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Διζαγυγή 

1. Η διαδικαζία ηηρ εζυηεπικήρ αξιολόγηζηρ 

1.1. Πεπιγπαθή και ανάλςζη ηηρ διαδικαζίαρ 
 

Ζ δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ε ΟΜΔΑ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ (ΒΑ) δήηεζε λα ηεο δηαηεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα 

ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ), νινθιεξψζεθε νκαιά θαη ζε 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ 

δειηίσλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδάζθνληνο απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 

αλαθνξάο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ (ππφ 1.2.), ε ΟΜΔΑ επηθαηξνπνηεί κε ηελ 

παξνχζα ηελ ΔΔΑ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο 2014-15 πιένλ πξνζαξκνζκέλε ζηνπο λένπο 

δείθηεο ηεο ΑΓΗΠ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εμαγσγή ζπγθεληξσηηθψλ θαη αμηνπνηήζηκσλ 

ζήκεξα ζπκπεξαζκάησλ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ε ΟΜΔΑ επεθηείλεη επίζεο ηελ Δηήζηα ΔΔΑ 

2014-15 ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία δηεηίαο, κέρξη δειαδή θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-14, νπφηε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνεγνχκελε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο. 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 3/22.09. 2016 Απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ, σο κέιε 

ηεο ΟΜΔΑ είραλ νξηζηεί νη θ.θ. α) Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Καζεγεηήο (πληνληζηήο), β) 

Αζαλάζηνο Κνπιαθηψηεο, Αλαπι. Καζεγεηήο (Μέινο), θαη γ) Ησάλλεο Αξκαθφιαο, Δπίθ. 

Καζεγεηήο (Μέινο). ηελ ππ’ αξηζκ. 3/7-11-2018 ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

απνθαζίζηεθε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Καζεγεηή θ. Κσλζηαληίλνπ Σζηηζειίθε απφ ηνλ Δπίθ. 

Καζεγεηή θ. Γεκήηξην Αθξηβνχιε σο ζπληνληζηή ηεο ΟΜΔΑ, ιφγσ ηεο εθινγήο ηνπ πξψηνπ ζηε 

ζέζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. Σέινο, 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2/25.09.2019 ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίζηεθε ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ δχν σο άλσ Μειψλ ηεο ΟΜΔΑ απφ ηνπο θ.θ. Κπξηάθν Κεληξσηή, Καζεγεηή, 

θαη Παλαγηψηε Μηραειίδε, Αλαπι. Καζεγεηή. Γπλάκεη ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο, ε ζχλζεζε ηεο 

ΟΜΔΑ ηνπ Σκήκαηνο δηακνξθψζεθε πιένλ σο εμήο:  

α) Γεκήηξηνο Αθξηβνχιεο, Δπίθ. Καζεγεηήο (πληνληζηήο),  

β) Κπξηάθνο Κεληξσηήο, Καζεγεηήο (Μέινο),  

γ) Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, Αλαπι. Καζεγεηήο (Μέινο). 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ε ΟΜΔΑ ζπλεξγάζηεθε κε ηε ΜΟΓΗΠ ηνπ 

Ηδξχκαηνο, ηε Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Ηδξχκαηνο, ηελ Τπεχζπλε ηεο γξακκαηεηαθήο 

ππνζηήξημεο ησλ δχν Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ηνπ Σκήκαηνο, ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γξαθείνπ Erasmus ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηελ ππεχζπλε Erasmus ηνπ Σκήκαηνο, ηα 

Μέιε ΓΔΠ θαη ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο. Απνθαζηζηηθή σζηφζν ήηαλ ε 

ζπλδξνκή ησλ κειψλ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ζηνηρείσλ θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηελ Πξντζηακέλε 

ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θ. Υξπζάλζε Οηθνλφκνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο 

ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηε δηαξθή ππνζηήξημε θαηά ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη 

ζηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θ.θ. Βάγηα Οηθνλφκνπ θαη Φψηε αξεγηάλλε γηα ηελ 

απνθαζηζηηθή ηνπο ζπκβνιή ζηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ, ηδίσο γηα ηελ πεξίνδν πνπ δελ 

θαιππηφηαλ απφ ηηο αλαθνξέο δεδνκέλσλ πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. 

Οη πιεξνθνξίεο επί ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, ε παξνχζα Έθζεζε αληιήζεθαλ 

απφ ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2013-14 θαη 2014-15, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

ΜΟΓΗΠ ηνπ Ηδξχκαηνο, πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη βάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ, ηνπο Οδεγνχο πνπδψλ θαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ηα απνγξαθηθά δειηία ησλ Μειψλ ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ. Ζ ΟΜΔΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο ζπγθέληξσζε ηα σο άλσ ζηνηρεία, ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ν πληνληζηήο ηεο ΟΜΔΑ 
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θαηαιήγνληαο ζηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο. 

Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Έθζεζεο ζπδεηήζεθε ζε ζεηξά ζπλεδξηάζεσλ ηεο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο, αιιά θαη κέζσ απεπζείαο επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο, ηφζν 

θαηά ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ φζν θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Έθζεζεο, 

νπφηε θαη ππνβιήζεθε πξνο ζπδήηεζε θαη ηειηθή έγθξηζε ζηε πξψηε Σαθηηθή πλεδξίαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019. 
 

1.2. Ανάλςζη ηυν θεηικών ζηοισείυν και ηυν δςζκολιών καηά ηη διαδικαζία 
 

Οη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

αθνξνχζαλ αλακελφκελα ηνλ φγθν ησλ ζηνηρείσλ πξνο ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία, θαζψο θαη 

ηα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα δηεθπεξαίσζήο ηεο θαη ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. Ηδίσο 

φκσο πξνέθπςαλ απφ ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ αλαθνξάο απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2015-16, ηε ζπλεπαθφινπζε αδπλακία εμαγσγήο ζπγθξίζηκσλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα αθαδεκατθά έηε (2013-14 θαη 2014-15), 

θαζψο θαη ηνλ κε εληαίν ηξφπν ζπγθέληξσζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηα δχν απηά 

αθαδεκατθά έηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά νη σο άλσ δπζθνιίεο ζην κέιινλ, ε 

ΟΜΔΑ ηνπ Σκήκαηνο απνθάζηζε λα επελδχζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη έξγν (πέξαλ ησλ θαη’ 

ειάρηζηνλ απαηηήζεσλ ηεο ΜΟΓΗΠ ηνπ Ηδξχκαηνο) ζηελ παξαγσγή ελφο πξνηχπνπ Δηήζηαο ΔΔΑ 

βαζηζκέλνπ ζην δηαζέζηκν ππφδεηγκα (2011) ηεο ΑΓΗΠ, πξνζαξκνζκέλνπ σζηφζν ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο θαη θσδηθνχο ηεο ΑΓΗΠ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, θάζε επφκελε Δηήζηα ΔΔΑ 

επηθαηξνπνηείηαη κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο κεηαβνιέο ελφο κφλνπ (ηνπ επφκελνπ) αθαδεκατθνχ έηνπο. 

Σαπηφρξνλα, θαη ην ζεκαληηθφηεξν, θάζε Δηήζηα ΔΔΑ ηνπ Σκήκαηνο ζα έρεη πιένλ ην αλαιπηηθφ 

εχξνο κηαο Σεηξαεηνχο ΔΔΑ, δηεπθνιχλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο 

βειηησηηθήο θαη δηνξζσηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηπρφλ πξνβιεκάησλ ή εκπνδίσλ, 

ηελ εχξεζε βηψζηκσλ ιχζεσλ, ηνλ ξεαιηζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ θαη ηνλ νξηζκφ 

επηηεχμηκσλ θαη’ έηνο ζηφρσλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο αλαιπηηθήο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ε 

ΟΜΔΑ δηακφξθσζε θαη πξφζζεζε ζε απηή λένπο πίλαθεο (άιινπο απφ απηνχο πνπ πεξηθιείνληαη 

ζην ππφδεηγκα ΔΔΑ ηνπ 2011), βαζηζκέλνπο πιένλ ζηνπο λένπο Κσδηθνχο ηεο ΑΓΗΠ, ψζηε λα ην 

πεξηερφκελν ηεο ΔΔΑ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα λέα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη ηξφπνπο ππνινγηζκνχ 

ηνπο. 
 

1.3. Πποηάζειρ βεληίυζηρ ηηρ διαδικαζίαρ 
 

Ζ ΟΜΔΑ ηνπ Σκήκαηνο αλαγλσξίδεη φηη κεγάιν κέξνο ησλ σο άλσ δπζθνιηψλ θαη άιισλ 

πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηαδηθαζία, νθείινληαη ζηηο ππφ δηακφξθσζε ζπλζήθεο θαη φξνπο απηήο 

γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Χο εθ ηνχηνπ, ζεσξεί φηη νη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ ζα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ζηαδηαθή νξηζηηθνπνίεζε θαη θαλνληθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ηελ 

επηηάρπλζε ησλ βειηησηηθψλ δξάζεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκνηνκνξθίαο θαηά ηελ εθαξκνγή, 

εηζεγείηαη ηε δεκηνπξγία κηαο ηδξπκαηηθήο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ζχκθσλα κε ηα λέα πξφηππα ηεο 

ΑΓΗΠ, εληφο ηεο νπνίαο νη ΟΜΔΑ ησλ Σκεκάησλ ζα κπνξνχλ λα θαηαρσξνχλ θαη λα 

επηθαηξνπνηνχλ ηα ζηνηρεία ησλ Δθζέζεσλ ζε εηήζηα βάζε. Πέξαλ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο εηζαγσγήο 

ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ, κία ηέηνηα ςεθηαθή πιαηθφξκα ζα επηηξέςεη ηελ απηνκαηνπνίεζε 

ηεο άληιεζεο κεηξήζηκσλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ απαηηνχκελσλ πηλάθσλ. 
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Μέπορ Α΄: Σμήμα (Κυδικοί Μ3) 

2. Παποςζίαζη ηος Σμήμαηορ 

2.1. Γευγπαθική θέζη 
 

Σν Σκήκα εδξάδεηαη ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο επί ηεο 

Δγλαηίαο νδνχ αξηζκφο 156, έλαληη ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο. 
 

2.2. Ιζηοπικό εξέλιξηρ 
 

Σν Σκήκα ΒΑ είλαη έλα απφ ηα νθηψ Σκήκαηα ζε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο ηνπ δεχηεξνπ θαη «λεφηεξνπ» Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, εηδηθεπκέλνπ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ην νπνίν ηδξχζεθε σο «Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ» κε ην ΠΓ 147/1990 θαη κεηνλνκάζηεθε ην 2013 ζε 

«Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο» (ΠΓ 88/2013). Σν Ίδξπκα είλαη ε κεηεμέιημε ηεο «Αλσηέξαο ρνιήο 

Βηνκεραληθψλ πνπδψλ Θεζζαινλίθεο», ε νπνία ηδξχζεθε ην 1948 σο ΝΠΗΓ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΑΝ 800/1948), ε νπνία αξρηθψο αλαβαζκίζηεθε ην 1958 ζε 

Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, κεηνλνκάζηεθε ζε «Αλσηάηε ρνιή Βηνκεραληθψλ πνπδψλ 

Θεζζαινλίθεο» ηεηξαεηνχο θνίηεζεο θαη ηέζεθε ππφ ηελ επνπηεία αξρηθψο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βηνκεραλίαο (ΝΓ 3876/1958) θαη απφ ην 1962 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΒΓ 153/1962). Σν 1966 

κεηνλνκάζηεθε ζε «Αλσηάηε Βηνκεραληθή ρνιή Θεζζαινλίθεο» θαη κεηαηξάπεθε ζε ΝΠΓΓ (ΝΓ 

4578/1966). 

