και Κϋντρο Πληροφόρηςησ 
HΒιβλιοθόκη και Κϋντρο Πληροφόρηςησ του Πανεπιςτημύου (https://www.uom.gr/maclib 
και https://www.lib.uom.gr/index.php/el/) εύναι το κεντρικό ςημεύο μαθηςιακών πόρων 
για τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ και τα ΠΠ. Θϋτοντασ ωσ πρωταρχικούσ ςτόχουσ τησ την 
παροχό μιασ πληθώρασ υπηρεςιών με ϋμφαςη ςτισ ηλεκτρονικϋσ και τισ εξ αποςτϊςεωσ 
υπηρεςύεσ, η Βιβλιοθόκη και Κϋντρο Πληροφόρηςησ καταλύει τα όρια τησ φυςικόσ τησ 
χωροθϋτηςησ υιοθετώντασ τισ νϋεσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ και ςτελεχώνοντασ τα Σμόματϊ 
τησ με εξειδικευμϋνο προςωπικό. 
 
 

6.4. Δομϋσ και υπηρεςύεσ υποςτόριξησ των φοιτητριών/ών  
Σο Σμόμα ϋχει επιφορτύςει τρύα (3) μϋλη ΔΕΠ με τον ρόλο του υμβούλου πουδών των 
φοιτητριών/ών. Οι ύμβουλοι πουδών δϋχονται αιτόματα φοιτητριών/ών για 
ςυμβουλευτικϋσ ςυναντόςεισ-ςυζητόςεισ ςχετικϊ με προβλόματα που ανακύπτουν κατϊ 
την μαθηςιακό τουσ δραςτηριότητα. Οι φοιτότριεσ/ητϋσ του Σμόματοσ ϋχουν επύςησ 
πρόςβαςη ςε εξειδικευμϋνεσ δομϋσ και υπηρεςύεσ του ιδρύματοσ. Μεταξύ αυτών, κεντρικόσ 
ςημαςύασ εύναι οι παρακϊτω δομϋσ/υπηρεςύεσ: 
 
6.4.1. Δομή Απαςχόληςησ και Σταδιοδρομίασ 
Η καινοτόμοσ Δομό Απαςχόληςησ και ταδιοδρομύασ (ΔΑΣΑ) του ιδρύματοσ 
(https://dasta.uom.gr/)ςυμβϊλλει ςτην αξιοπούηςη τησ εμπειρύασ εξωτερικών φορϋων από 
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την αγορϊ εργαςύασ. Ο ρόλοσ τησ δομόσ εύναι να ςυλλαμβϊνει το όραμα, να αναπτύςςει τη 
ςτρατηγικό του ιδρύματοσ για τη ςύνδεςό του με την αγορϊ εργαςύασ και να μεριμνϊ για 
την ανϊπτυξη μιασ βιώςιμησ και ςυντονιςμϋνησ προςϋγγιςησ των επιμϋρουσ δομών και 
πολιτικών του ιδρύματοσ ςτον τομϋα αυτό. Από 3/4/2014 η ΔΑΣΑ ϋχει υποκαταςτόςει 
τον ρόλο και τισ λειτουργύεσ του Γραφεύου Διαςύνδεςησ του ιδρύματοσ, το οπούο εύχε 
αρχικώσ ιδρυθεύ το 1994 ωσ «Γραφεύο ταδιοδρομύασ». Οι δραςτηριότητεσ πλϋον τησ 
ΔΑΣΑ απευθύνονται ςτισ/ςτουσ προπτυχιακϋσ/ούσ και μεταπτυχιακϋσ/ούσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ, καθώσ και ςτισ/ςτουσ προςφϊτωσ αποφοιτόςαςεσ/ντεσ. Ο κεντρικόσ 
ςτόχοσ εύναι να προςφϋρει με οργανωμϋνο τρόπο ςτουσ παραπϊνω τη δυνατότητα να 
γνωρύςουν το περιβϊλλον τησ μελλοντικόσ τουσ επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ και, 
παρϊλληλα, να αποκτόςουν γνώςεισ και δεξιότητεσ που θα τισ/τουσ επιτρϋψουν να 
διεκδικόςουν με καλύτερουσ όρουσ τη θϋςη τουσ ςτον επαγγελματικό ςτύβο. την 
κατεύθυνςη αυτό η ΔΑΣΑ εφαρμόζει ύςτημα Διαχεύριςησ Ποιότητασ ςύμφωνα με τισ 
αρχϋσ του διεθνούσ προτύπου ΙSO 9001:2008. 
 
6.4.2. Γραφείο Διαςύνδεςησ  
Σο Γραφεύο Διαςύνδεςησ (https://www.uom.gr/career-office) ϋχει ωσ ςκοπό την ϊμεςη, 
ϋγκυρη και αποτελεςματικό εξυπηρϋτηςη των φοιτητριών/ών και νϋων αποφούτων του 
Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, προϊγοντασ την εκπαύδευςη των επωφελουμϋνων του ςτη 
διαχεύριςη των γνώςεων, των εμπειριών και δεξιοτότων τουσ, με ςτόχο την προςωπικό και 
επαγγελματικό τουσ ανϊπτυξη. τισ υπηρεςύεσ του Γραφεύου Διαςύνδεςησ 
περιλαμβϊνονται: α) Η ατομικό ςυμβουλευτικό υποςτόριξη ςε θϋματα ςπουδών και 
ςταδιοδρομύασ. β) Η διοργϊνωςη εκδηλώςεων ενημϋρωςησ και δικτύωςησ με την αγορϊ 
εργαςύασ. γ) Η υλοπούηςη ομαδικών ςυμβουλευτικών ςυναντόςεων και εργαςτηρύων για 
την ανϊπτυξη κοινωνικών δεξιοτότων και την ενύςχυςη τησ επαγγελματικόσ ετοιμότητασ 
των φοιτητριών/ών και αποφούτων του ιδρύματοσ. δ) Η κοινοπούηςη ανακοινώςεων που 
ςχετύζονται με τισ ακαδημαώκϋσ και επαγγελματικϋσ επιλογϋσ των επωφελουμϋνων μασ 
(μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα, υποτροφύεσ, διαγωνιςμού, θϋςεισ εργαςύασ, ευκαιρύεσ 
απόκτηςησ εργαςιακόσ εμπειρύασ κτλ.).ε) Η ςυνεχόσ επικοινωνύα και διερεύνηςη 
προοπτικών ςυνεργαςύασ με τισ/τουσ αποφούτουσ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, με 
επιςτημονικούσ, ακαδημαώκούσ και επαγγελματικούσ φορεύσ και με ελληνικϋσ και ξϋνεσ 
επιχειρόςεισ. 

Σο Γραφεύο Διαςύνδεςησ ϋχει πενταμελϋσ ςτελεχιακό δυναμικό. Εύναι ιδιαύτερα 
δραςτόριο τόςο ςτη διοργϊνωςη δραςτηριοτότων προσ χρόςη των φοιτητριών/ών όςο 
και ςτη ςυγκϋντρωςη και διϊχυςη χρόςιμων πληροφοριών για την επαγγελματικό τουσ 
ςταδιοδρομύα. Επύςησ, το Γραφεύο προςφϋρει ςυμβουλευτικό ςταδιοδρομύασ, δηλαδό 
εξειδικευμϋνεσ ςυμβουλϋσ (ςύνταξη και αποςτολό βιογραφικού, αιτόςεισ, προετοιμαςύα για 
ςυνϋντευξη κτλ.) ςε φοιτότριεσ/ητϋσ και τελειόφοιτουσ. Σελευταύα αναπτύςςει ϋντονη 
δραςτηριότητα διαςύνδεςησ εργαζόμενων αποφούτων με το Πανεπιςτόμιο και τισ/τουσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ του, ενώ εύναι υπό ύδρυςη ο ςύνδεςμοσ αποφούτων του ιδρύματοσ. Σο 
Γραφεύο Διαςύνδεςησ διαθϋτει εξειδικευμϋνη ιςτοςελύδα/πλατφόρμα, όπου 
αναπτύςςονται καινοτόμεσ πρωτοβουλύεσ και εργαλεύα υποβοόθηςησ των φοιτητριών/ών. 
την πλατφόρμα αναρτώνται, μεταξύ ϊλλων, πληροφορύεσ για θϋςεισ εργαςύασ, 
μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα, υποτροφύεσ, απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ, ςχετικϋσ 
εκδηλώςεισ κτλ. (https://dasta.uom.gr/Career/default.aspx) 

Σο Γραφεύο Διαςύνδεςησ ςυνδιοργανώνει επύςησ με μϋλοσ ΔΕΠ του Σμόματοσ 
ημερύδεσ επαγγελματικού προςανατολιςμού εξειδικευμϋνα για φοιτότριεσ/ητϋσ και 
αποφούτουσ του ΒΑ. Οι ημερύδεσ διοργανώνονται ςχεδόν ανϊ διετύα και προςελκύουν 
επαγγελματύεσ αποφούτουσ του Σμόματοσ και ομοειδών Σμημϊτων, οι οπούεσ/οι όδη 
δραςτηριοποιούνται με επιτυχύα ςε ςημαντικούσ επαγγελματικούσ κλϊδουσ ςτην Ελλϊδα 
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και το εξωτερικό. 
 

