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1. Γενικοί τόχοι ΠΠ – Επιτευχθέντα αποτελέςματα 

Πρωταρχικόσ ςτόχοσ του Προπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών του Σμόματοσ 

ΒΑ εύναι να προςφϋρει υψηλόσ ποιότητασ διδαςκαλύα και ϋρευνα ςτα αντικεύμενα 

των τριών κατευθύνςεων («Βαλκανικών πουδών», «λαβικών πουδών» και 

«Ανατολικών πουδών») και των δύο ειδικεύςεων που θεραπεύονται ςτο Σμόμα 

(«Οικονομικϊ και Διεθνεύσ Επιχειρόςεισ» και «Πολιτικϋσ, Κοινωνικϋσ και Πολιτιςμικϋσ 

πουδϋσ»). Μϋςω των κύριων γνωςτικών πεδύων του προγρϊμματοσ ςπουδών του, το 

Σμόμα επιδιώκει να προςφϋρει ςτισ/ςτουσ φοιτότριϋσ/ητϋσ του ποικύλεσ προοπτικϋσ 

και ευκαιρύεσ ςταδιοδρομύασ. Οι φοιτότριεσ/ητϋσ και η μόρφωςό τουσ, καθώσ και η 

διεθνών προδιαγραφών επιςτημονικό ϋρευνα των μελών ΔΕΠ, βρύςκονται ςτον πυρόνα 

των προτεραιοτότων του Σμόματοσ. Η πρώτη θϋςη του Σμόματοσ μεταξύ ομοειδών του 

ςτην κατϊταξη μορύων ειςαγωγόσ ςτισ πανελλαδικϋσ εξετϊςεισ πϋραν τησ δεκαετύασ, 

δικαιώνει την προςπϊθεια του Σμόματοσ ΒΑ και επιβεβαιώνει ταυτόχρονα την 

αποδοχό του από την ελληνικό κοινωνύα ωσ Σμόμα που παρϋχει ποιοτικό 

πανεπιςτημιακό μόρφωςη. 

Από το ακαδημαώκό ϋτοσ 2013-2014 το Σμόμα ΒΑ προςφϋρει ϋνα ανανεωμϋνο 

Πρόγραμμα πουδών που τροποποιεύται βελτιωτικϊ ςε ετόςια βϊςη και λαμβϊνει 

υπόψη τισ ερευνητικϋσ εξελύξεισ ςτισ Επιςτόμεσ που θεραπεύονται ςτο ΠΠ και τισ 

μεταβαλλόμενεσ απαιτόςεισ ςτην αγορϊ εργαςύασ, εμβαθύνοντασ ςτα διεπιςτημονικϊ 

γνωςτικϊ αντικεύμενα των κατευθύνςεων και ειδικεύςεων του ΠΠ. Μϋςα από τη 

διδαςκαλύα, την ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ςκϋψησ και τη μελϋτη τησ βιβλιογραφύασ, το 

Σμόμα επιδιώκει να γύνουν κατανοητϊ ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ του οι βαςικϋσ 

αρχϋσ, θεωρητικϋσ ϋννοιεσ και ιδϋεσ που ςυναντώνται ςτα γνωςτικϊ πεδύα που 

θεραπεύει, ςε πλόρη αρμονύα με το Ευρωπαώκό και Εθνικό Πλαύςιο Προςόντων 

Ανώτατησ Εκπαύδευςησ. Για να αποκτόςουν επιπλϋον δεξιότητεσ, το Σμόμα υποςτηρύζει 

την ανϊπτυξη επύςησ των δεξιοτότων ςτισ ξϋνεσ γλώςςεσ (εξειδικευμϋνη ορολογύα) των 

φοιτητριών/ών του, οι οπούεσ/οι αναμϋνεται να εργαςτούν ςε ϋνα ανταγωνιςτικό 

εθνικό και διεθνϋσ περιβϊλλον με μεγϊλη ζότηςη ςτη γνώςη των γλωςςών που 

διδϊςκονται ςτο ΠΠ του Σμόματοσ ςε ςυνδυαςμό με εξειδικευμϋνη γνώςη ςτα 

αντικεύμενα των δύο ειδικεύςεων. 



Σο Σμόμα ΒΑ ενθαρρύνει ακόμη τη ςυμμετοχό των φοιτητριών/ών ςε 

αςκόςεισ προςομοιώςεων διεθνών κι ευρωπαώκών οργανιςμών τόςο ςτην Ελλϊδα όςο 

και ςτο εξωτερικό κ.α.. Επιπλϋον, παρϋχεται η δυνατότητα, ςε όςεσ/ουσ το επιθυμούν, 

να πραγματοποιόςουν μϋροσ των ςπουδών τουσ (ϋωσ δύο εξϊμηνα) ςε κϊποιο 

ευρωπαώκό πανεπιςτόμιο μϋςω των διμερών ςυμφωνιών ανταλλαγόσ που ϋχει 

υπογρϊψει το Σμόμα ΒΑ ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Erasmus, όπωσ με τα 

Πανεπιςτόμια τησ Αυςτρύασ, Βουλγαρύασ, Γαλλύασ, Γερμανύασ, Κροατύασ, Λιθουανύασ, 

Ουγγαρύασ, Πολωνύασ, Ρουμανύασ, λοβακύασ, λοβενύασ, Σουρκύασ, Σςεχύασ, Υιλανδύασ, 

κ.ο.κ.. 