Σν Σκήκα ΒΑ αλήθεη ζηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ, είλαη 

δηεπηζηεκνληθφ Σκήκα, ηδξχζεθε κε ην ΠΓ 363/1996 θαη δέρηεθε ηηο πξψηεο θνηηήηξηεο θαη 

θνηηεηέο ηνπ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1998. Ο ηξφπνο εηζαγσγήο θαη ν αξηζκφο ησλ θαη' έηνο 

εηζαρζεηζψλ/θηέσλ θνηηεηξηψλ/ψλ νξίδεηαη κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί εηζαγσγήο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Με ην ΠΓ 88/2013 ην Σκήκα ΒΑ ζπγρσλεχζεθε ζε έλα εληαίν Σκήκα 

ΒΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ (Φιψξηλαο) ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΚΤΑ 134881α/Β1/23-12-2003), ην νπνίν είρε αξρηθψο 

ηδξπζεί σο Σκήκα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΠΓ 203/1999). χκθσλα κε 

ην άξζξν 42 παξ. 1 ηνπ Ν. 4521/2018, «ην Σκήκα ιεηηνπξγεί απφ ηε ζχζηαζή ηνπ κε ηηο εμήο 

θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α) Βαιθαληθψλ πνπδψλ, β) ιαβηθψλ πνπδψλ θαη γ) Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ. Σν Σκήκα, απνλέκεη εληαίν πηπρίν πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο αλσηέξσ επηκέξνπο 

θαηεπζχλζεηο.»  

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2014-15 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηζαρζεηζψλ/θηέσλ ήηαλ 158 [112 κε 

παλειιήληεο εμεηάζεηο, 8 κε εηζηηήξηεο εμεηάζεηο (10%), 2 αιινδαπνί-αιινγελείο, 1 

ειιελίδα/έιιελαο απφθνηηε/νο μέλνπ ιπθείνπ εμσηεξηθνχ, 1 απφ ην 90% ΓΔΛ/ΔΠΑΛΒ Γεληθή 

εηξά Δζπεξηλά, 2 απφ κεηαθνξά ζέζεο κέινπο ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο (2014), 7 απφ κεηαθνξά 

ζέζεο κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα (2014), 1 απφ κεηαθνξά ζέζεο αδειθήο/νχ ελεξγήο/νχ 

θνηηήηξηαο/εηή Α΄ Κχθινπ πνπδψλ, 5 βάζεη ηνπ άξζξνπ 35 Ν. 3794/09 (5%), 3 αζιήηξηεο/εηέο, 3 

κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο θαη 13 κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+]. 
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2.3. κοποί και ζηόσοι ηος Σμήμαηορ 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 363/1996, θχξηα 

απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ είλαη «λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηε γιψζζα, ηελ 

ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ ρσξψλ θαη λα κειεηά θαη 

λα αλαπηχζζεη ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ απηψλ κε ηελ 

Διιάδα». Σν ελ ιφγσ θξηηήξην θαζνξίδεη θαηαξρήλ ηε γεληθή δηηηή ζηφρεπζε φισλ ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, πξψηνλ, ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη κεζνδνινγία 

θαη, δεχηεξνλ, ζηε ιεγφκελε κειέηε πεξηνρψλ (area studies), ε ζχδεπμε ησλ νπνίσλ είλαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ ηνπ ζε φια ηα επίπεδα. Σαπηφρξνλα, αλάγεη ηα καζήκαηα γισζζψλ ζε έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΠΠ, θαζνξίδνληαο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πηπρίνπ. 

πλνιηθά ε αθαδεκατθή θπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ 

(ηζηνξία, επηζηεκνληθφ πεδίν, ζθνπφο, δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, πξννπηηθέο) θαη ν επξχηεξνο 

εθπαηδεπηηθφο, επηζηεκνληθφο θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο 

ηνκείο θαζνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ην πεξηερφκελν φισλ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ, ηα παξαπάλσ δηακνξθψλνπλ ηνπο ζηφρνπο, 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο, ηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα θαη ηα επηδησθφκελα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πιαίζην 

Πξνζφλησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. 

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο, φπσο απηνί ηέζεθαλ 

ζην ηδξπηηθφ ηνπ ΦΔΚ, ζπλερίδνπλ λα θαζνξίδνπλ φιεο ηηο επηινγέο θαη απνθάζεηο ηεο πλέιεπζήο 

ηνπ ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο θαζνξηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ πνπ πινπνηνχληαη ζην Σκήκα 

(π.ρ. πξνζθεξφκελα επηζηεκνληθά πεδία, αθαδεκατθή ζηφρεπζε, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

Σκήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ πξνθήξπμε λέσλ ζέζεσλ, πεξηερφκελν θαη αληηθείκελν καζεκάησλ, 

εξεπλεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο Μειψλ ΓΔΠ θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

απνθνίησλ). πσο πξνθχπηεη παξαθάησ απφ ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο βαζηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, κνινλφηη ηα επηζηεκνληθά/εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα 

ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο πνηθίινπλ, φπσο αθξηβψο πνηθίινπλ θαη ηα 

αληηθείκελα/γλσζηηθά πεδία ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ, φιεο νη επηκέξνπο πηπρέο ηεο σο άλσ 

ιεηηνπξγίαο δηέπνληαη απφ ηελ θνηλή ζπληζηακέλε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ 

ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ηδξπηηθφ ηνπ ΦΔΚ.  

Χο εθ ηνχηνπ, δελ πθίζηαηαη θακία απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) 

ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη. 

Σν Σκήκα ζεσξεί φηη επηηπγράλεη σο έλαλ κεγάιν βαζκφ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζε φια ηα επίπεδα (εξεπλεηηθφ, δηδαθηηθφ, δηαζχλδεζεο ησλ απνθνίησλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ φισλ ησλ επηπέδσλ θηι.). Οη παξάγνληεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή αθνξνχλ αλακελφκελα ηελ 

θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ (ηδίσο ζην πεδίν ησλ πξνζθεξφκελσλ γισζζψλ) θαη 

αλαγθψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο. Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ηθαλνχ αξηζκνχ κνλίκσλ κειψλ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ην Σκήκα είλαη 

ππνρξεσκέλν λα πξνθεξχζζεη δηδαθηηθέο ζέζεηο επί ζπκβάζεη θαη λα απεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν 

γηα απνζπάζεηο δηδαζθφλησλ κε ζαθείο εμεηδηθεχζεηο, νη νπνίεο θαη πάιη αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ 

πιήξσο ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο. Ζ άκεζε ζπλέπεηα απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε αλάζεζε 

ππεξβνιηθνχ δηδαθηηθνχ θφξηνπ θαηά πεξίπησζε, ηδίσο ζην πεδίν ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ, κε 

έκκεζν αληίθηππν ζηε δπλαηφηεηα κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ λα αληαπνθξηζεί νκαιά ζηηο απαηηήζεηο 

θαη ηελ επξχηεξε ζηξαηεγηθή εληαηηθνπνίεζεο ηεο έξεπλαο, αλάιεςεο δηνηθεηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

θηι. 

Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ, ε ΟΜΔΑ ζεσξεί φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ 

επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο. 
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2.4. Γιοίκηζη ηος Σμήμαηορ 

Κπξίαξρν φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, ε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο. Οη ζεζκνζεηεκέλεο επηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζην Σκήκα θαηά ηελ ππφ εμέηαζε 

πεξίνδν, αθνξνχζαλ ζέκαηα θνίηεζεο, ζπνπδψλ θαη έξεπλαο. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, 

απηέο ήηαλ θαη’ έηνο θαη κεηαμχ άιισλ νη εμήο: 

• πληνληζηηθή Δπηηξνπή ΠΜ «Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο χγρξνλεο Αλαηνιηθήο θαη 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο – Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary 

Eastern and Southeastern Europe»: 

2013-14: Γεκήηξηνο Κπξθηιήο (Γηεπζπληήο), Ησάλλεο Σδηψλαο, νθία Γειεπάιια, Φσηεηλή 

Σζηκπηξίδνπ, Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο 

2014-15: Γεκήηξηνο Κπξθηιήο (Γηεπζπληήο), Ησάλλεο Σδηψλαο, νθία Γειεπάιια, Φσηεηλή 

Σζηκπηξίδνπ, Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο 

• πληνληζηηθή Δπηηξνπή ΠΜ «Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern 

Europe)»: 

2014-15: Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ (Γηεπζχληξηα), Γεκήηξηνο ηακαηφπνπινο, Διέλε Γαβξά, 

Ησάλλεο Μάλνο 

• πληνληζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ: 

2014-15: Νηθφιανο Μαξαληδίδεο (Γηεπζπληήο), Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αλαζηάζηνο 

Παλφπνπινο 

• Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ): 

2014-15: Κπξηάθνο Κεληξσηήο, νθία Γειεπάιια, Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο (απφ 1/4/2-

15) 

• Δπηακειήο Δπηηξνπή Καηαηάμεσλ: 

2014-15: Γεκήηξηνο Κπξθηιήο, νθία Γειεπάιια, Γεκήηξηνο ηακαηφπνπινο, Υξήζηνο 

Καξπέηεο, Δπηπρία Βνπηπξά, Ησάλλεο Μάλνο, ηξάηνο Γνξδαλάο 

• Αθαδεκατθά Τπεχζπλνη Erasmus+ θαη Πξαθηηθήο Erasmus+: 

2014-15: Υξήζηνο Καξπέηεο 

• Δηζεγεηηθή Δπηηξνπή γηα επηινγή δηδαζθφλησλ ΠΓ 407/80 θαη αθαδεκατθψλ ππνηξφθσλ: 

2014-15: Δπηπρία Βνπηπξά, Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, ηαπξνχια Μαπξνγέλε 

• Γηνηθεηηθά Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηψλ: 

2014-15: Υάξξπ Παπαπαλάγνο 

• Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ εκηλαξίνπ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο, Ηζηνξίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο: 

2014-15: Γεκήηξηνο Κπξθηιήο 

• Δθπξνζψπεζε Σκήκαηνο ζηελ Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ: 

Δπάγγεινο Γάλεο 

• Δθπξνζψπεζε Σκήκαηνο ζηελ Δπηηξνπή Φεθηνπνίεζεο Μαζεκάησλ Δ.Δ.: 

Ησάλλεο Αξκαθφιαο 

• πληνληζηέο αλνηρηψλ δηαιέμεσλ δηεζλνχο πνιηηηθήο ζεσξίαο Politics First: 

Κπξηάθνο Κεληξσηήο θαη Γεκήηξηνο Αθξηβνχιεο 

Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζην Σκήκα ξπζκίδνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ ήηαλ θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν νη εμήο: 

α) Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ κε ηίηιν «Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ 

Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-

Eastern Europe)» (απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15), 

β) Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ κε ηίηιν «Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο 

χγρξνλεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο – Master’s Degree in Politics and 

Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe» (απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15), 

φπσο απηφο ίζρπε κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 25/24.06.2015 απφθαζεο ηεο Δ 

θαη ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο ηεο ππ’ αξ. 64/15.07.2015 έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο πγθιήηνπ 

Δηδηθήο χλζεζεο, 
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γ) Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ (απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15). 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ην Σκήκα δελ είλαη δηαξζξσκέλν ζε Σνκείο. 
 