6.4.3. Γραφείο Πρακτικήσ Άςκηςησ  
ήπωσ όδη ςημειώθηκε παραπϊνω, το Γραφεύο Πρακτικόσ Ωςκηςησ (ΓΠΑ) 
(https://www.uom.gr/practice-office)ςυμβϊλλει ςτην εδραύωςη και ςυςτηματοπούηςη τησ 
αναγκαύασ επικοινωνύασ του ιδρύματοσ με την αγορϊ εργαςύασ και το κοινωνικό γύγνεςθαι. 
(Αναλυτικότερα για τουσ ςτόχουσ του ΓΠΑ και τον θεςμό τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, βλ. υπό 
ςτοιχεύο 4.10.) 
 
6.4.4. Κέντρο Συμβουλευτικήσ και Στήριξησ Φοιτητών  
Σο Κϋντρο υμβουλευτικόσ και τόριξησ Υοιτητών (ΚΥ)(https://www.uom.gr/student-
support)λειτουργεύ ςτο πλαύςιο των υπηρεςιών υποςτόριξησ φοιτητριών/ών με ειδικϋσ 
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ του Πανεπιςτημύου. Ϊχει ωσ ςκοπό την ψυχολογικό υποςτόριξη 
των φοιτητριών/ών του ιδρύματοσ με και χωρύσ ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και 
αναπηρύεσ και την ευαιςθητοπούηςη τησ πανεπιςτημιακόσ κοινότητασ ςε θϋματα που 
αφορούν τον τομϋα τησ ψυχικόσ υγεύασ. Μϋςα από διϊφορεσ δρϊςεισ το ΚΥ παρϋχει 
ενημϋρωςη, ψυχολογικό υποςτόριξη και ςυμβουλευτικό ςε όλουσ τισ/τουσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ του ιδρύματοσ. Σο προςωπικό του Κϋντρου αποτελεύται από δύο (2) 
επιςτημονικϊ υπεύθυνεσ/ουσ (μϋλη ΔΕΠ του ιδρύματοσ), δύο (2) ψυχολόγουσ και οκτώ (8) 
εθελόντριεσ/οντϋσ ψυχολόγουσ. 
 

6.4.5 Μονάδα Προςβαςιμότητασ 
Η Μονϊδασ Προςβαςιμότητασ(https://www.uom.gr/accessibility) ϋχει ωσ ςτόχο την 
αποτελεςματικότερη κϊλυψη των αναγκών των φοιτητριών/ών με αναπηρύα. Η 
δημιουργύα τησ ειδικόσ αυτόσ υπηρεςύασ προςβαςιμότητασ ϋγινε λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 
ςημαντικϋσ δυςκολύεσ πρόςβαςησ που αντιμετωπύζουν οι φοιτότριεσ/ητϋσ με αναπηρύα, τισ 
πραγματικϋσ ανϊγκεσ που αντιμετωπύζουν κατϊ τη φούτηςό τουσ ςτο ύδρυμα, αλλϊ και την 
αποδεδειγμϋνη ςυνειςφορϊ παρόμοιων υπηρεςιών που υπϊρχουν όδη ςε ϊλλα 
Πανεπιςτόμια. Οι υπηρεςύεσ υποςτόριξησ του Πανεπιςτημύου οργανώνονται ςε ςυνεργαςύα 
με το Σμόμα Εκπαιδευτικόσ και Κοινωνικόσ Πολιτικόσ. 
 

6.4.6. Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιςτών και Δικτύων 
Σο Κϋντρο Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών και Δικτύων (ΚΤΔ) του Πανεπιςτημύου 
(https://www.uom.gr/cnc) αποτελεύ μια ακόμα υποςτηρικτικό μονϊδα όλου του 
πληροφοριακού ςυςτόματοσ του Πανεπιςτημύου και χρηςιμοποιεύται και από το Σμόμα 
μασ. Σο Κϋντρο ϋχει ωσ ςκοπό τόςο την ορθό λειτουργύα των Σεχνολογιών Πληροφορικόσ 
και Επικοινωνιών, όςο και την ικανοπούηςη των αναγκών των χρηςτών των ηλεκτρονικών 
υπολογιςτών και των δικτυακών υπηρεςιών του Πανεπιςτημύου. υγκεκριμϋνα, το ΚΤΔ 
ϋχει αναλϊβει τη ςυνεχό παρακολούθηςη και υποςτόριξη των αναγκών του ιδρύματοσ ςε 
υλικό εξοπλιςμό και λογιςμικό και την εποπτεύα τησ λειτουργύασ του δικτύου 
επικοινωνιών. Επύςησ, ϋχει την ευθύνη για την εξαςφϊλιςη τησ πρόςβαςησ του ιδρύματοσ 
ςτο διαδύκτυο και για τη ςυνεργαςύα του με το Πανεπιςτημιακό Διαδύκτυο (GUNet) με 
ςκοπό την ωφϋλεια από τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ του. Μεταξύ των υπηρεςιών που 
προςφϋρει το Κϋντρο εύναι και το Γραφεύο Εξυπηρϋτηςησ Φρηςτών (Help Desk). 
 
6.4.7. Άλλεσ υπηρεςίεσ και ιςτοςελίδα του Πανεπιςτημίου 
Ωλλεσ υπηρεςύεσ του Πανεπιςτημύου που απευθύνονται ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ και 
του Σμόματόσ μασ εύναι οι εξόσ: α) Υοιτητικό Μϋριμνα, β) Γραφεύο Υυςικόσ Αγωγόσ, γ) 
Γραφεύο Erasmus, δ) ύλλογοσ Υοιτητών, ε) ύλλογοσ Υοιτητών Erasmus, ςτ) Κϋντρο 
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Επιμόρφωςησ και Δια Βύου Μϊθηςησ και ζ) Γραφεύο Περιβαλλοντικόσ Διαχεύριςησ. Η 
ιςτοςελύδα του Πανεπιςτημύου προςφϋρει επύςησ τισ παρακϊτω ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ 
προσ τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ: α) Ακαδημαώκό ημερολόγιο, β) Ακαδημαώκό ταυτότητα, γ) 
Students Web, δ) Compus, ε) Υοιτητικό email. 
 
 

6.5. Διαδικτυακϋσ Τπηρεςύεσ του Πανεπιςτημύου 
Σο Πανεπιςτόμιο διαθϋτει, μεταξύ ϊλλων, δύο ςημαντικϋσ διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ 
διευκόλυνςησ των φοιτητριών/ών. Σο Students Web προςφϋρει ςτισ/ςτουσ 
φοιτότριεσ/ητϋσ ενημϋρωςη για το Πρόγραμμα πουδών που παρακολουθούν και τα 
μαθόματα που ϋχουν δηλώςει και τισ βαθμολογύεσ τουσ. Σισ/τουσ επιτρϋπει επύςησ να 
υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ τισ δηλώςεισ των μαθημϊτων τουσ, αλλϊ και αιτόςεισ για ϋκδοςη 
πιςτοποιητικών. το πλαύςιο τησ πλατφόρμασ Compus βρύςκονται ςτη διϊθεςη των 
φοιτητριών/ών όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα και υλικό μελϋτησ για το κϊθε μϊθημα που 
διδϊςκεται ςτο Σμόμα και το Πανεπιςτόμιο. 
 
 

6.6. Τποςτηρικτικϋσ Τπηρεςύεσ του Σμόματοσ 
Προσ υποςτόριξη του ΠΠ λειτουργεύ η Γραμματεύα του Σμόματοσ, η οπούα ςτελεχώνεται 
από τϋςςερισ (4) διοικητικϋσ/ούσ υπαλλόλουσ του ιδρύματοσ. Σο Σμόμα διαθϋτει επύςησ 
εργαςτόριο Η/Τ. Σο Εργαςτόριο διαθϋτει τριϊντα οκτώ (38) θϋςεισ εργαςύασ και 
ςτελεχώνεται από ϋνα (1) μϋλοσ ΕΔΙΠ τησ ακαδημαώκόσ μονϊδασ, το οπούο προςφϋρει 
ςυμβουλϋσ και υποςτόριξη ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ του Σμόματοσ που χειρύζονται τουσ 
ηλεκτρονικούσ υπολογιςτϋσ και το διαδύκτυο ςτον ςυγκεκριμϋνο χώρο. 