Σο Σμόμα ΒΑ παρϋχει ακόμη ςτισ/ςτουσ φοιτότριεσ/ητϋσ του τη δυνατότητα 

πρακτικόσ ϊςκηςη ςε φορεύσ του δημοςύου, όπωσ την «Περιφϋρεια Κεντρικόσ 

Μακεδονύασ», το «Βιοτεχνικό Επιμελητόριο Θεςςαλονύκησ», το «Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητόριο Θεςςαλονύκησ», το «Ιςτορικό Αρχεύο Προςφυγικού 

Ελληνιςμού», το «Ίδρυμα Μελετών Φερςονόςου του Αύμου» κ.ο.κ.. Σο ευρωπαώκό 

πρόγραμμα Erasmus παρϋχει ακόμη μια δυνατότητα να πραγματοποιόςουν οι 

φοιτότριεσ/ητϋσ του Σμόματοσ ΒΑ πρακτικό ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ, διεθνεύσ και 

ευρωπαώκούσ θεςμούσ, και εθνικούσ φορεύσ ςτο εξωτερικό κ.α.. Η πρακτικό ϊςκηςη των 

φοιτητριών/ών του Σμόματοσ εύναι ιδιαύτερα ϋντονη ςτον τομϋα των επιχειρόςεων και 

των τραπεζών. Ενδεικτικό τησ ωσ τώρα επιτυχούσ λειτουργύασ τησ Πρακτικόσ Άςκηςησ 

εύναι όχι μόνο ο υψηλόσ βαθμόσ απορρόφηςησ των φοιτητριών/ών του Σμόματοσ ςτο 

πλαύςιο τησ Πρακτικόσ Άςκηςησ, 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. 

Σο διδακτικό προςωπικό του Σμόματοσ ΒΑ εύναι ϊρτια καταρτιςμϋνο και 

διαθϋτει την απαραύτητη εμπειρύα. Σα προςόντα του, τόςο επιςτημονικϊ όςο και ηθικϊ, 

το καταςτούν απαραύτητο για την εκπλόρωςη των ςτόχων του Σμόματοσ. Σο Σμόμα 

ΒΑ προωθεύ την ποιότητα και την αποτελεςματικότητα του διδακτικού ϋργου, 

παρϋχοντασ τισ αναγκαύεσ υλικοτεχνικϋσ υποδομϋσ και την τεχνικό υποςτόριξη, 

ενθαρρύνοντασ την επικαιροπούηςη του περιεχομϋνου των μαθημϊτων, καθώσ και 

ειςηγόςεισ για νϋα μαθόματα ςε τομεύσ αιχμόσ. Σο Σμόμα προωθεύ ακόμη την ποιότητα 

και την ποςότητα του ερευνητικού ϋργου του διδακτικού προςωπικού, παρϋχοντασ 

κϊθε εύδουσ ςτόριξη για τη διεξαγωγό καινοτόμασ και αποτελεςματικόσ ϋρευνασ και 

ενθαρρύνοντασ την ποιοτικό και ποςοτικό βελτύωςό του εύτε με (τουσ λιγοςτούσ λόγω 

ελλιπούσ χρηματοδότηςησ) πόρουσ και μϋςα που διαθϋτει εύτε μϋςω του Ειδικού 

Λογαριαςμού Κονδυλύων Έρευνασ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ. 



Σο Σμόμα ΒΑ, ακολουθώντασ μια πολιτικό εξωςτρϋφειασ, ϋχει καλλιεργόςει 

διεθνεύσ ςυνεργαςύεσ με μια ςειρϊ από παγκόςμιασ εμβϋλειασ πανεπιςτόμια, όπωσ τα 

University of Graz (Αυςτρύα), Sofiiski Universitet "Sveti Kliment Ohridki" και Bulgarian 

Academy of Sciences (Βουλγαρύα), Université d’ Auvergne, Université de Franche-Comte, 

Institute d'études politiques, Aix-Marseille Université και University of Bordeaux 

(Γαλλύα), Freie Universitat Berlin, University of Bamberg, Universitat Regensburg και 

University of Hamburg, University of Mainz (Γερμανύα), University of Zagreb (Κροατύα), 

University of Central Lancashire (Κύπροσ), Central European University (Ουγγαρύα), 

University of Ljubliana (λοβενύα), Bogazici Universitesi, Tobb Unoversity of Economics 

and Technology, Istanbul Bilgi University και Bilkent University (Σουρκύα), Charles 

University on Prague (Σςεχύα), University of Vaasa (Υινλανδύα) κ.ο.κ.. το πλαύςιο των 