3. Σαςηόηηηα Σμήμαηορ: Ππογπάμμαηα ποςδών, Σομείρ (Μ3.001-007) 
 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο, ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχζαλ: 

α) 1 ΠΠ ζηηο Βαιθαληθέο, ιαβηθέο θαη Αλαηνιηθέο πνπδέο, 

β) 1 ΠΜ κε ηίηιν «Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο χγρξνλεο Αλαηνιηθήο θαη 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο – Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern 

and Southeastern Europe», 

γ) 1 ΠΜ κε ηίηιν «Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern 

Europe)» (απφ ην εαξηλφ εμάκελν 2014-15), 

δ) 1 δηαηκεκαηηθφ/δηηδξπκαηηθφ ΠΜ κε ηίηιν «Γηεζλείο ρέζεηο θαη Αζθάιεηα» κε ην 

Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ (επηζπεχδνλ Σκήκα) ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Αλψηαηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ (ΑΓΗΠΟ) ηνπ ΓΔΔΘΑ, 

ε) 1 Γηεζλέο ΠΜ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Bamberg. Σν ελ ιφγσ Πξφγξακκα 

νδεγεί ζε δηάζηεκα 24 κελψλ ζε Double Master Degree: MΑ in Political Science (University of 

Bamberg) and MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe 

(University of Macedonia) κε ηελ ππνζηήξημε ηεο DAAD (German Academic Exchange Service), 

ζη) 1 ΠΓ. 

Απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζην Σκήκα δελ ιεηηνχξγεζαλ Σνκείο, παξφηη ην 

Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ νξγαλψλεηαη (πιελ ησλ Καηεπζχλζεσλ) ζηε βάζε δχν άηππσλ 

εηδηθεχζεσλ: α) Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο θαη β) Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη 

Πνιηηηζκηθέο πνπδέο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία παξακέλνπλ ακεηάβιεηα απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

2013-14 κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο. 

Ο αξηζκφο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ πινπνηνχληαλ ζην Σκήκα θαη’ έηνο αλαθνξάο 

θαηά ηελ ππφ εμέηαζε δηεηία απμήζεθε απφ 94 ζε 97. ια ηα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη 

αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Μέξνπο Α΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. 
 

4. ηελέσυζη πποζυπικού (Μ3.008-081) 
 

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2014-15 ππεξεηνχζαλ ζην Σκήκα ζπλνιηθά 35 Μέιε ΓΔΠ. 

πγθεθξηκέλα, ζην ελεξγφ πξνζσπηθφ ησλ Μειψλ ΓΔΠ ζπκπεξηιακβάλνληαλ: α) 14 

Καζεγήηξηεο/εηέο (10 Α θαη 4 Θ), β) 6 Αλαπι. Καζεγήηξηεο/εηέο (5 Α θαη 1 Θ), γ) 14 Δπίθ. 

Καζεγήηξηεο/εηέο (13 Α θαη 1 Θ) θαη δ) 1 Λέθηνξαο (Θ). Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο 

ζπκπιεξσλφηαλ επίζεο απφ 2 Μέιε ΔΓΗΠ (Α) θαη 7 κέιε ινηπνχ πξνζσπηθνχ (ΔΔΠ, 

Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο θηι.) (2 Α θαη 5 Θ). πλνιηθά ινηπφλ ην ελεξγφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ Σκήκαηνο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο αξηζκνχζε 44 κέιε. ηελ αξρή ηεο δηεηίαο, θαηά 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-14, ην ίδην ζχλνιν αξηζκνχζε 43 κέιε. Σν δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο 

ππνζηεξίρηεθε επίζεο απφ ζπκβαζηνχρνπο κε δηδαθηηθά θαζήθνληα (ζπλνιηθά 9 εμακεληαίεο 

ζπκβάζεηο). ηελ αξρή ηεο δηεηίαο, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-14, ην ζχλνιν ησλ σο άλσ 

ζπκβάζεσλ ήηαλ 14. (Βι. αλαιπηηθά ηνλ Πίλαθα 7 ηνπ Μέξνπο Α΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο 

παξνχζαο) 

Πέξαλ ησλ σο άλσ 35 Μειψλ ΓΔΠ, ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο 

ζπκπιεξσλφηαλ απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε εξεπλεηηθά 

θαζήθνληα (ΔΛΚΔ) (2 εμακεληαίεο ζπκβάζεηο). ηελ αξρή ηεο δηεηίαο, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2013-14, νη σο άλσ ζπκβάζεηο αλέξρνληαλ ζε 3. 

Καηά ην ίδην αθαδεκατθφ έηνο (2014-15), ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο αξηζκνχζε 

4 κέιε (1 Α θαη 3 Θ). ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο, ην δηνηθεηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο δελ ππνζηεξίρηεθε 

απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε δηνηθεηηθά/ππνζηεξηθηηθά θαζήθνληα 

(ΔΛΚΔ) ή άιινπο ζπκβαζηνχρνπο κε δηνηθεηηθά/ινηπά θαζήθνληα. 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ ηνπ ελεξγνχ δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 
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ηνπ Σκήκαηνο αλά θαηεγνξία, βαζκίδα (Μέιε ΓΔΠ) θαη θχιν ζε βάζνο δηεηίαο απεηθνλίδεηαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Μέξνπο Α΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε κε δηδαθηηθά, εξεπλεηηθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα ζε βάζνο δηεηίαο 

απεηθνλίδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 7 ηνπ ίδηνπ Μέξνπο (Α΄). 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε αλακελφκελε κείσζε ησλ πθηζηάκελσλ Μειψλ ΓΔΠ 

(ηδίσο ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ) δίρσο ηελ θάιπςε ησλ θελψλ κέζσ ηεο πξνθήξπμεο λέσλ ζέζεσλ 

παξακέλεη αλεζπρεηηθή γηα ην κέιινλ ηνπ Σκήκαηνο. Μνινλφηη ην Σκήκα επλνήζεθε ζε επίπεδν 

δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηε ζπγρψλεπζε ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ (ΠΑΜΑΚ) κε ην 

Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ Φιψξηλαο ην 2013, ε αδπλακία θάιπςεο ησλ θελψλ πνπ θπζηνινγηθά 

θαη αλακελφκελα ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ, ζα έρεη ζαθψο επηπηψζεηο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ ΠΠ. Ζ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ εμακεληαίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ θάιπςε δηδαθηηθψλ 

αλαγθψλ επηηείλεη ηελ αλεζπρία. 

 

 
 

πσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 1, ζηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο ην Σκήκα 

εληζρχζεθε κέζσ δηαδνρηθψλ εμειίμεσλ Μειψλ ΓΔΠ πξνο πςειφηεξεο βαζκίδεο (βι. παξαθάησ 

αλαιπηηθφηεξα). εκαληηθή εμέιημε γηα ην Σκήκα ήηαλ ε αμηνζεκείσηε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

Καζεγεηψλ απφ 10 ζε 14. Ζ απνπζία φκσο αληίζηνηρεο απμεηηθήο κεηαβνιήο ζηηο ρακειφηεξεο 

βαζκίδεο κέζσ λέσλ πξνθεξχμεσλ/πξνζιήςεσλ επηβεβαηψλεη ηελ αλεζπρία πνπ εθθξάζηεθε 

παξαπάλσ αλαθνξηθά κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο.  

Ζ αξηζκεηηθή εηθφλα ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Σκήκαηνο (4) σο πξνο ηε ζηειέρσζε 

ηεο Γξακκαηείαο ηνπ παξέκεηλε ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. 
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ΝΠ Λζκτορεσ ΝΠ Επίκουροι Καθηγητζσ 
ΝΠ Καθηγητζσ 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα (2) απνηππψλεηαη ζαθψο ε κεζν-καθξνπξφζεζκα αλεζπρεηηθή 

εηθφλα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ αλαθνξηθά κε ην ελεξγφ δπλακηθφ ηνπ Σκήκαηνο. (Βι. 

αλαιπηηθφηεξα ηνπο Πίλαθεο 3-5 ηνπ Μέξνπο Α΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο) Οη 4 λέεο 

πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζην εχξνο ηεο δηεηίαο θαίλεηαη πξάγκαηη λα ππεξηεξνχλ ησλ παξαηηήζεσλ 

(2). Ζ αλεζπρεηηθή εηθφλα πξνθχπηεη ινηπφλ φρη κφλν απφ ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ελεξγνχ 

πξνζσπηθνχ ηα επφκελα έηε, αιιά θαη απφ ηελ αλακελφκελε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ελεξγνχ 

πξνζσπηθνχ ιφγσ επηθείκελσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ Καζεγεηξηψλ/ψλ, δίρσο βάζηκα λα πξνζδνθάηαη 

ε θάιπςε απηψλ ησλ θελψλ κε ηθαλφ αξηζκφ λέσλ πξνζιήςεσλ. 