Σο Σμόμα διαθϋτει επύςησ εξειδικευμϋνο Πρόγραμμα Διδακτικόσ Ξϋνων Γλωςςών, το 
οπούο απευθύνεται ςε πτυχιούχουσ του Σμόματοσ. Ϊχει διϊρκεια ενόσ (1) ακαδημαώκού 
ϋτουσ και ςυμπεριλαμβϊνει διδαςκαλύα δεκατριών (13) εβδομϊδων και πενόντα δύο (52) 
ωρών ανϊ μϊθημα. Σο Πρόγραμμα προςφϋρει πιςτοπούηςη διδακτικόσ τησ ρωςικόσ ό 
τουρκικόσ ό ρουμανικόσ ό ςερβικόσ ό βουλγαρικόσ γλώςςασ. Αποτελεύται από δύο 
θεματικϋσ ενότητεσ: α) ειδικό διδακτικό και β) πρακτικό ϊςκηςη. Σο Πρόγραμμα οδηγεύ 
ςτη λόψη Πιςτοποιητικού με τύτλο «Πιςτοποιητικό Επιτυχούσ Παρακολούθηςησ 
Προγρϊμματοσ Διδακτικόσ των Ξϋνων Γλωςςών» ςύμφωνα με το ϊρθρο 3 τησ ΤΑ 
6117/Α5/324/8-2-2017. 
 
 

6.7. Θεςμοθετημϋνεσ υποτροφύεσ για τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ 
Βλ. ενότητα 4.3. 
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7. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ 
 
Σο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ ϋχει την πλόρη ευθύνη για τη ςυλλογό, ανϊλυςη και χρόςη 
πληροφοριών, με ςκοπό την αποτελεςματικό διαχεύριςη των ΠΠ, καθώσ και των 
ςυναφών δραςτηριοτότων με τρόπο ενιαύο, λειτουργικό και ϊμεςα προςβϊςιμο. 
 
 
7.1. Δημοςιοπούηςη πληροφοριών 
Οι πληροφορύεσ για τισ δραςτηριότητεσ του Σμόματοσ, το πρόγραμμα ςπουδών, το 
ωρολόγιο πρόγραμμα, οι κανονιςμού, οι προκηρύξεισ και ανακοινώςεισ αναρτώνται ςτην 
ιςτοςελύδα του και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτεύται. 
 
 

7.2. Παρακολούθηςη τησ προόδου των φοιτητριών/ών 
Η πρόοδοσ των φοιτητριών/ών και οι διοικητικϋσ τουσ υποθϋςεισ παρακολουθούνται μϋςω 
του πληροφοριακού ςυςτόματοσ του ιδρύματοσ. Για τισ ανϊγκεσ του Σμόματοσ ΒΑ, η 
Γραμματεύα του Σμόματοσ χειρύζεται την εφαρμογό του ςυςτόματοσ, μϋςω τησ οπούασ 
επιτελούνται όλεσ οι απαραύτητεσ για τισ ςπουδϋσ των προπτυχιακών φοιτητριών/ών 
λειτουργύεσ, όπωσ η ϋκδοςη κϊθε εύδουσ πιςτοποιητικών, η παρουςύαςη και ϋκδοςη 
αναλυτικόσ βαθμολογύασ, τα αντύγραφα πτυχύων κτλ. 
 
 

7.3. Διαδικαςύα ςυλλογόσ ςτοιχεύων 
Σα βαςικϊ ςτοιχεύα του προφύλ των φοιτητριών/ών ςυλλϋγονται κατϊ την αρχικό 
εγγραφό και καταχωρούνται ςτην καρτϋλα των φοιτητριών/ών και ςτο πληροφοριακό 
ςύςτημα. τη ςυνϋχεια των ςπουδών, τα ςτοιχεύα ςυλλϋγονται κυρύωσ αυτόματα μϋςω του 
πληροφοριακού ςυςτόματοσ και εγγραφών και επιλογών που κϊνουν οι φοιτότριεσ/ητϋσ. 
Ωλλα ςτοιχεύα ςυλλϋγονται και καταχωρούνται μη-μηχανογραφικϊ ό ςε adhoc βϊςη. 
 
 
7.4. υλλεγόμενα ςτοιχεύα και χρόςη τουσ 
χετικϊ με το προςωπικό τησ μονϊδασ, οι πληροφορύεσ ςυγκεντρώνονται από τη 
Γραμματεύα του Σμόματοσ, αξιοποιώντασ τισ αποφϊςεισ τησ υνϋλευςησ, επιτροπών και 
ςυλλογικών οργϊνων, τα αποτελϋςματα διαδικαςιών εκλογόσ και εξϋλιξησ, δηλώςεων των 
μελών ΔΕΠ. Η Γραμματεύα κατηγοριοποιεύ τισ πληροφορύεσ που εύναι ςχετικϋσ με τον 
αρχικό διοριςμό, τισ εξελύξεισ και βαθμύδεσ των μελών τησ μονϊδασ, τα γνωςτικϊ τουσ 
αντικεύμενα, τισ ϊδειεσ που χρηςιμοποιούν, την εκτϋλεςη διδακτικών και ϊλλων 
καθηκόντων κτλ.  

χετικϊ με το ΠΠ, ςυγκεντρώνονται πληροφορύεσ από τισ αρχικϋσ εγγραφϋσ των 
φοιτητριών/ών ςτο Σμόμα, ενώ κατϊ την διϊρκεια των ςπουδών τουσ οι περιςςότερεσ 
πληροφορύεσ ςυγκεντρώνονται αυτόματα από το πληροφοριακό ςύςτημα του ιδρύματοσ, 
για την παρακολούθηςη του οπούου εύναι επιφορτιςμϋνα ςυγκεκριμϋνα μϋλη του 
διοικητικού προςωπικού του Σμόματοσ. υλλϋγονται ςτοιχεύα ςχετικϊ με το προφύλ του 
φοιτητικού πληθυςμού, τη βϊςη ειςαγωγόσ, τον αριθμό των φοιτητριών/ών, τον αριθμό 
ειςερχομϋνων και εξερχομϋνων φοιτητριών/ών Erasmus, τη χρόςη πρακτικόσ ϊςκηςησ, 
τουσ βαςικούσ δεύκτεσ επιδόςεων, τα μαθόματα και τον αριθμό των φοιτητριών/ών, την 
πορεύα φούτηςησ, τα ςτατιςτικϊ επιτυχούσ εξϋταςησ μαθημϊτων, ολοκλόρωςησ ςπουδών 
κτλ. 

τατιςτικϊ ςτοιχεύα επύςησ δημιουργούνται από το πληροφοριακό ςύςτημα μετϊ την 
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αξιολόγηςη των φοιτητριών/ών για κϊθε μϊθημα (βλ. παραπϊνω).Σο Σμόμα δεν ςυλλϋγει 
ςτοιχεύα ςχετικϊ με την ικανοπούηςη των φοιτητριών/ών από το ΠΠ που 
παρακολουθούν, τη ςταδιοδρομύα μετϊ το πτυχύο κτλ. Σα ςτοιχεύα που ςυλλϋγονται 
διαβιβϊζονται ςτη ΜΟΔΙΠ, ενώ κϊποια αξιοποιόθηκαν κατϊ τη διαδικαςύα εξωτερικόσ 
αξιολόγηςησ του Σμόματοσ.  
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8. ΔΗΜΟΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ 
 
Σο Σμόμα ΒΑ δημοςιοποιεύ τισ εκπαιδευτικϋσ και ακαδημαώκϋσ του δραςτηριότητεσ με 
ϊμεςο και προςβϊςιμο τρόπο. Οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ εύναι επικαιροποιημϋνεσ και 
διατυπωμϋνεσ με αντικειμενικότητα και ςαφόνεια. 
 