εν λόγω ςυνεργαςιών, ϊλλοτε προςκαλεύ διεθνούσ κύρουσ ομιλότριεσ/ητϋσ και 

καθηγότριεσ/ητϋσ να ςυμμετϋχουν ςε ςυνϋδρια και να δώςουν διαλϋξεισ ςε θϋματα που 

ϊπτονται του γνωςτικού αντικειμϋνου του Σμόματοσ, και ϊλλοτε ςυμμετϋχει το ύδιο ςτη 

ςυνδιοργϊνωςη διεθνών ςυνεδρύων και θερινών ςχολεύων που φιλοξενούν τα 

ςυνεργαζόμενα πανεπιςτόμια ςτην ϋδρα/χώρα τουσ. την ύδια λογικό τησ 

εξωςτρϋφειασ μπορούν να αποδοθούν και τα Ευρωπαώκϊ Προγρϊμματα ϋρευνασ 

(Erasmus K2). 

Ενδεικτικό τησ διεθνούσ αναγνώριςησ του Σμόματοσ εύναι το γεγονόσ ότι δϋχθηκε 

τον τύτλο του επύτιμου διδϊκτορα του Σμόματοσ ΒΑ η Αυτού Θειοτϊτη Παναγιότησ ο 

Αρχιεπύςκοποσ Κωνςταντινουπόλεωσ, Νϋασ Ρώμησ και Οικουμενικού Πατριϊρχου 

κύριοσ κύριοσ Βαρθολομαύοσ. 

Σο Σμόμα διαθϋτει, ακόμη, τρύα (3) Εργαςτόρια, ότοι το Εργαςτόριο 

Επιχειρηματικότητασ, το Εργαςτόριο Μελϋτησ του Πολιτιςμού, των υνόρων και του 

Κοινωνικού Υύλου και το Εργαςτόριο Ιςτορύασ Ανατολικόσ και Νοτιοανατολικόσ 

Ευρώπησ. το πλαύςιο των δραςτηριοτότων τουσ, τα Εργαςτόρια αναλαμβϊνουν 

δρϊςησ προώθηςησ τησ ϋρευνασ, αποτύπωςησ και ςυςτηματοπούηςησ του 

επιςτημονικού ϋργου, δημοςιοπούηςησ τησ γνώςησ μϋςω επιςτημονικών εκδηλώςεων 

και διϊχυςησ τησ γνώςησ μϋςω επιςτημονικών εκδόςεων ςτουσ τομεύσ που 

θεραπεύουν. Επιχειρώντασ τη ςύνδεςη τησ διδαςκαλύασ με την ϋρευνα, πϋραν των 

μελών ΔΕΠ και των εξωτερικών ςυνεργατών, το Σμόμα ενθαρρύνει τη ςυμμετοχό και 

των φοιτητριών/ών ςτισ επιςτημονικϋσ ϋρευνεσ και δραςτηριότητϋσ των Εργαςτηρύων. 

Έτςι, υπό την επύβλεψη των μελών ΔΕΠ, οι φοιτότριεσ/ητϋσ αποκτούν ερευνητικό 

εμπειρύα, εμπλουτύζουν τισ γνώςεισ τουσ και εμβαθύνουν ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

επιλϋγουν να μελετόςουν. 



Οι διοικητικϋσ υπηρεςύεσ που διαθϋτει το Σμόμα εύναι ϊρτιεσ και λειτουργούν ςε 

αγαςτό ςυνεργαςύα με τισ υπόλοιπεσ διοικητικϋσ υπηρεςύεσ του Πανεπιςτημύου. 

Σϋλοσ, η ΟΜΕΑ του Σμόματοσ ΒΑ ςε ςυνεργαςύα με τη ΜΟΔΙΠ του 

Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ ςυντϊςςει ςε ετόςια βϊςη ϋκθεςη εςωτερικόσ αξιολόγηςησ 

του ΠΠ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει και να καταγρϊψει την πρόοδο που ςημειώνει το 

Σμόμα, προτεύνοντασ κατϊ περύπτωςη —βϊςει και των προτϊςεων τησ εξωτερικόσ 

αξιολόγηςησ— αλλαγϋσ για βελτύωςη ςτην παρεχόμενη εκπαύδευςη. τη βϊςη των 

ςτοιχεύων των εςωτερικών αξιολογόςεων των τελευταύων ετών και τησ εξωτερικόσ 

αξιολόγηςησ του 2013 το Σμόμα ΒΑ προχώρηςε όδη ςτισ αναγκαύεσ αλλαγϋσ για τη 

βελτύωςη του ΠΠ, με μόνη εξαύρεςη όςεσ ςυςτϊςεισ τησ Επιτροπόσ Εξωτερικόσ 

Αξιολόγηςησ (ΕΕΑ) (α) προςϋκρουαν ςτο ιςχύον νομοθετικό πλαύςιο ό β) κρύθηκαν από 

το Σμόμα ωσ δυςλειτουργικϋσ ό ανϋφικτεσ δεδομϋνων των πραγματικών ςυνθηκών του 

ημεδαπού ςυςτόματοσ ανώτατησ εκπαύδευςησ (ϋλλειψη βοηθητικού διδακτικού 

προςωπικού, υψηλόσ αριθμόσ ειςακτϋων και υπερϊριθμα τμόματα διδαςκαλύασ κτλ.) ό 

γ) απαιτούν δρϊςεισ από το Σμόμα τισ οπούεσ εύναι αναρμόδιο να αναλϊβει (π.χ. 