 

  
 

ην σο άλσ δηάγξακκα (3) απνηππψλεηαη ε εηθφλα ησλ εμειίμεσλ ησλ Μειψλ ΓΔΠ ζε 

αλψηεξε βαζκίδα. πσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο 

νινθιεξψζεθαλ 4 εμειίμεηο, ελψ ν κεγάινο φγθνο ησλ εμειίμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2013-14, ήηνη 11 ζπλνιηθά. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ελφςεη ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ κε ην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ Φιψξηλαο ην 

2013, νη εμειίμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαηέζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν 

Σκεκάησλ. (Βι. αλαιπηηθφηεξα ηνλ Πίλαθα 6 ηνπ Μέξνπο Α΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο) 

ηα παξαθάησ δχν δηαγξάκκαηα (4-5) απεηθνλίδεηαη ε έκθπιε αλάπηπμε ηνπ ελεξγνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο (εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ νπνίσλ 

ην θχιν δελ δηαθνξνπνηείηαη ζηνπο λένπο δείθηεο ηεο ΑΓΗΠ): 
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Αναλυτικά 

Διοικητικό Προςωπικό ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ Λζκτορεσ 
Επίκουροι Καθηγητζσ Αναπληρωτζσ Καθηγητζσ Καθηγητζσ 
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ζαθψο πξνθχπηεη ε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ζειπθνχ 

θχινπ ζην ελεξγφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο. ηελ εμέιημε ηεο δηεηίαο παξαηεξείηαη κία κηθξή 

αχμεζε ζηε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζην ελεξγφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, κε ηε ζπλνιηθή αλαινγία 

αξζεληθνχ-ζειπθνχ θχινπ λα παξακέλεη σζηφζν ζην 7 πξνο 3. Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο 

παξαηήξεζε αθνξά ην γεγνλφο φηη ε παξνπζία ηνπ ζειπθνχ θχινπ εκθαλίδεηαη εληνλφηεξε θαη 

ππεξηεξεί ηνπ αξζεληθνχ κφλνλ ζηα κέιε ΔΓΗΠ-ΔΣΔΠ-ΔΔΠ θαη ηε δηνηθεηηθή ζηειέρσζε ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο, ζε ζρέζε κε ηα Μέιε ΓΔΠ, φπνπ ε παξνπζία ηνπ αξζεληθνχ θχινπ 

παξακέλεη ηζρπξφηεξε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο απφ απηή ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη άλσ. Σν 

γεγνλφο απηφ αλακέλεηαη βάζηκα λα επεξεάζεη ηελ έκθπιε αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο ζην κέιινλ κε 

ηε ζηαδηαθή εμέιημε ησλ Μειψλ ΓΔΠ ησλ σο άλσ βαζκίδσλ. Δλδεηθηηθά επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο ε αλαινγία Α-Θ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ήηαλ 10 πξνο 4, ζηε 

βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή 5 πξνο 1 θαη ζε απηή ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή 13 πξνο 1. 

Γεδνκέλνπ φηη ην θχιν παξακέλεη (ζεζκηθά ηνπιάρηζηνλ) κεηαβιεηή αδηάθνξε σο πξνο ηηο 

πξνθεξχμεηο λέσλ ζέζεσλ θαη ηηο εμειίμεηο ησλ πθηζηακέλσλ Μειψλ ΓΔΠ, ζα ιέγακε φηη ε 

πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ίζσο λα είλαη παξαθηλδπλεπκέλε ή λα νδεγνχζε 

ζε ππεξβνιηθά ή εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα (π.ρ. πεξί κηαο έκθπιεο πνιηηηθήο ζε βάξνο ηνπ 

ζειπθνχ θχινπ). Θα ιέγακε ίζσο νξζφηεξα φηη ε σο άλσ θαηάζηαζε απνηππψλεη κηα επξχηεξε 

θνηλσληθή ζπλζήθε, ε νπνία ζπλερίδεη αληηθεηκεληθά λα απνζαξξχλεη αιιά θαη λα απνθιείεη, 

εληέιεη, ην ζειπθφ θχιν απφ κηα επηζηεκνληθή ζηαδηνδξνκία ή ζηαδηνδξνκία θαξηέξαο 

πςειφηεξσλ απνδνρψλ θαη γνήηξνπ. ε θάζε πεξίπησζε, κε φξνπο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ή δηνηθεηηθνχ/ππνζηεξηθηηθνχ έξγνπ, νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο 

νδεγνχλ αζθαιψο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ζειπθφ θχιν ππνεθπξνζσπείηαη ζηελ έξεπλα. Ζ 

δηαπίζησζε απηή είλαη αζθαιψο αλεζπρεηηθή.  

Καηαιεθηηθά, σζηφζν, ε ΟΜΔΑ επηζεκαίλεη φηη αλ θαη νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο 

απνηππψλνπλ κία πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηνλ θνηλσληθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν θαη επθαηξίεο, ε νξγάλσζε ηεο 

έκθπιεο δηαθνξνπνίεζεο πάλσ ζηε βάζε ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ (αληί ηνπ θνηλσληθνχ/ςπρηθνχ 

θχινπ) δελ εγγπάηαη απαξαίηεηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή επξχηεξα. Πέξαλ απηνχ, θαη δεδνκέλσλ φζσλ ζεκεηψζεθαλ παξαπάλσ, 

αθφκε θαη ε ηπρφλ ζεζκνζέηεζε ππνρξεσηηθψλ φξσλ, νξίσλ ή πνζνζηψζεσλ πνπ ζα επέβαιαλ ηελ 

εληζρπκέλε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, δελ απνθιείεηαη λα πξνζθξνχεη 

ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο απζηεξά επηζηεκνληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ πξφζιεςε ή εμέιημε ζε 

αλάινγεο ζέζεηο. 
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5. Κινηηικόηηηα Πποζυπικού (Μ3.082-088) 
 

Γηα ηελ ππφ εμέηαζε δηεηία δελ δηαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ Μειψλ 

ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρνπλ αθαδεκατθή πξνυπεξεζία ζε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ σο Μέιε 

ΓΔΠ/ΔΠ. Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν α) θαλέλα Μέινο ΓΔΠ/ΔΠ δελ κεηαθηλήζεθε ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA 

θηι.), β) δελ κεηαθηλήζεθαλ ζην Σκήκα δηδάζθνληεο απφ Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Erasmus, γ) ν αξηζκφο ησλ εμεξρνκέλσλ Μειψλ ΓΔΠ/ΔΠ πξνο Ηδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ παξέκεηλε ζηαζεξφο (5), δ) ν αξηζκφο ησλ Μειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε εθπαηδεπηηθή 

(επηζηεκνληθή) άδεηα απμήζεθε απφ 2 ζε 3, ε) ν αξηζκφο ησλ Μειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο κε 

αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε άιια Σκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο δηπιαζηάζηεθε απφ 4 ζε 8, ελψ ζη ) ν 

αξηζκφο ησλ Μειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο κε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε Σκήκαηα άιινπ Ηδξχκαηνο 

κεηψζεθε απφ 2 ζε 1. ια ηα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ 

Πίλαθα 8 ηνπ Μέξνπο Α΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. 
 

6. Οικονομικά ηοισεία: Υπημαηοδόηηζη έπγυν και Σμήμαηορ (Μ3.089-096) 
 

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, σο πξνο ηελ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ΔΠΑ ζε βάζνο δηεηίαο κεηψζεθε απφ 108,702,32€ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-14 ζε 57.619€ ην 

2014-15. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ, ήηνη απφ Γηεζλή Αληαγσληζηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 

(νηαδήπνηε πεγή ηεο ΔΔ, π.ρ. πξνγξάκκαηα/FP/ HORIZON 2020 θ.ά.) κε Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν 

κέινο ηνπ Σκήκαηνο αλήιζε ζε 4.504,9€ ην 2013-14, ελψ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο ήηαλ 

κεδεληθή. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ δηεζλείο θνξείο, φπσο ν ΟΟΑ, ε UNESCO, εηαηξείεο θ.ά., κε 

επηζηεκνληθά ππεχζπλν κέινο ηνπ Σκήκαηνο παξέκεηλε κεδεληθή ζην ζχλνιν ηεο δηεηίαο. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ εζληθνχο δεκφζηνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΓΔΚΟ θαη ΟΣΑ, κε 

επηζηεκνληθά ππεχζπλν κέινο ηνπ Σκήκαηνο, αλήιζε απφ κεδεληθή ην 2013-14 ζε 6.500€ ην 2014-

15. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ εζληθνχο ηδησηηθνχο θνξείο, φπσο εηαηξείεο θηι., κε επηζηεκνληθά 

ππεχζπλν κέινο ηνπ Σκήκαηνο, κεηψζεθε απφ 136.165,35€ ην 2013-14, ζε 111.617€ ην 2014-15. 

ια ηα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 9.1. ηνπ Μέξνπο 

Α΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. 
 

7. Τποδομέρ – Τπηπεζίερ (Μ3.097-116) 
 

Σα ζηνηρεία ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ παξακείλεη ακεηάβιεηα ζην 

ζχλνιν ηεο ππφ εμέηαζεο πεξηφδνπ. Χο πξνο ηηο ππνδνκέο, ην Σκήκα δηαζέηεη 4 αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο απνθιεηζηηθήο ηνπ ρξήζεο κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 145 ζέζεσλ, ελψ νη αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο θνηλήο ρξήζεο κε άιια Σκήκαηα αλέξρνληαη ζε 29. Σν Σκήκα δηαζέηεη 1 αίζνπζα 

εξγαζηεξίσλ απνθιεηζηηθήο ηνπ ρξήζεο γηα νξγάλσζε εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ κε ζπλνιηθή 

δπλακηθφηεηα 38 ζέζεσλ, ελψ νη αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ θνηλήο ρξήζεο κε άιια Σκήκαηα 

αλέξρνληαη ζε 2. Οη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο, πιελ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο/εξγαζηεξίσλ γηα άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. δηνίθεζε, ηερληθή ππνζηήξημε, αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ, γξαθεία 

δηδαζθφλησλ, φρη δηάδξνκνη θηι.) αλέξρνληαη ζε 2. Γελ δηαζέηεη δηθέο ηνπ πεξηθεξεηαθέο 

βηβιηνζήθεο, ελψ θάλεη θνηλή ρξήζε βηβιηνζεθψλ θαη αλαγλσζηεξίσλ κε 1 αθφκε Σκήκα. Ζ 

ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ βηβιηνζεθψλ αλέξρεηαη ζε 100 ζέζεηο. 

Χο πξνο ηηο ππεξεζίεο, ην Σκήκα πξνζθέξεη: α) πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

γξακκαηείαο, β) απνκαθξπζκέλε εγγξαθήο γηα ηηο/ηνπο λενεηζειζείζεο/έληεο θνηηήηξηεο/εηέο, γ) 

ειεθηξνληθή δήισζε καζεκάησλ θαη ζπγγξακκάησλ, δ) ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε βαζκνινγίαο, ε) 

ειεθηξνληθή παξαγγειία πηζηνπνηεηηθψλ [εκ.: ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ην Σκήκα δελ 

πξνζέθεξε σζηφζν ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ], ζη) απνκαθξπζκέλε 

πξφζβαζε ζε βηβιηνζήθεο θαη βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, δ) αλαξηεκέλεο νδεγίεο γηα φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ε) γξαθείν ζπκβνπιεπηηθήο θνηηεηψλ γηα ζέκαηα ζπνπδψλ 

(mentoring, tutoring θηι.). 
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ια ηα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνπο Πίλαθεο 10.1.-2. 

ηνπ Μέξνπο Α΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. 
 