 
Σο ΒΑ παρϋχει πλόρη, διαφανό και αξιόπιςτη πληροφόρηςη για τισ ακαδημαώκϋσ και 
εκπαιδευτικϋσ του δραςτηριότητεσ, καθώσ και τισ μαθηςιακϋσ και ερευνητικϋσ 
δυνατότητεσ που προςφϋρει ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ του με ϊμεςο και προςβϊςιμο 
τρόπο. Οι κύριοι δύαυλοι επικοινωνύασ που χρηςιμοποιεύ το Σμόμα για τη δημοςιοπούηςη 
πληροφοριών ςχετικών με τη δυναμικό δρϊςη του ϋχουν ηλεκτρονικό μορφό και εύναι οι 
εξόσ: α) ο ιςτότοποσ του Σμόματοσ, β) οι επύςημεσ ομϊδεσ του Σμόματοσ ςτα μϋςα 
κοινωνικόσ δικτύωςησ ,γ) η πλατφόρμα διαχεύριςησ μαθημϊτων (compus) που 
χρηςιμοποιούν τα μϋλη του διδακτικού προςωπικού και οι εγγεγραμμϋνεσ/οι ςτο Σμόμα 
φοιτότριεσ/ητϋσ και,  ςυμπληρωματικϊ, δ) πληροφορύεσ για τισ δρϊςεισ και τα επιτεύγματα 
του Σμόματοσ, οι οπούεσ δημοςιοποιούνται ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό μϋςω του 
περιοδικού του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, καθώσ και πληροφορύεσ που 
δημοςιοποιούνται μϋςω του ιςτοτόπου του Σμόματοσ και απευθύνονται ςτισ/ςτουσ 
προπτυχιακϋσ/ούσ, μεταπτυχιακϋσ/ούσ και διδακτορικϋσ/ούσ φοιτότριεσ/ητϋσ του 
Σμόματοσ, ςτο διδακτικό και ερευνητικό προςωπικό του Σμόματοσ, ςτα μϋλη τησ 
πανεπιςτημιακόσ κοινότητασ του ΠΑΜΑΚ, καθώσ και ςε κϊθε εξωτερικό φορϋα που ϋχει 
ενδιαφϋρον για τισ ακαδημαώκϋσ και ερευνητικϋσ δρϊςεισ του Σμόματοσ Η Γραμματεύα του 
Σμόματοσ διαχειρύζεται και  επικαιροποιεύ  ςυςτηματικϊ τον ιςτότοπο του Σμόματοσ. ήπου 
προβλϋπεται από τη νομοθεςύα οι προκηρύξεισ δημοςιεύονται ςτον ημερόςιο τύπο. 

Σο εύδοσ και το εύροσ των πληροφοριών που παρϋχονται μϋςω του ιςτοτόπου εύναι 
ιδιαιτϋρα μεγϊλο. υγκεκριμϋνα παρϋχονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με α) την 
τοποθεςύα του Σμόματοσ εντόσ τησ πανεπιςτημιούπολησ του ΠΑΜΑΚ και τισ κτιριακϋσ 
εγκαταςτϊςεισ του, όπωσ και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ με αυτό, β) τα όργανα διούκηςησ 
του Σμόματοσ, όπωσ και τη διοικητικό υποςτόριξη των λειτουργιών του, η οπούα παρϋχεται 
από τη Γραμματεύα του, γ) το ςύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που ςτελεχώνει το Σμόμα 
με αναλυτικϊ βιογραφικϊ και εργογραφικϊ ςτοιχεύα, τισ/τουσ μεταδιδακτορικϋσ/ούσ 
ερευνότριεσ/ητϋσ και τα μϋλη τησ Γραμματεύασ, όπωσ και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ τουσ, δ) 
τον τρόπο λειτουργύασ του ΠΠ με πλόρη αναφορϊ ςτα μαθόματα γενικόσ παιδεύασ και 
ειδύκευςησ των δύο επιςτημονικών ειδικεύςεων που θεραπεύει το Σμόμα, καθώσ και ςε 
θϋματα ειςαγωγόσ, περιεχομϋνων τησ φούτηςησ, μαθηςιακών διαδικαςιών και εξετϊςεων, 
ε) τον τρόπο λειτουργύασ των ΠΜ, με πλόρη αναφορϊ ςτα γνωςτικϊ πεδύα που 
θεραπεύουν, καθώσ και ςτισ προώποθϋςεισ ειςαγωγόσ, φούτηςησ και απονομόσ τύτλων, 
όπωσ διατυπώνονται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό τουσ, οι οπούοι και αναρτώνται ςτον 
ιςτότοπο, ςτ) το ακαδημαώκό προφύλ, το ερευνητικό, ςυγγραφικό και διδακτικό ϋργο των 
μελών του Σμόματοσ, ζ) τισ δυνατότητεσ φούτηςησ ςε πανεπιςτόμια τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ που παρϋχονται ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ 
ERASMUS+,η) υποτροφύεσ που μπορούν να λϊβουν οι φοιτότριεσ/ητϋσ από φορεύσ τησ 
χώρασ ό εξωτερικούσ επιςτημονικούσ φορεύσ με τουσ οπούουσ ςυνεργϊζεται το Σμόμα, θ) 
τουσ διδακτορικούσ τύτλουσ που ϋχει απονεύμει το Σμόμα και ι) τισ επιςτημονικϋσ δρϊςεισ 
και λοιπϋσ εκδηλώςεισ που διοργανώνει το Σμόμα ό/και το Πανεπιςτόμιο (διαλϋξεισ, 
ημερύδεσ, ςυμπόςια, ςυνϋδρια, διεπιςτημονικϋσ ςυνεργαςύεσ). 

Μϋςω του ιςτοτόπου δημοςιοποιούνται επύςημα κεύμενα που αφορούν την τρϋχουςα 
ακαδημαώκό δρϊςη του Σμόματοσ, ςυμβϊλλοντασ ςτη διαφϊνεια και τον πλουραλιςμό τησ 
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πληροφορύασ. υγκεκριμϋνα αναρτώνται μεταξύ πολλών ϊλλων: α) ο Οδηγόσ πουδών του 
Σμόματοσ ςτην ελληνικό γλώςςα με περιγραφϋσ των μαθημϊτων, αναφορϊ ςτα 
αναμενόμενα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, τισ εφαρμοζόμενεσ διδακτικϋσ και μαθηςιακϋσ 
διαδικαςύεσ καθώσ και τισ μορφϋσ αξιολόγηςησ τησ διδακτικόσ διαδικαςύασ και των 
ακαδημαώκών δομών ,β) το Ψρολόγιο Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Εξετϊςεων του 
τρϋχοντοσ ακαδημαώκού εξαμόνου και γ) ο Κανονιςμόσ πουδών του ΠΠ, όπωσ και ο 
Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του ΠΜ. 

τισ ςελύδεσ τησ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ StudentsWeb οι φοιτότριεσ/ητϋσ του ΠΠ 
του Σμόματοσ ϋχουν τη δυνατότητα: α) να ϋχουν πρόςβαςη ςε πληροφορύεσ για το ΠΠ και 
το Προςωπικό του Σμόματοσ, β) να υποβϊλλουν δόλωςη μαθημϊτων την κατϊλληλη 
περύοδο ό να ϋχουν πρόςβαςη ςτην ιςχύουςα κατϊςταςη των δηλώςεών τουσ, γ) να ϋχουν 
πρόςβαςη ςτη βαθμολογύα τουσ, δ) να ανατρϋξουν ςτισ τρϋχουςεσ ανακοινώςεισ του 
Σμόματοσ ΒΑ και ϊλλων Σμημϊτων του ιδρύματοσ, ε) να υποβϊλλουν αύτηςη για την 
ϋκδοςη πιςτοποιητικών και να παρακολουθούν την πορεύα διεκπεραύωςησ του αιτόματόσ 
τουσ. 