εμπύπτουν ςτην αρμοδιότητα του ιδρύματοσ ό ρυθμύζονται ςτον οργανιςμό του). 

υγκεκριμϋνα οι δρϊςεισ που ανϋλαβε ωσ τώρα το Σμόμα ωσ τώρα ςύμφωνα με τισ 

ςυςτϊςεισ τησ ΕΕΑ που ςχετύζονται ϊμεςα ό ϋμμεςα με το ΠΠ του Σμόματοσ 

ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: 

 

Πίνακασ Α. Δράςεισ του Σμήματοσ ςύμφωνα με τισ ςυςτάςεισ τησ ΕΕΑ 

ΤΣΑΕΙ ΕΕΑ ΔΡΑΕΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑ 
Α.1. 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Α.1. 
Ειςαγωγό τρύτησ 
ανθρωπολογικόσ κατεύθυνςησ 
με εξορθολογιςμό των 
μαθημϊτων επιλογόσ 

 Ενςωμϊτωςη τησ τρύτησ κατεύθυνςησ ςτο νϋο ΠΠ. 
 Έναρξη λειτουργύασ αντύςτοιχου ΠΜ με τύτλο «Ιςτορύα, 

Ανθρωπολογύα και Πολιτιςμόσ ςτην Ανατολικό και 
Νοτιοανατολικό Ευρώπη (History, Anthropology and 
Culture in Eastern and South-Eastern Europe)». 

Α.1.2. 
Ανακατανομό των ECTS με 
αύξηςό τουσ από 5 ςε 6 ανϊ 
μϊθημα και παρϊλληλη μεύωςη 
των μαθημϊτων ανϊ εξϊμηνο. 

Η πρόταςη δεν θεωρόθηκε λειτουργικό. 

Α.1.3. 
Εκ περιτροπόσ προςφορϊ 
μαθημϊτων επιλογόσ ώςτε να 
εύναι εφικτόσ ο χωριςμόσ ςε 
περιςςότερα τμόματα των 
ειςαγωγικών υποχρεωτικών 
μαθημϊτων. 

Αν και η υνϋλευςη του Σμόματοσ αποφϊςιςε ότι η πρόταςη 
δεν εύναι λειτουργικό τουλϊχιςτον ωσ προσ τον τρόπο 
καθοριςμού των εκ περιτροπόσ προςφερόμενων μαθημϊτων 
επιλογόσ, ςτην πρϊξη τα ειςαγωγικϊ υποχρεωτικϊ μαθόματα 
προςφϋρονται ωσ επύ το πλεύςτον ςε δύο χωριςτϊ τμόματα. 

Α.1.4. 
Αντικατϊςταςη ωρών διϊλεξησ 
με ςεμιναριακϋσ ώρεσ ςε 
μικρότερεσ ομϊδεσ. 

Η αρχό 2 ώρεσ διϊλεξη + 2 ώρεσ ςεμινϊριο εφαρμόζεται κατϊ 
περύπτωςη, όπου κρύνεται κατϊλληλο από τον διδϊςκοντα, 
αλλϊ γενικϊ ο κατακερματιςμόσ ςε μικρϋσ ςεμιναριακϋσ 
ομϊδεσ δεν εύναι εφικτόσ λόγω τησ ϋλλειψησ βοηθητικού 



διδακτικού προςωπικού. 

Α.1.5. 
Ειςαγωγό τουλϊχιςτον ενόσ 
μαθόματοσ Τποχρεωτικού κατ' 
Επιλογό μαθόματοσ ERASMUS 
για όλουσ τουσ μαθητϋσ. 

Εφαρμόζεται όδη η πρακτικό. το ΠΠ εμπεριϋχονται 
περιςςότερα μαθόματα που απευθύνονται ςε όλουσ τουσ 
ενδιαφερόμενουσ. 

Α.1.6. 
Ενςωμϊτωςη του θεςμού τησ 
πρακτικόσ ςε εθνικό και 
διεθνϋσ επύπεδο ςτο ΠΠ. 

Ο θεςμόσ λειτουργεύ μϋςω των δομών του Πανεπιςτημύου 
Μακεδονύασ. 

Β.1. 
Διδαςκαλία - ΠΠΣ 

Β.1.1.-2 
Ειςαγωγό και εξειδύκευςη 
εναλλακτικών μεθόδων 
εξϋταςησ 

Εναλλακτικϋσ μϋθοδοι εξϋταςησ εφαρμόζονται όδη. Η 
καθολικό υλοπούηςη τησ πρόταςησ ωςτόςο Εξαρτϊται από τη 
δυναμικό του κϊθε μαθόματοσ και τη ςχετικό ευχϋρεια των 
διδαςκόντων ςε ςυνδυαςμό με την ϋλλειψη προςωπικού. 