7.1. Αποηελεζμαηικόηηηα ηυν διοικηηικών και ηεσνικών ςπηπεζιών 
 

ε επίπεδν Σκήκαηνο νη θχξηνη θνξείο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ε Γξακκαηεία 

ηνπ Σκήκαηνο θαη ε Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Καηά ην έηνο αλαθνξάο θαη θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο απαζρνινχληαλ 4 ππάιιεινη θαη 

1 ππάιιεινο ζηε Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, νη νπνίεο/νη έρνληαο κεγάιε δηνηθεηηθή 

εκπεηξία, θαιή γλψζε ρξήζεο μέλσλ γισζζψλ θαη ηερληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, αληαπνθξίζεθαλ κε απφιπηε επάξθεηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, ε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ειεθηξνληθψλ γξακκαηεηαθψλ ππεξεζηψλ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ 

άκεζε θαη εμ απνζηάζεσο εμππεξέηεζε φισλ ησλ σθεινπκέλσλ. 

Οη αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Ζ/Τ ηνπ Σκήκαηνο θαιχθζεθαλ κε απφιπηε επάξθεηα απφ έλα 

κέινο ΔΣΔΠ, ην νπνίν αζρνιήζεθε θαη κε ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus. Σν γεγνλφο απηφ, απφ θνηλνχ κε ηελ 

αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ησλ Ζ/Τ απφ ηα Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεκάησλ ηνπο, είραλ σο απνηέιεζκα ζηελ πξάμε ηελ αχμεζε ησλ 

σξψλ εξγαζίαο πνπ ζα έπξεπε λα παξέρνληαη ζην Σκήκα απφ ην κέινο ΔΣΔΠ. 

Δπαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο ραξαθηεξίδνληαη θαη νη παξαρζείζεο ππεξεζίεο απφ 

ηε Βηβιηνζήθε θαη ην Κέληξν Τπνινγηζηψλ & Γηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σέινο, λα 

ζεκεησζεί φηη νη ππνδνκέο θαη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαιχθζεθαλ απφ 

ηηο αξκφδηεο ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 
 

7.2. Τπηπεζίερ θοιηηηικήρ μέπιμναρ 
 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο, νη ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο ήηαλ πιένλ επαξθείο 

θαη απνηειεζκαηηθέο, αλ θαη θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο απνπζίαδε αθφκε ν ζεζκφο ηνπ 

πκβνχινπ πνπδψλ, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-16.  

Πέξαλ ησλ Γξακκαηεηψλ ηνπ ΠΠ θαη ησλ δχν ΠΜ, ην Σκήκα δηαζέηεη εξγαζηήξην Ζ/Τ. Σν 

Δξγαζηήξην δηέζεζε 38 ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηειερψζεθε απφ 1 κέινο ΔΓΗΠ ηεο αθαδεκατθήο 

κνλάδαο, ην νπνίν πξνζέθεξε ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο 

πνπ ρεηξίδνληαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

Οη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ππνζηεξίρζεθαλ εηδηθφηεξα απφ 

ην Γξαθείν Erasmus, ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ηελ/ηνλ επηζηεκνληθψο ππεχζπλν ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη αζθαιψο ην ζχλνιν ησλ δηδαζθνπζψλ/φλησλ ηνπ Σκήκαηνο. 

Σν Σκήκα δελ ρνξεγεί ππνηξνθία. 

Οη ππφινηπεο ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο παξήρζεζαλ ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν. Σν 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο δηαζέηεη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Αθελφο δηαζέηεη επαξθείο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο γηα ηε κάζεζε 

θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ, αθεηέξνπ δηεπθνιχλεη ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε απηέο κε ηε 

ζέζπηζε ζρεηηθψλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ (π.ρ. αίζνπζεο, εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθεο δίθηπα, ζίηηζε, 

ζηέγαζε, ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο, θνηλσληθήο πνιηηηθήο θηι.). 

Με ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο δηνξγαλψζεθε εθδήισζε ππνδνρήο ησλ πξσηνεηψλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πξπηαληθψλ αξρψλ, ησλ θνζκεηφξσλ, ησλ πξνέδξσλ ησλ 

Σκεκάησλ θαη ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θνηηεηψλ. Δλεκεξψζεθαλ νη θνηηήηξηεο/εηέο, βξαβεχηεθαλ νη 

πξσηεχζαζεο/ληεο θάζε Σκήκαηνο θαη αθνινχζεζαλ νκηιίεο απνθνίησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη 

νπνίεο/νη αλέθεξαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην Παλεπηζηήκην θαη ηα εθφδηα πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ 

εχξεζε εξγαζίαο. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Σκήκα, νη λενεηζεξρφκελεο/νη έιαβαλ ελεκεξσηηθφ 

πιηθφ αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπο πνξεία θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Καηά ην πξψην έηνο ζπνπδψλ θαη πάλησο πξηλ ηελ επηινγή εηδηθεχζεσλ 

δηνξγαλψζεθε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε απφ ηελ/ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπσλ ακθφηεξσλ ησλ εηδηθεχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηνπηζηνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο 
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ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο θαη ηηο παξνρέο ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν θαη ην 

πεξηερφκελν ζπνπδψλ ζε θάζε εηδίθεπζε, θαζψο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο έθαζηεο. 

Δπίζεο έγηλε παξνπζίαζε ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

H Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ην θεληξηθφ ζεκείν 

καζεζηαθψλ πφξσλ γηα ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο θαη ηα ΠΠ. Θέηνληαο σο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο 

ηεο ηελ παξνρή κηαο πιεζψξαο ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηηο ειεθηξνληθέο θαη ηηο εμ απνζηάζεσο 

ππεξεζίεο, ε Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο πηνζεηεί ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη 

ζηειερψλεη ηα Σκήκαηά ηεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Οη θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο είραλ επίζεο πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο δνκέο θαη 

ππεξεζίεο ηνπ Ηδξχκαηνο. Μεηαμχ απηψλ, θεληξηθήο ζεκαζίαο ήηαλ νη παξαθάησ δνκέο/ππεξεζίεο: 

α) Ζ Γνκή Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο (ΓΑΣΑ) (βι. αλαιπηηθφηεξα Δλφηεηα 15). 

β) Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο (βι. αλαιπηηθφηεξα Δλφηεηα 15). 

γ) Σν Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο (βι. αλαιπηηθφηεξα Δλφηεηα 15). 

δ) Σν Κέληξν πκβνπιεπηηθήο θαη ηήξημεο Φνηηεηψλ ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο θνηηεηξηψλ/ψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν Κέληξν 

ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θνηηεηξηψλ/ψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Έρεη σο ζθνπφ ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Μέζα απφ 

δηάθνξεο δξάζεηο ην ΚΦ παξέρεη ελεκέξσζε, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή ζε 

φινπο ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Ηδξχκαηνο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ απνηειείηαη απφ 2 

επηζηεκνληθά ππεχζπλεο/νπο (Μέιε ΓΔΠ ηνπ Ηδξχκαηνο), 2 ςπρνιφγνπο θαη 8 εζειφληξηεο/νληέο 

ςπρνιφγνπο. 

ε) Ζ Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο έρεη σο ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ κε αλαπεξία. Ζ δεκηνπξγία ηεο εηδηθήο απηήο ππεξεζίαο 

πξνζβαζηκφηεηαο έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πξφζβαζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θνηηήηξηεο/εηέο κε αλαπεξία, ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά 

ηε θνίηεζή ηνπο ζην Ίδξπκα, αιιά θαη ηελ απνδεδεηγκέλε ζπλεηζθνξά παξφκνησλ ππεξεζηψλ πνπ 

ππάξρνπλ ήδε ζε άιια Παλεπηζηήκηα. Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

νξγαλψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

ζη) Σν Κέληξν Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ απνηειεί κηα αθφκα ππνζηεξηθηηθή 

κνλάδα φινπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ην 

Σκήκα καο. Σν Κέληξν έρεη σο ζθνπφ ηφζν ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο 

θαη Δπηθνηλσληψλ, φζν θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ησλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. πγθεθξηκέλα, ην ΚΤΓ έρεη 

αλαιάβεη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζε πιηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ θαη ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ. Δπίζεο, έρεη 

ηελ επζχλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ Ηδξχκαηνο ζην δηαδίθηπν θαη γηα ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ κε ην Παλεπηζηεκηαθφ Γηαδίθηπν (GUNet) κε ζθνπφ ηελ σθέιεηα απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ. Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην Κέληξν είλαη θαη ην Γξαθείν 

Δμππεξέηεζεο Υξεζηψλ (Help Desk). 

Άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ απεπζχλνληαη ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο θαη ηνπ 

Σκήκαηφο καο είλαη νη εμήο: α) Φνηηεηηθή Μέξηκλα, β) Γξαθείν Φπζηθήο Αγσγήο, γ) Γξαθείν 

Erasmus, δ) χιινγνο Φνηηεηψλ, ε) χιινγνο Φνηηεηψλ Erasmus, ζη) Κέληξν Δπηκφξθσζεο θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη δ) Γξαθείν Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

πξνζθέξεη επίζεο ηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο: α) 

Αθαδεκατθφ εκεξνιφγην, β) Αθαδεκατθή ηαπηφηεηα, γ) Students Web, δ) Compus, ε) Φνηηεηηθφ 

email. 

Σν Παλεπηζηήκην δηαζέηεη, κεηαμχ άιισλ, δχν ζεκαληηθέο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο 

δηεπθφιπλζεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ. Σν Students Web πξνζθέξεη ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο 

ελεκέξσζε γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ παξαθνινπζνχλ θαη ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ δειψζεη 



[17] 

 

Ετήσια Έκθεση Εσωτεπικήρ Αξιολόγησηρ 2014-15 Τμήματορ ΒΣΑΣ, ΠΑΜΑΚ 

θαη ηηο βαζκνινγίεο ηνπο. Σηο/ηνπο επηηξέπεη επίζεο λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηηο δειψζεηο ησλ 

καζεκάησλ ηνπο, αιιά θαη αηηήζεηο γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ. ην πιαίζην ηεο πιαηθφξκαο 

Compus βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη πιηθφ 

κειέηεο γηα ην θάζε κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζην Σκήκα θαη ην Παλεπηζηήκην. 
 

7.3. Τποδομέρ πάζηρ θύζευρ 
 

Έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ππνδνκψλ αθνξά ηελ αλεπάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ 

γξαθείσλ δηδαζθφλησλ, κε απνηέιεζκα ηελ αλαγθαζηηθή ζπζηέγαζε πεξηζζφηεξσλ ζπλαδέιθσλ ζε 

πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο, δπζθνιεχνληαο ηδίσο ηε θνηηεηηθή ζπλεξγαζία θαηά ηηο ψξεο γξαθείνπ. Ο 

ππνζηεξηθηηθφο εμνπιηζκφο ησλ γξαθείσλ σζηφζν (ππνινγηζηέο, ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα, 

εθηππσηέο, θιηκαηηζκφο, θσηηζκφο, ζέξκαλζε) είλαη απνιχησο επαξθήο, άξηηα ζπληεξεκέλνο θαη 

ηερλνινγηθά αλαβαζκηζκέλνο. 

Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα ηφζν απνθιεηζηηθά φζν θαη 

απφ θνηλνχ κε άιια Σκήκαηα είλαη επίζεο πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ θαη δπλακηθφηεηα ζέζεσλ, 

επηβαξχλνληαο ηφζν ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηελ θαηαλνκή 

ησλ αηζνπζψλ θαη ηελ νκαιή ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

γξαθείσλ, σζηφζν, ν ππνζηεξηθηηθφο εμνπιηζκφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη απνιχησο 

επαξθήο, άξηηα ζπληεξεκέλνο θαη ηερλνινγηθά αλαβαζκηζκέλνο. 

ην Σκήκα ιεηηνπξγεί εξγαζηήξην Ζ/Τ, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ νπνίνπ θαιχπηεη ρσξίο 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο. 

ην επίθεληξν ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Μειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο βξίζθεηαη ε 

βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ε νπνία δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, 

θαιχπηεη πιένλ ζε κεγάιν βαζκφ ηεο εξεπλεηηθέο αλάγθεο δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ, 

πξνζθέξνληαο κάιηζηα ηε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο. 
 

7.4. Αξιοποίηζη νέυν ηεσνολογιών από ηιρ διάθοπερ ςπηπεζίερ ηος Σμήμαηορ (πλην 

εκπαιδεςηικού και επεςνηηικού έπγος) 
 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ εθ κέξνπο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. ιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη πιένλ απφ ΣΠΔ, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο θαη ην 

αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο. Ο ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ζην δηαδίθηπν αλαλεψλεηαη 

πνιχ ηαθηηθά. (Βι. πεξαηηέξσ ζηελ ελφηεηα 15) 
 

7.5. Γιαθάνεια και αποηελεζμαηικόηηηα ζηη σπήζη ςποδομών και εξοπλιζμού 
 

Γεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ήδε παξαπάλσ, ν βαζκφο δηαθάλεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο. 
 

8. Δπεςνηηική δπαζηηπιόηηηα (Μ3.117-140) 

8.1. Παποςζίαζη επεςνηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 
 

Οη εξεπλεηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ Μειψλ ΓΔΠ, είηε ζην Παλεπηζηήκην είηε εθηφο, αθνξνχλ 

κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: α) ζπιινγή θαη επεμεξγαζία εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, β) ζπγγξαθή 

επηζηεκνληθψλ έξγσλ θαη εθιατθεπηηθψλ ησλ έξγσλ θεηκέλσλ, γ) δηαδηθαζία επηζηεκνληθήο 

δεκνζίεπζεο εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ, δ) ζπλαληήζεηο εξεπλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ε) ζπκκεηνρή ζε 

αηνκηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ή ζπιινγηθά εξεπλεηηθά έξγα, ζη) δξάζεηο δηάρπζεο 

εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ ζε αθαδεκατθά ή κε αθξναηήξηα θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία, δ) 

ζπλαληήζεηο ζπληνληζκνχ πξνεηνηκαζίαο εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ, ε) ζπγγξαθή εξεπλεηηθψλ 

πξνηάζεσλ θαη ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο/γξακκαηεηαθέο δηαδηθαζίεο θαηάζεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ζ) 

ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά δίθηπα, η) ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθέο εκεξίδεο, ζπλέδξηα θηι. ηα) 

ζπκκεηνρή ζε εθιεθηνξηθά ζψκαηα, ηβ) αμηνιφγεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζπλαδέιθσλ (peer review), 
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ηγ) ζπκκεηνρή ζε ζπληαθηηθέο νκάδεο επηζηεκνληθψλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ νκάδσλ 

επηζηεκνληθψλ έξγσλ θαη δξάζεσλ, ηδ) επίβιεςε εξεπλεηηθνχ έξγνπ θνηηεηξηψλ/ψλ θαη λέσλ 

επηζηεκφλσλ. 
 

8.2. Πποαγυγή ηηρ έπεςναρ ζηο πλαίζιο ηος Σμήμαηορ 
 

Σν Σκήκα ελζαξξχλεη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κέζσ ησλ 

λνκνζεηηθά πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ αθαδεκατθήο εμέιημεο. Σν ζεκαληηθφηεξν ζεηηθφ θίλεηξν 

είλαη ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά θξηηήξηα πνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα πιεξνχλ ηα Μέιε ΓΔΠ γηα ηελ 

εμέιημή ηνπο ζηηο επφκελεο βαζκίδεο. Δπίζεο, αλάινγα ζπκβάιινπλ ηα ζρφιηα θαη νη ππνδείμεηο 

πνπ πεξηθιείνληαη ζηελ εηζεγεηηθή θαη ηελ ηειηθή έθζεζε ησλ κειψλ ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο 

θαηά ηε δηαδηθαζία εθινγήο ή εμέιημεο ησλ Μειψλ ΓΔΠ ζηελ εθάζηνηε βαζκίδα. Σφζν ην 

πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην, πάλησο, φζν θαη ην Σκήκα θαη ην Παλεπηζηήκην επηηξέπνπλ ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Μειψλ ΓΔΠ θαη άιισλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζε ζπιινγηθά εξεπλεηηθά 

έξγα κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΛΚΔ. 

Σν Σκήκα ελζαξξχλεη θαη δηεπθνιχλεη πξσηνβνπιίεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ Μειψλ ΓΔΠ θαη άιισλ κειψλ ηεο κνλάδαο ζην πιαίζην ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο ηνπο δξάζεο ζηα πεδία ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο. Σα κέιε ηεο κνλάδαο δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζην πιαίζην 

πνιιψλ ζεζκηθψλ ζπλεξγαζηψλ (κέζσ κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο) ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο, 

αιιά θαη ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ άηππσλ επαθψλ θαη παιαηψλ ζπλεξγαζηψλ ησλ ηδίσλ.  

Σα Μέιε ΓΔΠ εθπνλνχλ έξεπλα αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζηνπο ηνκείο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο. 

Σα πνξίζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δεκνζηεχνληαη ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, ελψ ε 

ιίζηα δεκνζηεχζεσλ ησλ Μειψλ ΓΔΠ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε 

αηνκηθά δηαδηθηπαθά θαηαζεηήξηα εξγαζηψλ θαη δεκνζηεχζεσλ (αηνκηθέο ηζηνζειίδεο, 

academia.edu, research gate.net θηι.). Σν Παλεπηζηήκην έρεη ζεζκνζεηήζεη κέζσ ηνπ ΔΛΚΔ 

βξαβεία εξεπλεηηθήο αξηζηείαο ηα νπνία πξνβιέπνπλ ηελ επηβξάβεπζε (κέζσ ρξεκαηηθνχ 

βξαβείνπ) ησλ Μειψλ ΓΔΠ πνπ δεκνζηεχνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο πνξίζκαηα ζε πνηνηηθέο δηεζλείο 

επηζηεκνληθέο επηζεσξήζεηο. Γηα απηφλ ην ζθνπφ, νη επηζεσξήζεηο ρσξίζηεθαλ ζε 4 θαηεγνξίεο 

πνηφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδξαζεο θαη ηα Μέιε ΓΔΠ επηβξαβεχνληαη κε ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ 

βξαβείν, εθφζνλ δεκνζηεχζνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο θαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία. 

Οη βξαβεχζεηο απηέο είλαη εηήζηεο. 
 

8.3. Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα και έπγα πος εκηελούνηαι ζηο Σμήμα 
 

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Ηδξχκαηνο, ε εηθφλα ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ/έξγσλ πνπ εθηειέζηεθαλ ζην Σκήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο, 

ηαμηλνκεκέλα αλάινγα κε α) ηε κνξθή ηεο ζπκκεηνρήο κειψλ ηνπ Σκήκαηνο 

(ζπκκεηνρή/ζπληνλίζηξηα/ηζηήο) ζσξεπηηθά κέρξη ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο, β) 

ηνλ ηχπν ησλ έξγσλ θαη γ) ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ελεξγή δηάξθεηα θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο, έρεη σο εμήο: α) ηα εξεπλεηηθά έξγα φπνπ ζπκκεηείραλ 

κέιε ηνπ Σκήκαηνο κεηψζεθαλ απφ 40 ζε 39, ελψ ηα εξεπλεηηθά έξγα κε ζπληνλίζηξηα/ηζηή κέινο 

ηνπ Σκήκαηνο δηπιαζηάζηεθαλ απφ 4 ζε 8, β) ηα αληαγσληζηηθά επξσπατθά έξγα (π.ρ. FP, Horizon, 

ERC θ.ά.) απμήζεθαλ απφ 2 ζε 3, ηα εζληθά έξγα απφ επξσπατθά ηακεία (π.ρ. ΔΠΑ, Interreg θ.ά.) 

απμήζεθαλ νκνίσο απφ 2 ζε 3, ηα έξγα απφ δηεζλείο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο απμήζεθαλ απφ 0 ζε 

1, ελψ ηα έξγα απφ εζληθέο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο απμήζεθαλ απφ 10 ζε 11, γ) ηα εξεπλεηηθά 

έξγα κε ρξεκαηνδφηεζε <50Κ€ δηπιαζηάζηεθαλ απφ 4 ζε 8, ηα εξεπλεηηθά έξγα κε 

ρξεκαηνδφηεζε 50-200Κ€ παξέκεηλαλ ζηαζεξά (1), νκνίσο θαη ηα εξεπλεηηθά έξγα κε 

ρξεκαηνδφηεζε >200Κ€ (1). Ο αξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ έξγσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο (ΔΛΚΔ) κε ελεξγή ζχκβαζε εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο αλαθνξάο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο, απμήζεθε απφ 26 ζε 28. ια ηα σο 

άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 11.2. ηνπ Μέξνπο Α΄ ζηα 

Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. 
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8.4. Γιαθέζιμερ επεςνηηικέρ ςποδομέρ (Μ3.138-140) 
 

Καηά ηελ ππφ εμέηαζε δηεηία, δελ ιεηηνπξγνχζαλ αθφκε ηα ηξία εξεπλεηηθά ηνπ εξγαζηήξηα 

πνπ ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο.  

Σν Σκήκα δελ δηαζέηεη ηερλνβιαζηνχο νχηε Κέληξα Αξηζηείαο. 
 

8.5. Δπιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ ηος διδακηικού πποζυπικού 
 

Ζ πνζνηηθή/ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο ηεο 

ΑΓΗΠ, πξνζθξνχεη ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζκέηξεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ. 