τισ επύςημεσ ομϊδεσ του Σμόματοσ ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ (Facebook) 
επαναλαμβϊνεται μϋροσ τησ πληροφόρηςησ που παρϋχει ο ιςτότοποσ. υγκεκριμϋνα, 
παρϋχονται από τη Γραμματεύα πληροφορύεσ που αφορούν την καθημερινό λειτουργύα του 
ΠΠ του Σμόματοσ. Επιπλϋον, παρϋχονται πληροφορύεσ ςε ατομικό βϊςη από μϋλη ΔΕΠ του 
ΒΑ, ςχετικϊ με διϊφορεσ ερευνητικϋσ δραςτηριότητεσ και δυνατότητεσ εκπαύδευςησ και 
μετεκπαύδευςησ και επιτυγχϊνεται η πιο ελεύθερη επικοινωνύα και ανταλλαγό απόψεων 
μεταξύ των μελών των ομϊδων, πϊντοτε με τόρηςη τησ ακαδημαώκόσ δεοντολογύασ. Η 
ςαφόνεια τησ παρεχόμενησ πληροφόρηςησ επιτυγχϊνεται μϋςω τησ ςυνεργαςύασ των 
μελών ΔΕΠ του Σμόματοσ με τη Γραμματεύα του.   
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9. ΤΝΕΦΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 
ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
το πλαύςιο του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, το Σμόμα ΒΑ διαθϋτει εςωτερικό ςύςτημα 
διαςφϊλιςησ ποιότητασ, μϋςω του οπούου πραγματοποιεύται ο ϋλεγχοσ και η ετόςια 
εςωτερικό αξιολόγηςη του ΠΠ, κατϊ τρόπο ώςτε μϋςω τησ παρακολούθηςησ και των 
ενδεχόμενων διορθώςεων να επιτυγχϊνονται οι οριςθϋντεσ ςτόχοι, με τελικό αποτϋλεςμα 
τη ςυνεχό βελτύωςό του. το πλαύςιο των ανωτϋρω δρϊςεων ενημερώνονται όλα τα 
ενδιαφερόμενα μϋρη. 
 
 

9.1. Διαδικαςύεσ περιοδικόσ (ετόςιασ) εςωτερικόσ αξιολόγηςησ ΠΠ 
Σο Σμόμα ΒΑ ακολουθεύ το ύςτημα Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ του ΠΑΜΑΚ. υγκεκριμϋνα, 
ςύμφωνα με τον οδικό χϊρτη διαδικαςιών Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ, όπου περιγρϊφεται η 
διαδικαςύα «ύνταξησ, υποβολόσ και ςυζότηςησ των Ετόςιων Εκθϋςεων Αξιολόγηςησ από 
τα Σμόματα», με το πϋρασ των μαθημϊτων του εαρινού εξαμόνου, ο υντονιςτόσ τησ ΟΜΕΑ 
μεριμνϊ ώςτε τα μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ να ςυμπληρώςουν το Απογραφικό Δελτύο και το 
Ερωτηματολόγιο Διδαςκόντων. Καλεύ, επύςησ, τη Γραμματεύα να ςυμπληρώςει τουσ 
Πύνακεσ ΑΔΙΠ του Παραρτόματοσ τησ Ετόςιασ Ϊκθεςησ Αξιολόγηςησ. ήλα τα παραπϊνω 
ςτοιχεύα ειςϊγονται ςτο Πληροφοριακό ύςτημα ΜΟΔΙΠ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ οδηγύεσ 
του οδηγού «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΠΔΙΠ) & ΟΔΗΓΟ 
ΤΝΣΑΞΗ ΕΣΗΙΨΝ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΕΚΘΕΕΨΝ ΣΨΝ ΑΚΑΔΗΜΑέΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ ΣΟΤ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» που εύναι αναρτημϋνοσ ςτον ιςτότοπο τησ ΜΟΔΙΠ. Με 
ευθύνη τησ/του υντονύςτριασ/ιςτό τησ ΟΜΕΑ γύνεται η κατανομό του ϋργου τησ ςύνταξησ 
τησ Ετόςιασ Εςωτερικόσ Ϊκθεςησ (ΕΕΑ) ςτα μϋλη τησ. Η ΕΕΑ ςυντϊςςεται, 
προςυπογρϊφεται από όλα τα μϋλη τησ ΟΜΕΑ και υποβϊλλεται ςτην/ςτον Πρόεδρο του 
Σμόματοσ αμϋςωσ μετϊ τη λόξη του ακαδημαώκού ϋτουσ. 

ήταν κρύνεται απαραύτητο, η ΟΜΕΑ ςυνεπικουρεύται ςτο ϋργο τησ από τα υπόλοιπα 
μϋλη του διδακτικού προςωπικού και τισ/τουσ διοικητικϋσ/ούσ υπαλλόλουσ του Σμόματοσ. 
ε ςυνεδρύαςη τησ υνϋλευςησ, ςτισ αρχϋσ κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ, η/ο Πρόεδροσ ειςϊγει 
ωσ θϋμα την ενημϋρωςη για την ΕΕΑ. Κατϊ τη ςυζότηςη του θϋματοσ η/ο 
υντονύςτρια/ιςτόσ τησ ΟΜΕΑ παρουςιϊζει ςυνοπτικϊ το περιεχόμενο τησ Ϊκθεςησ, 
προκειμϋνου να ακολουθόςει ςυζότηςη των μελών τησ υνϋλευςησ για την πορεύα του 
τμόματοσ και την ανϊληψη πιθανών δρϊςεων αναβϊθμιςησ του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού ϋργου. τη ςυνϋχεια, η/ο Πρόεδροσ του Σμόματοσ υποβϊλλει με διαβιβαςτικό 
την ΕΕΑ (ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό), καθώσ και τυχόν παραρτόματα ό 
ςυνοδευτικό υλικό, ςτη Γραμματεύα τησ ΜΟΔΙΠ. Μετϊ την ϋναρξη κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ 
η ΜΟΔΙΠ του ιδρύματοσ εγκρύνει τισ υποβληθεύςεσ ΕΕΑ των Σμημϊτων. Με ευθύνη τησ 
Γραμματεύασ ΜΟΔΙΠ οι εγκριθεύςεσ ΕΕΑ αναρτώνται ςτο δικτυακό τόπο τησ ΜΟΔΙΠ. 
 
 

9.2. ΟΜΕΑ του Σμόματοσ 
H ΟΜΕΑ του Σμόματοσ ςυγκροτεύται από τη υνϋλευςη και απαρτύζεται από την/τον 
υντονύςτρια/ιςτό και δύο (2) μϋλη (ϋνα ανϊ Ειδύκευςη). 
 
 

9.3. Διαδικαςύεσ αναπροςαρμογόσ και εκςυγχρονιςμού τησ ύλησ και 
διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων για τη βελτύωςη τησ εκπαιδευτικόσ 
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διαδικαςύασ 
Σο ΠΠ του Σμόματοσ επικαιροποιεύται κϊθε ακαδημαώκό ϋτοσ. Αρμόδια για την 
επικαιροπούηςη του εύναι η Επιτροπό Προγρϊμματοσ πουδών, η οπούα απαρτύζεται από 
μϋλη ΔΕΠ αμφότερων των ειδικεύςεων του ΠΠ του Σμόματοσ. Η Επιτροπό ειςηγεύται 
τροποποιόςεισ ςτο ιςχύον ΠΠ ςτη υνϋλευςη του Σμόματοσ, ώςτε να εξαςφαλύζονται α) η 
ορθολογικό κατανομό των μαθημϊτων ανϊ εξϊμηνο, β) η αντικατϊςταςη 
διδαςκουςών/όντων ςε περιπτώςεισ ϊδειασ, γ) η ανϊθεςη μαθημϊτων ςε 
ςυμβαςιούχεσ/ουσ διδϊςκουςεσ/οντεσ και δ) η ύπαρξη ικανού αριθμού μαθημϊτων 
επιλογόσ για κϊθε ειδύκευςη, ιδιαύτερα μετϊ το Γ΄ εξϊμηνο ςπουδών. 

Η υνϋλευςη του Σμόματοσ αποφαςύζει για την εφαρμογό των προτεινόμενων 
αλλαγών ςε ςυνεδρύαςό τησ ςτο εαρινό εξϊμηνο κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ και πϊντωσ πριν 
την ϋναρξη του επόμενου ακαδημαώκού ϋτουσ. Η επανεκτύμηςη τησ ύλησ των μαθημϊτων 
του ΠΠ πραγματοποιεύται ςε επύπεδο υνϋλευςησ, τα μϋλη τησ οπούασ ςυζητούν όλα τα 
ςχετικϊ θϋματα, με τον ςυντονιςμό τησ/του Προϋδρου. Η αναπροςαρμογό των 
περιεχομϋνων των μαθημϊτων υλοποιεύται ατομικϊ από τον κϊθε διδϊςκουςα/οντα, ςε 
ςυνεννόηςη με τα υπόλοιπα μϋλη του Σμόματοσ, ώςτε να αποφεύγονται τυχόν επικαλύψεισ 
και να εξαςφαλύζεται η ομαλό ροό και εξϋλιξη του προγρϊμματοσ ςπουδών. 
 