Β.1.3. 
Παροχό κινότρων για 
ςυμμετοχό των φοιτητών ςτο 
ERASMUS 

Η ενημϋρωςη των φοιτητών του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ 
πραγματοποιεύται ςε ετόςια βϊςη (τϋλη Υεβρουαρύου) από 
το Κεντρικό Γραφεύο Erasmus. το πλαύςιο τησ εκδόλωςησ 
που πραγματοποιεύται, λαμβϊνεται υπόψη το ςύνολο των 
αναφορών τησ Επιτροπόσ καθώσ και τα προβλόματα των 
φοιτητών. 

Β.1.4. 
Προςφορϊ κατ’ επιλογό 
μαθημϊτων ςτην αγγλικό 
γλώςςα 

Εφαρμόζεται όδη η πρακτικό. το ΠΠ εμπεριϋχονται 
μαθόματα που απευθύνονται ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ 

Β.1.5. 
ύςταςη θϋςησ Διευθυντό 
μϊθηςησ και διδαςκαλύασ 

Η ςύςταςη προςκρούει ςτο υπϊρχον νομοθετικό πλαύςιο 
(Νόμοσ 3374/2005, ϊρθρο 3, §1, εδϊφιο α’). 

C 
Έρευνα 

C.1.-3 
ύςταςη επιτροπόσ ϋρευνασ 
και διαδικαςύασ ερευνητικόσ 
υποβοόθηςησ χαμηλόβαθμων 
ΔΕΠ και ειςαγωγό κριτηρύων 
για δημοςιεύςεισ 

Οι ςυςτϊςεισ προςκρούουν ςτην υφιςτϊμενη νομοθεςύα 
[Νόμοσ 4009/2011, ϊρθρα 5 (§2), 10 (§§1, 3, 6) και 13 (§1)], 
όπου υπεύθυνοσ ςχεδιαςμού δεν εύναι το Σμόμα Β..Α.. αλλϊ 
ο υπό διαμόρφωςη Οργανιςμόσ του Πανεπιςτημύου. 

C.4. 
Ειςαγωγό μϋτρων για την 
ανϊδειξη τησ ερευνητικόσ 
δουλειϊσ 

Εφαρμόζεται μϋςων των δομών του Πανεπιςτημύου και των 
ςεμιναρύων των ΠΜ 

C.5. 
Ενςωμϊτωςη ερευνητικών 
πόρων ςτη ςυνολικό 
ερευνητικό ςτρατηγικό 

Η υλοπούηςη τησ ςύςταςησ εύναι πρακτικώσ ανϋφικτη ωσ 
ςυνϋπεια των περιοριςμών που τύθενται από την υφιςτϊμενη 
νομοθεςύα. 

C.6. 
Θεςμοθϋτηςη αυςτηρού 
πλαιςύου ϋρευνασ και 
ςυμμετοχόσ για τουσ 
διδακτορικούσ φοιτητϋσ 

Η ςύςταςη προςκρούει ςτην κεύμενη νομοθεςύα [Κανονιςτικό 
Πλαύςιο Αυτοδιούκηςησ των Α.Ε.Ι. (νόμοσ 4009/2011, ϊρθρο 
5, §2, εδϊφιο ιθ’)]. 

C.7. 
Μετϊφραςη του ερευνητικού 
ϋργου ςτην αγγλικό γλώςςα 

Η υλοπούηςη τησ ςύςταςησ παραμϋνει ανϋφικτη λόγω 
υψηλού κόςτουσ. Εναπόκειται ςε ςχετικό πρόβλεψη του 
Κανονιςμού πουδών. 

D. 
Λοιπέσ Υπηρεςίεσ 

D.1. 
Ανακατανομό αρμοδιοτότων 
προςωπικού Γραμματεύασ ςε 

Η κατανομό των εργαςιών ϋχει πραγματοποιηθεύ επιςόμωσ 
εύτε από τη υνϋλευςη εύτε από τον Πρόεδρο του Σμόματοσ 
και τον Διευθυντό του Π.Μ.. και δεν διαφοροποιούνται από 



ςχϋςη με τα προςόντα τουσ τισ εργαςύεσ που αςκεύ το ομοειδϋσ προςωπικό ςτα υπόλοιπα 
τμόματα του Πανεπιςτημύου μασ. H Γραμματεύα περιλαμβϊνει 
μϋλη που ϋχουν όλα, πλην μύασ η οπούα εύναι απόφοιτοσ 
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, πτυχύα ΑΕΙ/ΣΕΙ, γνωρύζουν 
ξϋνεσ γλώςςεσ ξϋνεσ γλώςςεσ και ϋχουν διοικητικό εμπειρύα 
ςτο δημόςιο και ιδιωτικό τομϋα, προςόντα που εύναι 
απαραύτητα για την πλόρη κϊλυψη των αναγκών του 
Σμόματοσ. ε κϊθε περύπτωςη, τα ζητόματα του προςωπικού 
τησ Γραμματεύασ ανόκουν ςτην πλόρη αρμοδιότητα των 
πρυτανικών αρχών. 