Πξψηνλ, κέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15, ην επηκέξνπο εξεπλεηηθφ έξγν (εξγαζίεο ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, αλαθνηλψζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, κνλνγξαθίεο, θεθάιαηα ζε 

ζπιινγηθνχο ηφκνπο) ππνινγηδφηαλ ρσξηζηά αλά έηνο, ελψ ζηα επφκελα αθαδεκατθά έηε, ηα 

ζηνηρεία ησλ αλαθνξψλ ππνινγηδφηαλ αζξνηζηηθά θαη δε απφ ηελ έλαξμε ηεο αθαδεκατθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο. Γεχηεξνλ, θαη πέξαλ ησλ παξαπάλσ, κέρξη θαη ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2014-15, απνπζίαδε ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ κνλνγξαθηψλ θαη βηβιίσλ, ελψ 

έπεηηα δεηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ρσξηζηά ζηνηρεία αλαθνξάο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία. ε 

θάζε πεξίπησζε, ράξηλ ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο αμηνιφγεζεο, ε ΟΜΔΑ επέιεμε λα πξνβεί α) 

ζηηο αλαγθαίεο ζσξεπηηθέο πξνζζέζεηο ησλ ζηνηρείσλ (γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15), ψζηε λα 

πξνθχςεη έλα θαηά ην δπλαηφλ νκνηφκνξθν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα θαη β) λα ππνινγίζεη ηηο 

θαηαρσξήζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο ζην πεδίν «Μνλνγξαθίεο-Βηβιία» σο 

αλαθεξφκελεο απνθιεηζηηθά ζε κνλνγξαθίεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 11.1. 

ηνπ Μέξνπο Α΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο, έρνπλ σο εμήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε 

δηεηίαο: α) νη εξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο ππεξδηπιαζηάζηεθαλ απφ 88 ζε 187, 

ελψ εθείλεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο απφ 6 ζε 17, β) νη αλαθνηλψζεηο ζε πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ κε θξηηέο απφ 92 ζε 199, ελψ εθείλεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο απφ 20 ζε 43, 

γ) νη κνλνγξαθίεο απμήζεθαλ απφ 44 ζε 47, ελψ δ) ηα θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο επίζεο 

ππεξδηπιαζηάζηεθαλ απφ 72 ζε 159. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζην ζχλνιν ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο 

δελ θαηαρσξήζεθαλ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο-παηέληεο, ελψ απνπζηάδνπλ θαηαρσξήζεηο ζρεηηθά 

κε ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Σκήκαηνο. 
 

8.6. Αναγνώπιζη ηηρ έπεςναρ από ηπίηοςρ 
 

Καηά ηελ ππφ εμέηαζε δηεηία, ε αλαγλψξηζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ 

Σκήκαηνο κέζσ ηνπ αξηζκνχ ησλ εηεξναλαθνξψλ (citations) θηλήζεθε ειαθξψο απμεηηθά απφ 

1.693 ζε 1.698. Γεδνκέλνπ φηη φπσο πξνθχπηεη απφ κεηαγελέζηεξεο ΔΔΑ, ν αξηζκφο ησλ 

εηεξναλαθνξψλ ζρεδφλ πεληαπιαζηάζηεθε, ε ΟΜΔΑ θξίλεη φηη απηφ νθείιεηαη ηδίσο ζηελ 

αζξνηζηηθή πιένλ πξνζκέηξεζε ησλ εηεξναλαθνξψλ θαη δε απφ ηελ αξρή ηεο αθαδεκατθήο 

ζηαδηνδξνκίαο ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο πιένλ απαηηήζεηο ηεο ΑΓΗΠ. 
  

8.7. Δπεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ ηος Σμήμαηορ 
 

Βι. παξαθάησ ππνελφηεηα 10.3. 
 

8.8. Γιακπίζειρ και βπαβεία επεςνηηικού έπγος 
 

Καηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν απνπζηάδνπλ πιήξσο ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο  
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8.9. Φοιηηηική ζςμμεηοσή ζηην έπεςνα 
 

Βι. παξαθάησ ππνελφηεηα 10.3. 
 

9. Γιδακηικό έπγο 

9.1. Αποηελεζμαηικόηηηα διδακηικού πποζυπικού 
 

Με βάζε ηα απνγξαθηθά δειηία πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηηο/ηνπο δηδάζθνπζεο/νληεο, αιιά 

θαη ηα θχιια αμηνιφγεζήο ηνπο πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο, ζρεκαηίδεηαη ε 

εηθφλα φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο 

θαη ζε βάζνο δηεηίαο ήηαλ πνιχ θαιή ζε ζρέζε κε ηε θπζηνγλσκία θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ ζεξαπεχεη 

ην Σκήκα. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα, νη δηδάζθνπζεο/νληεο αλαλεψλνπλ 

ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εμειίμεηο ζην 

επηζηεκνληθφ ηνπο πεδίν. Κχξηα ζπληζηψζα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απνηειεί θαη ε εξεπλεηηθή 

ηνπο πξνζπάζεηα πνπ ηξνθνδνηεί ηε δηδαθηηθή χιε ησλ καζεκάησλ επζχλεο ηνπο. Άξα ζεσξνχκε 

φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εξεπλεηηθήο θαη δηδαθηηθήο πξνζπάζεηαο. 

Δπίζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αληαλαθιάηαη ζηηο πξφζθαηεο 

επηηπρίεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ θαη απνθνίησλ καο πνπ έρνπλ αξηζηεχζεη ζε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο εκεδαπήο, ζηελ εηζαγσγή ηνπο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

γλσζηψλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, θαη ζηηο πξνζιήςεηο ζε δηάθνξα ηδξχκαηα, νξγαλψζεηο 

θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, έλα ζεκείν πνπ επεξεάδεη δπζκελψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ είλαη ηα δηάζπαξηα καζήκαηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Σν ζχζηεκα θαηαλνκήο 

ησλ αηζνπζψλ κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ αλαγθάδεη ην Σκήκα λα ηνπνζεηεί καζήκαηα είηε ζε 

πξνρσξεκέλεο ψξεο είηε κε κεγάια θελά κεηαμχ ησλ καζεκάησλ, επεξεάδνληαο ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ. 

πσο ήδε ζεκεηψζεθε, δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο ή βξαβεία 

δηδαζθαιίαο. Ζ ΟΜΔΑ ζεσξεί φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζα εληζρπζεί κε 

ηε ζεζκνζέηεζή ηνπο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηξφπσλ επηρνξήγεζεο ηέηνησλ θνηηεηηθψλ ππνηξνθηψλ 

ή βξαβείσλ θαη ηε δηακφξθσζε θξηηεξίσλ απνλνκήο βξαβείσλ δηδαζθαιίαο ζε εηήζηα βάζε.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά Πξφγξακκα πνπδψλ, θαζψο θαη ε 

ζπλεηζθνξά ζην δηδαθηηθφ έξγν ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ αλαπηχζζεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο 

επφκελεο ελφηεηεο. 
 

9.2. Ποιόηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ 

 

Σν δηδαθηηθφ έξγν πνπ επηηειέζηεθε ζην Σκήκα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο θαη ζην 

ζχλνιν ηεο δηεηίαο ήηαλ απνιχησο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε θνηηεηνθεληξηθή κάζεζε, δηδαζθαιία 

θαη αμηνιφγεζε, εληζρχνληαο ηα θίλεηξα ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ, ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ σο άλσ θνηηεηνθεληξηθή έκθαζε εηδηθφηεξα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΠΠ αλαιχεηαη παξαθάησ ζηελ ππνελφηεηα 13.2. Αλακθίβνια ην έξγν ησλ 

δηδαζθνπζψλ/φλησλ δπζρεξαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πξσηνεηείο θνηηήηξηεο/εηέο. νη νπνίεο/νη 

εγγξάθνληαη κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο είλαη ήδε εθπαηδεπκέλεο/νη ζε έλαλ άιιν ηξφπν εθκάζεζεο 

(απνζηήζηζε) θαη ζπλήζσο πζηεξνχλ ζηελ θξηηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε.  

χκθσλα κε ηα απνγξαθηθά δειηία αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θξίζεθε 

πνιχ ζεηηθά. Ο κέζνο φξνο ηνπ Σκήκαηνο (Μ.Ο.Σ.), φπσο ζηαηηζηηθά πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ 

θνηηεηηθψλ αμηνινγήζεσλ ησλ δηδαζθνπζψλ/φλησλ ζην ζπλνιηθφ εχξνο ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο 

έρεη θπκαλζεί κεηαμχ ηνπ ρακεινχ 4,31 (ρεηκεξηλφ εμάκελν 2013-14) θαη ηνπ πςεινχ 4,37 (εαξηλφ 

εμάκελν 2014-15). Ο σο άλσ Μ.Ο.Σ. θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο (2014-15) αλήιζε ζην 

4,33 (Υ) θαη 4,37 (Δ), ελψ ζην ζχλνιν ηεο δηεηίαο (4 εμάκελα) αλέξρεηαη ζην πςειφ 4,35/5,00 (βι. 

Γηάγξακκα 23). 
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Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηεο/ηνπ δηδάζθνπζαο/νληα (εξψηεκα 1 θνηηεηηθήο 

αμηνιφγεζεο) θπκάλζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν κεηαμχ ηνπ ρακεινχ 4,26 (Υ 2013-14 θαη 2014-15) θαη 

ηνπ πςεινχ 4,34 (Δ 2014-15). Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο αλήιζε ζην 4,26 (Υ) θαη 4,34 

(Δ), ελψ ζην ζχλνιν ηεο δηεηίαο (4 εμάκελα) αλήιζε ζην πςειφ 4,30/5,00. ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο 

θαη επί ζςνόλος 306 αξιολογημένυν μαθημάηυν, 4 καζήκαηα απέζπαζαλ βαζκνινγία 

ρακειφηεξε ηνπ 3,00 ζην ελ ιφγσ εξψηεκα, φια ηνπο ζην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ καζήκαηνο (εξψηεκα 2 θνηηεηηθήο αμηνιφγεζεο) 

θπκάλζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν κεηαμχ ηνπ ρακεινχ 4,15 (Υ 2013-14) θαη ηνπ πςεινχ 4,25 (Δ 2014-

15). Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο αλήιζε ζην 4,20 (Υ) θαη 4,25 (Δ), ελψ ζην ζχλνιν ηεο 

δηεηίαο (4 εμάκελα) αλήιζε ζην πςειφ 4,21/5,00. ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο, 5 καζήκαηα απέζπαζαλ 

βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 3,00 ζην ελ ιφγσ εξψηεκα, 4 εμ απηψλ ζην αθαδεκατθφ έηνο 

αλαθνξάο. 

Πέξαλ ησλ σο άλσ γεληθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θνηηεηηθψλ αμηνινγήζεσλ, ε ΟΜΔΑ επηζεκαίλεη φηη ζην εχξνο ηεο ππφ εμέηαζεο δηεηίαο 

παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο: 

α) Οη Μ.Ο. ηεο θνηηεηηθήο αμηνιφγεζεο 2 καζεκάησλ πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ 2 

δηδάζθνπζεο/νληεο (1 ΓΔΠ θαη 1 ΔΔΠ) εκθαλίζηεθαλ αλεζπρεηηθά ρακεινί θάησ ηνπ 3,00 (2,73 

θαη 2,90). Ακθφηεξα πξνζθέξζεθαλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο. 

β) Δπηκέξνπο αμηνινγήζεηο ζε κεκνλσκέλα εξσηήκαηα 16 καζεκάησλ, 10 εθ ησλ νπνίσλ 

δηδάρζεθαλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο, εκθαλίζηεθαλ αλεζπρεηηθά ρακειέο θάησ ηνπ 

3,00. 