 

9.4. Κριτόρια αναπροςαρμογόσ 
Κεντρικό προτεραιότητα του ςχεδύου δρϊςησ για την ειςαγωγό αλλαγών ςτο περιεχόμενο 
των μαθημϊτων ό ςτο εύδοσ των μαθημϊτων (υποχρεωτικών ό επιλογόσ) που προςφϋρει η 
κϊθε ειδύκευςη ςτο ΠΠ εύναι ο ςυντονιςμόσ με τισ πρόςφατεσ εξελύξεισ ςτην ϋρευνα. Η 
παρακολούθηςη των νϋων ερευνητικών δεδομϋνων οδηγεύ ςτη διεύρυνςη ό την 
τροποπούηςη του γνωςτικού αντικειμϋνου ςυγκεκριμϋνων μαθημϊτων, ςτην ειςαγωγό 
νϋων μεθοδολογικών προςεγγύςεων ςτην παρουςύαςη τησ ύλησ και ςτη ςυνεχό 
βιβλιογραφικό ενημϋρωςη. 

Δεύτερο ςημαντικό κριτόριο ςτην αναθεώρηςη του ΠΠ αποτελεύ η προςαρμογό 
ςτισ μεταβαλλόμενεσ ανϊγκεσ τησ κοινωνύασ, που οδηγεύ ςτη ςταδιακό ϋνταξη νϋων 
γνώςεων και την ανϊπτυξη δεξιοτότων, οι οπούεσ μπορούν να εύναι χρόςιμεσ ςτη ςημερινό 
αγορϊ εργαςύασ. 

Σρύτο ςημαντικό κριτόριο για τον ςχεδιαςμό των αλλαγών ςτο ΠΠ εύναι η ενύςχυςη 
των θετικών ςτοιχεύων τησ διδαςκαλύασ και, εν γϋνει, η διαρκόσ βελτύωςη του μαθηςιακού 
περιβϊλλοντοσ των φοιτητριών/ών, ούτωσ ώςτε να εύναι ορθολογικό η κατανομό του 
όγκου εργαςύασ και να ευοδώνεται η απρόςκοπτη πορεύα ολοκλόρωςησ των ςπουδών 
τουσ. 

την επανεκτύμηςη του ΠΠ λαμβϊνονται επύςησ υπόψη η τρϋχουςα εμπειρύα του 
διδακτικού προςωπικού, η ανταπόκριςη των φοιτητριών/ών ςτα περιεχόμενα των 
μαθημϊτων κατϊ τη διϊρκεια τησ διδαςκαλύασ ό και ςτην εξϋταςη του μαθόματοσ, η 
επεξεργαςύα των ςχετικών απαντόςεων των φοιτητριών/ώνςτα ερωτηματολόγια 
αξιολόγηςησ του κϊθε μαθόματοσ ςτο τϋλοσ του εξαμόνου, καθώσ και οι προςδοκύεσ και 
μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ που διατυπώνονται μϋςω των αντιπροςώπων τουσ ςτα θεςμικϊ 
όργανα του Σμόματοσ. 
 
 

9.5. Αποτύμηςη εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ 
Η αποτύμηςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ ςτο Σμόμα αποτυπώνεται ςτα 
ερωτηματολόγια που ςυμπληρώνουν οι φοιτότριεσ/ητϋσ ςτο χειμερινό και ςτο εαρινό 
εξϊμηνου κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ. Σα ερωτηματολόγια αυτϊ προςφϋρουν ςυγκεντρωτικϊ 
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πολύτιμο υλικό για την εξαγωγό ςυγκριτικών ςυμπεραςμϊτων. Από τισ αξιολογόςεισ του 
φοιτητικού ςώματοσ κατϊ τα παραπϊνω ϋτη προκύπτει ότι οι φοιτότριεσ/ητϋστων 
παραπϊνω ετών ϋμειναν πολύ ικανοποιημϋνεσ/οι από το επύπεδο και τισ παροχϋσ του ΠΠ, 
όπωσ επύςησ και από τη διδακτικό ικανότητα και αποτελεςματικότητα των διδαςκόντων. 
Η υψηλό ςυμμετοχό πιςτοποιεύ την αποτελεςματικότητα τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ. Σα 
νϋα ερωτηματολόγια με τη ςυμπερύληψη πεδύου ελεύθερου ςχολύου τουσ δύνει την ευκαιρύα 
να καταθϋςουν την εμπειρύα τουσ και να ςυνειςφϋρουν με ουςιαςτικότερο τρόπο ςτη 
βελτύωςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. 
 
 

9.6.χϋδιο δρϊςησ για την ϊρςη των αρνητικών και την ενύςχυςη των 
θετικών ςτοιχεύων του ΠΠ 
το ςχϋδιο δρϊςησ του Σμόματοσ για την ϊρςη των αρνητικών και την ενύςχυςη των 
θετικών ςτοιχεύων του ΠΠ εντϊςςονται τα εξόσ: 
 

9.6.1. Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ Επάρκειασ 
Για το ακαδημαώκό ϋτοσ 2019-2020 και με γνώμονα τισ προςδοκύεσ και τισ υπαρκτϋσ 
ανϊγκεσ των φοιτητριών/ών για ενύςχυςη τησ παιδαγωγικόσ τουσ κατϊρτιςησ, το Σμόμα 
ϋχει ςυγκροτόςει ειδικό πρόγραμμα με την προςθόκη των απαιτούμενων παιδαγωγικών 
μαθημϊτων, όπωσ επύςησ μαθημϊτων διδακτικόσ τησ γλώςςασ και των υπολούπων 
μαθημϊτων με βϊςη τισ ειδικεύςεισ. Σο πρόγραμμα ϋχει όδη υποβληθεύ προσ ϋγκριςη ςτο 
Τπουργεύο Παιδεύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο ΠΠ ϋχουν ενταχθούν τα εξόσ δϋκα (10) 
μαθόματα παιδαγωγικόσ επϊρκειασ, τα οπούα ωςτόςο δεν εύναι δυνατόν να προςφϋρονται 
ενόςω εκκρεμεύ η υπουργικό ϋγκριςη: α) Διδακτικό των μαθημϊτων πολιτικών και νομικών 
επιςτημών –Πρακτικό ϊςκηςη ςτη διδαςκαλύα μαθημϊτων πολιτικών και νομικών 
επιςτημών (ΠΟΛ Ε΄ Εξϊμηνο),β) Διδακτικό των οικονομικών – Πρακτικό ϊςκηςη ςτη 
διδαςκαλύα οικονομικών μαθημϊτων (ΟΙΚ Ε΄ Εξϊμηνο), γ) Διδαςκαλύα και μϊθηςη – 
Πρακτικό ϊςκηςη ςτη διδαςκαλύα μαθημϊτων πολιτικών και νομικών επιςτημών (ΠΟΛ Σ΄ 
Εξϊμηνο),δ) Διδαςκαλύα και μϊθηςη – Πρακτικό ϊςκηςη ςτη διδαςκαλύα οικονομικών 
μαθημϊτων (ΟΙΚ Σ΄ Εξϊμηνο),ε) Ειςαγωγό ςτισ επιςτόμεσ τησ αγωγόσ (Ζ΄ Εξϊμηνο),ςτ) 
Ειδικό διδακτικό των μαθημϊτων πολιτικών και νομικών επιςτημών Ι – Πρακτικό ϊςκηςη 
ςτη διδαςκαλύα μαθημϊτων πολιτικών και νομικών επιςτημών (ΠΟΛ Ζ΄ Εξαμόνου),ζ) 
Ειδικό διδακτικό των οικονομικών μαθημϊτων Ι – Πρακτικό ϊςκηςη ςτη διδαςκαλύα 
οικονομικών μαθημϊτων (ΟΙΚ Ζ΄ Εξϊμηνο),η) Οι τεχνολογύεσ τησ πληροφορύασ και των 
επικοινωνιών ςτην εκπαύδευςη (Η΄ Εξϊμηνο),θ) Ειδικό διδακτικό των μαθημϊτων 
πολιτικών και νομικών επιςτημών ΙΙ – Πρακτικό ϊςκηςη ςτη διδαςκαλύα μαθημϊτων 
πολιτικών και νομικών επιςτημών (ΠΟΛ Η΄ Εξαμόνου) και ι) Ειδικό διδακτικό των 
οικονομικών μαθημϊτων ΙΙ – Πρακτικό ϊςκηςη ςτη διδαςκαλύα οικονομικών μαθημϊτων 
(ΟΙΚ Η΄ Εξϊμηνο). 