D.2. 
Ενημϋρωςη-αναβϊθμιςη 
ιςτοςελύδασ Σμόματοσ 

Η ςύςταςη ϋχει πλϋον υλοποιηθεύ και η ιςτοςελύδα του 
Σμόματοσ ϋχει αναβαθμιςτεύ, ενημερώνεται τακτικϊ και εύναι 
διαθϋςιμη τόςο ςτην ελληνικό όςο και ςτην αγγλικό. 
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Πίνακασ Β. Παρακολούθηςη Αποτελεςμάτων 
 

ΤΣΑΕΙ ΕΠΙΣΕΤΧΘΕΝΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΣΕΤΞΗ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (%) 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

Δρομολόγηςη 
ςτρατηγικού 
ςχεδύου βϊςει 
διαφϊνειασ και 
ςυμμετοχόσ όλων 
των μελών του 
Σμόματοσ. 

 υνϋχιςη και ενύςχυςη τησ εξωςτρϋφειασ 
του Σμόματοσ και των προςφερόμενων από 
αυτό υπηρεςιών. 

 Εμπλουτιςμόσ των ςυνεργαςιών του 
Σμόματοσ με Επιςτημονικϊ Ιδρύματα 
(πανεπιςτημιακϊ, ερευνητικϊ, κ.ϊ.) τησ 
Ελλϊδασ και του εξωτερικού. 

100% 

 Διεθνεύσ ςυνεργαςύεσ και δημιουργύα δικτύων (networking) 
με παγκόςμιασ εμβϋλειασ πανεπιςτόμια (βλ. παραπϊνω 
υπό Α) και ινςτιτούτα (π.χ. Ινςτιτούτο Βαλκανικών 
πουδών και Κϋντρο Θρακολογύασ, Ινςτιτούτο 
Διπλωματύασ του ΤΠΕΞ τησ Βουλγαρύασ), καθώσ και μϋςω 
του Προγρϊμματοσ Erasmus (Κ2). 

 Έναρξη ςειρϊσ εβδομαδιαύων ανοιχτών διαλϋξεων ςτη 
διεθνό πολιτικό θεωρύα Politics First (όδη αριθμεύ 76 
ςυναντόςεισ) με τη ςυμμετοχό διακεκριμϋνων 
ομιλητριών/ών από την Ελλϊδα και το εξωτερικό. 

 Εντατικοπούηςη επιςτημονικών εκδηλώςεων (ςυνϋδρια, 
ςυμπόςια, ημερύδεσ, ςεμινϊρια, δημόςιεσ ςυζητόςεισ κτλ.) 
που (ςυν)διοργανώνονται από το Σμόμα ΒΑ. 

 υνϋχιςη των επιτυχημϋνων διαλϋξεων τησ ςειρϊσ «Οι 
μακρινού μασ γεύτονεσ: Οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και 
πολιτιςμικϋσ προςεγγύςεισ» με προςκεκλημϋνεσ/ουσ 
ομιλότριεσ/ητϋσ. 

 Βελτύωςη τησ εν γϋνει προβολόσ και 
αναγνώριςησ του Σμόματοσ ωσ ενόσ εκ των 
κορυφαύων Σμημϊτων τησ χώρασ, 
προκειμϋνου να υπϊρξει προςϋλκυςη: 
(α) υποψηφύων μελών ΔΕΠ και λοιπού 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
προςωπικού υψηλών προςόντων, 
(β) καλυτϋρων υποψηφύων ςτον α΄ και β΄ 
μεταπτυχιακό κύκλο ςπουδών, καθώσ και 
υποψηφύων διδακτόρων. 
(γ) ακόμη καλύτερων αποφούτων λυκεύου 
ςτο προπτυχιακό. 

90% 

 Μϋριμνα για την εξαςφϊλιςη κονδυλύων για πρόςληψη 
νϋων μελών ΔΕΠ, ςε αντικεύμενα αιχμόσ, από τισ αρμόδιεσ 
αρχϋσ. 

 Ευρεύα δυνατό δημοςιοπούηςη των προκηρύξεων για 
θϋςεισ μελών ΔΕΠ, νϋουσ κύκλουσ ΠΜ και υποψηφύουσ 
διδϊκτορεσ. 

 Επαναςχεδιαςμόσ και τακτικό επικαιροπούηςη του 
ιςτοτόπου του Σμόματοσ ΒΑ τόςο ςτην ελληνικό όςο και 
ςτην αγγλικό ϋκδοςη, καθώσ και δημιουργύα λογαριαςμών 
κοινωνικόσ δικτύωςησ για τη δημοςιοπούηςη του ϋργου του 
(facebook). 

 Ενημϋρωςη μαθητών 3ησ Λυκεύου ςε ειδικϋσ ημερύδεσ για 
τισ προοπτικϋσ που τουσ προςφϋρουν οι ςπουδϋσ ςτο 
Σμόμα ΒΑ. 

 Τπογραφό μνημονύων ςυνεργαςύασ με Πανεπιςτόμια του 
εξωτερικού. 

 Ενύςχυςη τησ θϋςησ του Σμόματοσ ςτη 
διεκδύκηςη ανταγωνιςτικών 80% 

 υμμετοχό ςε εθνικϊ και ευρωπαώκϊ προγρϊμματα με 
ερευνητικό πρόταςη. 
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προγραμμϊτων ϋρευνασ. 

 Δημιουργύα μηχανιςμού παρακολούθηςησ 
τησ πορεύασ των αποφούτων και δημιουργύα 
Ένωςησ/υλλόγου Αποφούτων (Alumni 
Association). 

60% 

 Δϋςμευςη του Ιδρύματοσ για δημιουργύα υλλόγου 
Αποφούτων του Πανεπιςτημύου το 2019. Πρωτοβουλύα του 
Σμόματοσ ΒΑ για ςυγκρότηςη επιτροπόσ επαφόσ με 
τισ/τουσ αποφούτουσ του. 

 υνϋχιςη απονομόσ Ερευνητικών Βραβεύων 
του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, τα οπούα 
ενιςχύουν την εξωςτρϋφεια του Σμόματοσ. 

80% 

 Εντατικοπούηςη τησ ερευνητικόσ δραςτηριότητασ. 
Απονομό ερευνητικών βραβεύων ςε μϋλη ΔΕΠ του 
Σμόματοσ ΒΑ. 

Ενύςχυςη του 
Προγρϊμματοσ 
πουδών και 
ανϊπτυξη με 
ςτρατηγικό τρόπο 
καινοτόμων 
προγραμμϊτων 
ςπουδών. 

 Αναθεώρηςη του ΠΠ του Σμόματοσ ΒΑ 
ςτη βϊςη των ςυςτϊςεων που ϋγιναν κατϊ 
τισ αξιολογόςεισ του Σμόματοσ και τισ 
εξελύξεισ τησ διεθνούσ εμπειρύασ 
αντύςτοιχων Προγραμμϊτων, για τη 
διατόρηςη του επιπϋδου των 
εκπαιδευτικών παροχών και τη δημιουργύα 
ενόσ υποςτηρικτικού και αποτελεςματικού 
μαθηςιακού περιβϊλλοντοσ για τουσ 
φοιτητϋσ. 

100% 
 Σο Σμόμα ΒΑ από το ακαδημαώκό 2013-2014 διαθϋτει 

αναθεωρημϋνο ΠΠ με αύξηςη των προςφερόμενων 
μαθημϊτων από 103 (2012-13) ςε 174 (από (2013-2014). 

 Η ενύςχυςη τησ χρόςησ του διαδικτύου τόςο 

ςτη διδαςκαλύα, π.χ. με την παραγωγό 

περιςςότερου οπτικοακουςτικού υλικού 

για την υποςτόριξη τησ μϊθηςησ μϋςω του 

διαδικτύου (ςτα πρότυπα των ανοικτών 

μαζικών διαδικτυακών μαθημϊτων) ςτο 

πλαύςιο τησ εφαρμογόσ τησ 

φοιτητοκεντρικόσ μϊθηςησ και 

διδαςκαλύασ, όςο και ςτην ϋρευνα. 

90% 

 Εκτενόσ χρόςη τησ πλατφόρμασ compus, όπου αναρτϊται 
ηλεκτρονικό υλικό ςχετικό με τα μαθόματα. 

 Διαλϋξεισ μϋςω skype (π.χ. ανοιχτϋσ διαλϋξεισ Politics First) 

 υνϋχιςη τησ οργϊνωςησ διαλϋξεων από 
διακεκριμϋνα ςτελϋχη δημοςύων και 
ιδιωτικών επιχειρόςεων και οργανιςμών 
για την ανϊπτυξη ςτρατηγικών ςυμμαχιών 
με κοινωνικούσ και οικονομικούσ φορεύσ και 
την καλύτερη διαςύνδεςη με την αγορϊ 
εργαςύασ. 

100% 

 Οργϊνωςη εκδηλώςεων, εργαςτηρύων και ημερύδων για 
ειδικϊ θϋματα, ςχετικϊ με την επιχειρηματικότητα και δη 
τη γυναικεύα επιχειρηματικότητα, την καινοτομύα, την 
κουλτούρα τησ επιχειρηματικότητασ ςτην εκπαύδευςη κτλ., 
καθώσ και διαλϋξεων ςτο πλαύςιο των ΠΜ του Σμόματοσ 
με προςκεκλημϋνεσ/ουσ εμπειρογνώμονεσ και 
διακεκριμϋνεσ προςωπικότητεσ από το εξωτερικό. 