Για το ακαδημαώκό ϋτοσ 2018-19, λαμβϊνοντασ υπόψη τη μη υποχρϋωςη 
πιςτοπούηςησ παιδαγωγικόσ επϊρκειασ, τισ εκπαιδευτικϋσ ϊδειεσ των μελών ΔΕΠ του 
Σμόματοσ, τισ δυνατότητεσ ανϊθεςησ μαθημϊτων ςε ϊλλα Σμόματα του ΠΑΜΑΚ, τη 
δυνατότητα πρόςληψησ νϋων διδαςκουςών/όντων με βϊςη το ΠΔ 407/80, τισ 
αξιολογόςεισ των μαθημϊτων από τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ, τισ εξελύξεισ ςτον χώρο τησ 
παιδεύασ, την εξειδύκευςη και την αριθμητικό επϊρκεια του εκπαιδευτικού προςωπικού του 
Σμόματοσ, την ποςοτικό και ποιοτικό επϊρκεια των υποδομών, καθώσ και τισ προτϊςεισ 
τησ επιτροπόσ εξωτερικόσ αξιολόγηςησ (βλ. ενότητα 10), το ΠΠ του Σμόματοσ 
διαμορφώθηκε εκ νϋου όπωσ παρουςιϊζεται ςτον Οδηγό πουδών του 2017-18.Σο ΒΑ 
αναμϋνει νϋα νομοθετικό ρύθμιςη ςχετικϊ με το ζότημα τησ κατοχύρωςησ παιδαγωγικόσ 
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και διδακτικόσ επϊρκειασ (Π.Π.Δ.Ε) και τη διαμόρφωςη νϋου νομοθετικού πλαιςύου, 
προκειμϋνου με νϋα αναμόρφωςη πτυχών του ΠΠ του να ανταποκριθεύ κατϊλληλα ςτη 
χορόγηςη του Π.Π.Δ.Ε. 
 

9.6.2. Μαθήματα ξένησ γλώςςασ 
Η διδαςκαλύα τησ γλώςςασ και λογοτεχνύασ αποτελούν βαςικό ςυςτατικό τησ διδαςκαλύασ 
ςτο ΠΠ του Σμόματοσ. Ενδεικτικϋσ τησ ϋμφαςησ που δύδεται ςτη γλωςςικό διδαςκαλύα 
εύναι οι εξόσ ωσ τώρα δρϊςεισ του Σμόματοσ: α) Αύξηςη αριθμού προςφερόμενων 
μαθημϊτων γλώςςασ, όπωσ και μαθημϊτων τα οπούα προςφϋρουν ςυγκριτικό εξϋταςη 
γραμματολογικών ειδών ςτην γραμματικό. β) Εμπλουτιςμόσ γλωςςικών μαθημϊτων με 
παραδόςεισ ςυντακτικού και με λεξιλογικϋσ και γλωςςικϋσ αςκόςεισ. γ) Φωριςμόσ των 
φοιτητριών/ών ςε μικρότερα τμόματα για την αποδοτικότερη διδαςκαλύα, ειδικϊ των 
υποχρεωτικών μαθημϊτων γλώςςασ και λογοτεχνύασ. δ) Οργϊνωςη φροντιςτηριακόσ 
διδαςκαλύασ για τα μαθόματα γλώςςασ. ε) Πρόςληψη νϋου μϋλουσ ΔΕΠ με γνωςτικό 
αντικεύμενο την Σουρκικό Γλώςςα και Πολιτιςμό. ςτ) Ελεύθερη επιλογό δεύτερησ γλώςςασ 
(αραβικό ό αλβανικό) από το Ε΄ Εξϊμηνο και μετϊ ςτα επόμενα εξϊμηνα για όςεσ/ουσ από 
τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ του Σμόματοσ το επιθυμούν. 

 

9.6.3. Γλωςςικέσ ικανότητεσ και ςτισ δύο κατευθύνςεισ (ΟΙΚ και ΠΟΛ) και Πρακτική 
Άςκηςη 
τη ςυντριπτικό τουσ πλειονότητα οι αξιολογόςεισ που καταθϋτουν ςτο Σμόμα οι 
εξωτερικού φορεύσ που ςυνεργϊςτηκαν ςτο πρόγραμμα τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ εύναι πολύ 
θετικϋσ όςον αφορϊ ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ που απαςχόληςαν. Η πρακτικό ϊςκηςη 
γύνεται για ϋνα εξϊμηνο και καλύπτει όλεσ τισ περιοχϋσ τησ κοινωνύασ. υγκεκριμϋνα, οι 
φοιτότριεσ/ητϋσ με καλϋσ γλωςςικϋσ ικανότητεσ προτιμούν για πρακτικό ϊςκηςη τομεύσ 
όπου απαιτεύται καλό χρόςη τησ γλώςςασ τόςο ςτην ημεδαπό όςο και ςτην αλλοδαπό. Οι 
διδϊςκουςεσ/οντεσ των γλωςςών καλύπτουν ϋνα πολύ καλό επύπεδο γνώςεων ςτισ 
γλώςςεσ αντύςτοιχου του επιπϋδου Β2, με αποτϋλεςμα οι φοιτότριεσ/ητϋσ του Σμόματοσ 
να εύναι κατϊλληλα προετοιμαςμϋνοι για τισ απαραύτητεσ εξετϊςεισ ςε αναγνωριςμϋνο από 
τη νομοθεςύα φορϋα για τη λόψη πιςτοποιητικού γλωςςομϊθειασ επιπϋδου γνώςεων Β2. 
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10. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΠΠ 
 
Σο ΠΠ του Σμόματοσ ΒΑ υποβϊλλεται ςε περιοδικό εξωτερικό αξιολόγηςη από 
Επιτροπϋσ Εμπειρογνωμόνων που ορύζονται από την ΑΔΙΠ, με ςκοπό την πιςτοπούηςό του. 
Η διϊρκεια τησ πιςτοπούηςησ καθορύζεται από την ΑΔΙΠ. 
 
 
Σο ΠΠ του Σμόματοσ ΒΑ υποβϊλλεται, ςύμφωνα με τον Ν. 3374/2005, ςε περιοδικό 
εξωτερικό αξιολόγηςη με ςκοπό την πιςτοπούηςό του. Η εξωτερικό αξιολόγηςη 
οργανώνεται από την ΑΔΙΠ και γύνεται από επιτροπό ανεξϊρτητων εμπειρογνωμόνων, οι 
οπούοι επιςκϋπτονται το Σμόμα και ςυντϊςςουν αναλυτικό ϋκθεςη, ςτην οπούα 
καταγρϊφουν τα πορύςματα τησ εξϋταςόσ τουσ και διατυπώνουν προτϊςεισ για τη 
βελτύωςη του Προγρϊμματοσ πουδών ςυνολικϊ. Η εξωτερικό αξιολόγηςη του ΠΠ του 
Σμόματοσ ϋγινε από επιτροπό εξωτερικών αξιολογητών, αποτελούμενη από τουσ κ.κ. Dr 
Nikolaos Voukelatos (University of Kent, UK) (Coordinator), Professor Marina 
Papanastassiou (Middlesex University, UK), Professor Lora Gerd (St. Petersburg Institute of 
History, Russia), Dr Tassos Anastassiadis (McGill University, Canada), Dr Antonis Ellinas 
(University of Cyprus, Cyprus), η οπούα επιςκϋφθηκε το Σμόμα το 2013. Η Επιτροπό 
κατϋθεςε, ωσ όφειλε, γραπτό ϋκθεςη αξιολόγηςησ, η οπούα διαβιβϊςτηκε ςτην ΑΔΙΠ και την 
πανεπιςτημιακό αρχό και εύναι αναρτημϋνη ςτην ιςτοςελύδα τησ ΜΟΔΙΠ (modip.uom.gr). Η 
ϋκθεςη καταγρϊφει λεπτομερώσ το ιςτορικό τησ επύςκεψησ και καταθϋτει πολλϋσ θετικϋσ 
αξιολογικϋσ κρύςεισ, ενώ προβαύνει και ςε ςυςτϊςεισ για τη βελτύωςη τησ λειτουργύασ του 
ΠΠ.  

Οι αξιολογικϋσ κρύςεισ τησ ϋκθεςησ όταν ςτη ςυντριπτικό τουσ πλειοψηφύα θετικϋσ 
και το Σμόμα ϋλαβε ςοβαρϊ υπόψη τισ ςυςτϊςεισ βελτύωςησ τησ λειτουργύασ του ΠΠ. 
υγκεκριμϋνα, αξιοπούηςε ςε ποςοςτό μεγαλύτερο του 85% το ςύνολο των ςυςτϊςεων τησ 
επιτροπόσ αξιολόγηςησ και όλεσ τισ ςυςτϊςεισ που αφορούςαν την ανεξϊρτητη λειτουργύα 
του και δεν ςχετύζονταν με εξωγενεύσ παρϊγοντεσ, όπωσ ο αριθμόσ μελών ΔΕΠ, ο αριθμόσ 
ειςακτϋων φοιτητριών/ών και ο τακτικόσ προώπολογιςμόσ, που εξαρτώνται από το 
Τπουργεύο Παιδεύασ. 