 Ανϊπτυξη on-line classes δια-βύου ςχόματα 
εκπαύδευςησ. 

 
 Αναμονό για θϋςη ςε εφαρμογό του κατϊλληλου 

ιδρυματικού πλαιςύου δρϊςησ. 
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Ανϊπτυξη ςχεδύου 
για το Σμόμα για 
την ενθϊρρυνςη και 
ανϊπτυξη τησ 
ποιότητασ τησ 
ϋρευνασ, καθώσ και 
—βϊςει μιασ 
διαφανούσ 
διαδικαςύασ ςε 
ςυνεννόηςη με τα 
μϋλη ΔΕΠ— ενόσ 
καταλόγου 
κατϊλληλων και 
ανώτερων τύπων 
εκδόςεων. 

 Ενθϊρρυνςη και ενύςχυςη τησ παραγόμενησ 
από τα μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ ϋρευνασ. 

90% 

 Αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ των μελών ΔΕΠ ςε διεθνό 
ςυνϋδρια, δημοςιεύςεισ, διοργϊνωςη ςυνεδρύων και 
ημερύδων. Με βϊςη τουσ δεύκτεσ ποιότητασ τησ Α.Δ.Ι.Π. η 
τιμό δεύκτη για εργαςύεσ ςε πρακτικϊ ςυνεδρύων με κριτϋσ 
όταν κατϊ τα ακαδημαώκϊ ϋτη 2015-2016 και 2016-2017 
ςυγκριτικϊ ανώτερη από τον γενικό μϋςο όρο. 

 Ενύςχυςη τησ ςυμμετοχόσ των φοιτητών 
ςτισ ακαδημαώκϋσ δραςτηριότητεσ του 
Σμόματοσ. 

80% 
 Ίδρυςη τριών νϋων Εργαςτηρύων. υμμετοχό των 

φοιτητριών/ών ςτισ ϋρευνεσ που διεξϊγονται ςτο πλαύςιο 
των Εργαςτηρύων του Σμόματοσ ΒΑ. 

 υνϋχιςη δρϊςεων ςε ςυνεργατικό βϊςη με 
ϊλλα Πανεπιςτόμια του εςωτερικού και του 
εξωτερικού για την οργϊνωςη υνεδρύων 
και Θερινών χολεύων. 

100% 

 υνδιοργϊνωςη ςυνεδρύων με ημεδαπϊ και αλλοδαπϊ 

πανεπιςτόμια, όπωσ το Φαροκόπειο Πανεπιςτόμιο, το 

Πϊντειο Πανεπιςτόμιο, το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, το Charles 

Darwin University, το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου, το 

Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ, το Πανεπιςτόμιο 

Κρότησ, το Πολυτεχνεύο Κρότησ, το Πανεπιςτόμιο 

Θεςςαλύασ, το University of Bamberg, κ.ϊ. και ερευνητικϋσ 

ενώςεισ και δύκτυα τησ ημεδαπόσ και αλλοδαπόσ, όπωσ η 

International Association for the Study of Forced 

Migration, το περιοδικό Teaching Anthropology του Royal 

Anthropological Institute, το EASA Teaching Anthropology 

Network, το Border Crossings Network, το Association 

Internationale d'Études du Sud-est Européen, το ΚΕΜΟ, 

κ.ϊ., και ςυγγραφό ςυλλογικών τόμων. 

 τόριξη τησ εξωςτρϋφειασ των μελών ΔΕΠ 

και τησ βελτύωςησ τησ ςυγγραφικόσ τουσ 

επύδοςησ ςε διεθνό επιςτημονικϊ περιοδικϊ 

με κριτϋσ 

90% 

 Αύξηςη των δημοςιεύςεων ςε διεθνό περιοδικϊ με κριτϋσ. 

Με βϊςη τουσ δεύκτεσ ποιότητασ τησ Α.Δ.Ι.Π. η τιμό δεύκτη 

ετεροαναφορών των μελών ΔΕΠ όταν κατϊ τα 

ακαδημαώκϊ ϋτη 2015-2016 και 2016-2017 ςυγκριτικϊ 

ανώτερη από τον γενικό μϋςο όρο. 

 Απόφαςη δημιουργύασ ψηφιακού καταθετηρύου 

ερευνητικόσ δραςτηριότητασ του διδακτικού προςωπικού 

του Σμόματοσ, όπου θα καταλογογραφούνται και 

αναρτώνται με ανοιχτό πρόςβαςη (ςύμφωνα με τουσ κατϊ 

περύπτωςη περιοριςμούσ περύ πνευματικών δικαιωμϊτων) 

οι επιςτημονικϋσ τουσ δημοςιεύςεισ. 

 Μεύωςη ωρών διδαςκαλύασ των μελών ΔΕΠ 

που υπερϋβαιναν τον ελϊχιςτο αριθμό 

ωρών που προβλϋπεται ςτη νομοθεςύα. 
100% 

 Αναδιϊρθρωςη του ΠΠ και ορθολογικό αξιοπούηςη των 

μελών ΔΕΠ.  
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