Σο ερευνητικό/διδακτικό δυναμικό του Σμόματοσ ενιςχύθηκε με τη ςυγχώνευςό του 
με το Σμόμα Βαλκανικών πουδών του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ ςε ϋνα ενιαύο 
Σμόμα ΒΑ (βλ. ενότητα 2.1.). Επύςησ, το 2018-19 ϋχουν προςληφθεύ περιςςότεροι από 
τϋςςερισ (4)πανεπιςτημιακού υπότροφοι ςτον τομϋα των Οικονομικών και Διεθνών 
Επιχειρόςεων και των Πολιτικών, Κοινωνικών και Πολιτιςμικών πουδών με ςκοπό να 
καλύψουν τρϋχουςεσ ανϊγκεσ του Σμόματοσ. Παρόμοια δρϊςη αναλόφθηκε και ςτα 
γλωςςικϊ αντικεύμενα, όπου το Σμόμα προςϋλαβε διδϊςκουςεσ/οντεσ ΠΔ 407/80, με 
ςκοπό να καλυφθούν όλεσ οι αντύςτοιχεσ διδακτικϋσ ανϊγκεσ. ύμφωνα τϋλοσ με ςχετικό 
ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Προγρϊμματοσ πουδών ςτο πλαύςιο του τρατηγικού 
χεδιαςμού του Σμόματοσ περύ προκηρύξεων νϋων θϋςεων (βλ. παρϊρτημα 5.2.), 
προκηρύχθηκε πρόςφατα μύα νϋα θϋςη ΔΕΠ ςτον κλϊδο των ανθρωπιςτικών ςπουδών. 

Ο ςυνιςτώμενοσ ςυγκριτικόσ και διεπιςτημονικόσ χαρακτόρασ τησ διδαςκαλύασ 
ενιςχύθηκε επύςησ με την ειςαγωγό μαθημϊτων ανϊλογου προςανατολιςμού ςτο ΠΠ. 

Η ςύςταςη για την αύξηςη των απαιτούμενων μαθημϊτων για τη λόψη πτυχύου ςε 
ςαρϊντα οκτώ (48) ϋχει όδη υλοποιηθεύ, όπωσ ϊλλωςτε φαύνεται και ςτον Οδηγό πουδών 
2017-18, που εύναι αναρτημϋνοσ ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. Ϊχουν επύςησ ειςαχθεύ 
ςεμινϊρια ςε μαθόματα για τη φοιτητικό υποςτόριξη ςε αμφότερεσ τισ ειδικεύςεισ. 

ε αμφότερεσ τισ ειδικεύςεισ (Β΄ Κύκλοσ πουδών) η δυςαναλογύα μεταξύ 
μαθημϊτων επιλογόσ και υποχρεωτικών ϋχει θεραπευθεύ ςε ςημαντικό βαθμό με την 
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προςθόκη περιςςότερων μαθημϊτων υποχρεωτικών ειδύκευςησ (βλ. παρϊρτημα 2). 
Η προςφορϊ των μαθημϊτων επιλογόσ ςε αμφότερεσ τισ ειδικεύςεισ εξαρτϊται από 

τον αριθμό φοιτητριών/ών που τα δηλώνουν κϊθε χρόνο. Εφόςον ϋνα μϊθημα δεν 
προςφερθεύ για δύο ςυνεχόμενα ϋτη, η υνϋλευςη μπορεύ να αποφαςύςει τη διαγραφό του 
από το ΠΠ κατϊ την καθιερωμϋνη ςυνεδρύαςη ανϊθεςησ διδακτικού ϋργου (τον Απρύλιο 
εκϊςτου ϋτουσ). 

Σα μαθόματα Erasmus+ προςφϋρονται πλϋον ςε όλεσ/ουσ τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ 
του Σμόματοσ και όχι μόνον ςε όςεσ/ουσ επιςκϋπτονται το Σμόμα από Πανεπιςτόμια του 
εξωτερικού. Η ρύθμιςη αυτό διευκολύνει την κατϊλληλη προετοιμαςύα των φοιτητριών/ών 
του Σμόματοσ για ςυμμετοχό τουσ ςε προγρϊμματα ςπουδών του εξωτερικού. 

Η ανϊγκη για περιςςότερα μαθόματα γλώςςασ θεραπεύτηκε με την ειςαγωγό 
περιςςότερων φροντιςτηριακών μαθημϊτων (βλ. παρϊρτημα 2). 

Σα προβλόματα που ςχετύζονταν με την τρϋχουςα απαρχαιωμϋνη υποδομό ϋχουν 
επιλυθεύ ικανοποιητικϊ εν μϋρει αφενόσ με την ειςαγωγό και εγκατϊςταςη ςύγχρονων 
εποπτικών μϋςων διδαςκαλύασ ςε όλεσ τισ αύθουςεσ και τα αμφιθϋατρα (φορητών 
υπολογιςτών, προβολϋων, ηχητικών εγκαταςτϊςεων, διαδραςτικών πινϊκων κτλ.). Σο 
Σμόμα ςε ςυνεργαςύα με την αντιπρυτανεύα και την Σεχνικό Τπηρεςύα του Πανεπιςτημύου 
αναμόρφωςε ριζικϊ τουσ χώρουσ του ιδρύματοσ εξοπλύζοντϊσ τουσ με ςύγχρονη υποδομό. 
Οι εργαςύεσ ανακαύνιςησ των νϋων χώρων ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2018. 
Ζητούμενο παραμϋνει η εύρεςη περιςςότερων γραφεύων για τη φιλοξενύα όςων μελών ΔΕΠ 
του Σμόματοσ μοιρϊζονται προσ το παρόν το γραφεύο τουσ. 

Ο μεγϊλοσ αριθμόσ φοιτητριών/ών ςε αναλογύα με το διδακτικό προςωπικό 
παραμϋνει ϋνα υπαρκτό πρόβλημα που οφεύλεται πρωτύςτωσ ςτον υψηλό αριθμό 
ειςακτϋων που καθορύζεται από το Τπουργεύο Παιδεύασ, παρϊ τισ αντύθετεσ ειςηγόςεισ του 
Σμόματοσ. Σο Σμόμα προςπαθεύ να επιλύςει το πρόβλημα αυτό διαιρώντασ, όπου 
απαιτεύται, τα ακροατόρια και προςφϋροντασ τον μϋγιςτο εφικτό αριθμό μαθημϊτων 
επιλογόσ ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ, πϊντοτε ςτο πλαύςιο των περιοριςμϋνων 
δυνατοτότων που του επιτρϋπει ο ςυγκριτικϊ μικρόσ αριθμόσ μελών ΔΕΠ. 

Η ςυλλογό τησ Βιβλιοθόκησ για το Σμόμα ϋχει ςαφώσ βελτιώςει ςημαντικϊ τισ 
παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ προσ τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ και τα μϋλη ΔΕΠ (διευρυμϋνο 
ωρϊριο λειτουργύασ και περιςςότερεσ θϋςεισ μελϋτησ, δυνατότητα δανειςμού τύτλων, 
βελτιωμϋνη υποςτόριξη από εξειδικευμϋνο προςωπικό, δυνατότητα διαδανειςμού). 
Επιπλϋον, το Αναγνωςτόριο –Κϋντρο Χηφιακόσ Ϊρευνασ και Μελϋτησ, όπου παραμϋνουν 
βαςικϊ βιβλύα αναφορϊσ προςφϋρει ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ του Σμόματοσ ϋναν 
ακόμα χώρο μελϋτησ με δυνατότητεσ ψηφιακόσ ϋρευνασ. ημαντικό πρόβλημα παραμϋνουν 
οι ελλεύψεισ όςον αφορϊ την αγορϊ βιβλύων και τισ ςυνδρομϋσ ςε περιοδικϊ και 
ηλεκτρονικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων λόγω τησ μεγϊλησ μεύωςησ των κονδυλύων του τακτικού 
προώπολογιςμού του ιδρύματοσ. Σο Σμόμα πϊντωσ μεριμνϊ για τον εμπλουτιςμό τησ 
ςυλλογόσ του διαθϋτοντασ μϋροσ των εςόδων του ΠΜ για την αγορϊ βιβλύων ςε 
αμφότερεσ τισ ειδικεύςεισ.  
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