γ) Πέξαλ πνιιψλ κεκνλσκέλσλ εμαηξεηηθψλ επηδφζεσλ ζε επηκέξνπο καζήκαηα ηεο κεγάιεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, 12 δηδάζθνπζεο/νληεο (5 ΓΔΠ, 3 ΔΔΠ, 1 δηδάζθνπζα/σλ 

407/80, 1 ΠΟΤ θαη 2 κεηαδηδαθηνξηθέο/νί εξεπλήηξηεο/εηέο) απέζπαζαλ πνιχ πςειέο αμηνινγήζεηο 

πιένλ ηνπ Μ.Ο.Σ. ζε φια ηα καζήκαηα πνπ δίδαμαλ ζην ζχλνιν ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο, 5 δε εμ 

απηψλ αμηνινγήζεθαλ ζε φια ηνπο ηα καζήκαηα πιένλ ηνπ 4,5. 

δ) 1 κάζεκα ζην ζπλνιηθφ εχξνο ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο αμηνινγήζεθε κε απφιπην 5. 

Ζ ΟΜΔΑ ζπζηήλεη ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ αμηνινγεηηθψλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεκάησλ/δηδαζθνπζψλ/φλησλ απφ ηελ/ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ηε ζεζκνζέηεζε 

εηδηθψλ δηδαθηηθψλ βξαβείσλ γηα ηελ επηβξάβεπζε ηεο εμαηξεηηθήο δηδαθηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηε 

δεκφζηα πξνβνιή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ επηηειείηαη ζην Σκήκα. 
 

9.3. Οπγάνυζη και εθαπμογή ηος διδακηικού έπγος 
 

πσο ζηαηηζηηθά πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηηθψλ αμηνινγήζεσλ ησλ 
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δηδαζθνπζψλ/φλησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο (2014-15) θαη ην ζχλνιν ηεο ππφ εμέηαζε 

δηεηίαο, ε νξγάλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θξίζεθε επίζεο πνιχ ζεηηθά. Με ηελ 

έλαξμε ηνπ εμακήλνπ, νη δηδάζθνπζεο/νληεο κνίξαζαλ ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξνγξάκκαηα, πνπ πεξηιάκβαλαλ ην πεξηερφκελν, ηνπο ζθνπνχο, ηε 

βηβιηνγξαθία, ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη θσηνηππίεο άξζξσλ απφ βηβιία θαη 

πεξηνδηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ε χιε ησλ δηδαθηηθψλ βνεζεκάησλ. ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαηαγξάθεθαλ αλά εβδνκάδα ηα πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ κε ηηο 

ζρεηηθέο βηβιηνγξαθίεο. Σα ζηνηρεία απηά αλαξηήζεθαλ ζηνλ θεληξηθφ ηζηφηνπν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, COMPUS, ζηνλ νπνίν νη θνηηήηξηεο/εηέο είραλ πξφζβαζε κε θσδηθφ. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο/παξνπζίαζεο καζήκαηνο (εξψηεκα 3 θνηηεηηθήο αμηνιφγεζεο) 

θπκάλζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν κεηαμχ ηνπ ρακεινχ 4,17 (Υ 2013-14) θαη ηνπ πςεινχ 4,26 (Δ 2014-

15). Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο αλήιζε ζην 4,18 (Υ) θαη 4,26 (Δ), ελψ ζην ζχλνιν ηεο 

δηεηίαο (4 εμάκελα) αλήιζε ζην πςειφ 4,22/5,00. ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο θαη επί ζςνόλος 306 

αξιολογημένυν μαθημάηυν, 4 καζήκαηα απέζπαζαλ βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 3,00 ζην ελ 

ιφγσ εξψηεκα, φια ηνπο ζην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο/ρξεζηκφηεηαο καζήκαηνο (εξψηεκα 4 θνηηεηηθήο 

αμηνιφγεζεο) θπκάλζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν κεηαμχ ηνπ ρακεινχ 4,38 (Υ 2013-14) θαη ηνπ πςεινχ 

4,43 (Υ 2014-15). Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο αλήιζε ζην 4,43 (Υ) θαη 4,39 (Δ), ελψ ζην 

ζχλνιν ηεο δηεηίαο (4 εμάκελα) αλήιζε ζην πςειφ 4,40/5,00. ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο, 2 καζήκαηα 

απέζπαζαλ βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 3,00 ζην ελ ιφγσ εξψηεκα, ακθφηεξα ζην αθαδεκατθφ 

έηνο αλαθνξάο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ δηδάζθνληα (εξψηεκα 6 θνηηεηηθήο αμηνιφγεζεο) 

θπκάλζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν κεηαμχ ηνπ ρακεινχ 4,59 (Υ 2014-15) θαη ηνπ πςεινχ 4,62 (Δ 2013-

14). Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο αλήιζε ζην 4,59 (Υ) θαη 4,61 (Δ), ελψ ζην ζχλνιν ηεο 

δηεηίαο (4 εμάκελα) αλήιζε ζην πςειφ 4,61/5,00. ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο, θαλέλα κάζεκα δελ 

απέζπαζε βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 3,00 ζην ελ ιφγσ εξψηεκα. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεηαδνηηθφηεηαο ηνπ δηδάζθνληα (εξψηεκα 7 θνηηεηηθήο αμηνιφγεζεο) 

θπκάλζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν κεηαμχ ηνπ ρακεινχ 4,18 (Υ 2013-14) θαη ηνπ πςεινχ 4,28 (Δ 2013-

14). Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο αλήιζε ζην 4,21 (Υ) θαη 4,24 (Δ), ελψ ζην ζχλνιν ηεο 

δηεηίαο (4 εμάκελα) αλήιζε ζην πςειφ 4,23/5,00. ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο, 9 καζήκαηα απέζπαζαλ 

βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 3,00 ζην ελ ιφγσ εξψηεκα, 6 εμ απηψλ ζην αθαδεκατθφ έηνο 

αλαθνξάο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ελζάξξπλζεο ηεο θνηηεηηθήο ζπκκεηνρήο απφ ηνλ δηδάζθνληα (εξψηεκα 8 

θνηηεηηθήο αμηνιφγεζεο) θπκάλζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν κεηαμχ ηνπ ρακεινχ 4,30 (Υ 2013-14) θαη 

ηνπ πςεινχ 4,39 (Υ 2014-15). Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο αλήιζε ζην 4,39 (Υ) θαη 4,38 

(Δ), ελψ ζην ζχλνιν ηεο δηεηίαο (4 εμάκελα) αλήιζε ζην πςειφ 4,36/5,00. ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο, 

4 καζήκαηα απέζπαζαλ βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 3,00 ζην ελ ιφγσ εξψηεκα, 2 εμ απηψλ ζην 

αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο. 
 

9.4. Δκπαιδεςηικά βοηθήμαηα 
 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο θαη ζην ζχλνιν ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο, ηα βνεζήκαηα 

επηιέρζεθαλ απφ ηηο/ηνπο δηδάζθνπζεο/νληεο κε θξηηήξην ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπο ζηελ χιε 

ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. πκπιεξψζεθαλ κε θσηνηππίεο άξζξσλ, απνζπάζκαηα άιισλ βηβιίσλ 

θαη ζεκεηψζεηο ηεο/ηνπ δηδάζθνπζαο/νληα, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεηαη πιεξέζηεξα ε χιε. Σα 

εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα θξίζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ επαξθή γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ. Ζ 

αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ (εξψηεκα 5 θνηηεηηθήο αμηνιφγεζεο) θπκάλζεθε ηελ ίδηα 

πεξίνδν κεηαμχ ηνπ ρακεινχ 4,10 (Υ 2013-14) θαη ηνπ πςεινχ 4,20 (Δ 2014-15). Καηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο αλήιζε ζην 4,11 (Υ) θαη 4,20 (Δ), ελψ ζην ζχλνιν ηεο δηεηίαο (4 

εμάκελα) αλήιζε ζην 4,13/5,00. ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο θαη επί ζςνόλος 306 αξιολογημένυν 

μαθημάηυν, 6 καζήκαηα απέζπαζαλ βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 3,00 ζην ελ ιφγσ εξψηεκα, 3 εμ 

απηψλ ζην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο. 
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9.5. Γιαθέζιμα μέζα και ςποδομέρ 
 

Βι. παξαπάλσ Δλφηεηα 7. 
 

9.6. Αξιοποίηζη ηυν ηεσνολογιών πληποθοπικήρ και επικοινυνιών 
 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο θαη ζην ζχλνιν ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο, νη 

δηδάζθνπζεο/νληεο ρξεζηκνπνίεζαλ εθηεηακέλα ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα εξεπλεηηθά, δηδαθηηθά θαη δηνηθεηηθά ηνπο 

θαζήθνληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Μέιε ΓΔΠ ρξεζηκνπνίεζαλ ηαθηηθά ηα ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο 

εξεπλεηηθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπο. Δθηφο φκσο απφ ηε ρξήζε απηή, έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο δηδαζθνπζψλ/φλησλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαζέζηκν ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ γηα ηηο ηαθηηθέο 

δηαιέμεηο ησλ καζεκάησλ θαη γηα ηελ αλάξηεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ θαη αλαθνηλψζεσλ ζηνλ 

θεληξηθφ ηζηφηνπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην COMPUS. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ε αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο γηα ηελ πξνβνιή ληνθηκαληέξ θαη ηαηληψλ. 
 

9.7. ςνεπγαζία διδαζκόνηυν/διδαζκομένυν 
 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο θαη ζην ζχλνιν ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο, νη 

δηδάζθνπζεο/νληεο δέρζεθαλ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ «σξψλ 

γξαθείνπ», αιιά θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ζπλελλφεζεο εθηφο απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

δηδάζθνπζεο/νληεο είλαη ππνρξεσκέλεο/νη λα ηεξνχλ ψξεο γξαθείνπ ζε δχν δηαθνξεηηθέο εκέξεο 

ηεο εβδνκάδαο θαη φρη κφλνλ ζε πξσηλέο ή κφλνλ απνγεπκαηηλέο ψξεο πξνο δηεπθφιπλζε ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπλέπεηαο ηνπ δηδάζθνληα ζηελ ηήξεζε ησλ σξψλ γξαθείνπ 

(εξψηεκα 9 θνηηεηηθήο αμηνιφγεζεο) θπκάλζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν κεηαμχ ηνπ ρακεινχ 4,33 (Υ 

2013-14) θαη ηνπ πςεινχ 4,45 (Δ 2014-15). Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο αλήιζε ζην 4,34 

(Υ) θαη 4,45 (Δ), ελψ ζην ζχλνιν ηεο δηεηίαο (4 εμάκελα) αλήιζε ζην πςειφ 4,39/5,00. ην ζχλνιν 

ηεο δηεηίαο θαη επί ζςνόλος 309 αξιολογημένυν μαθημάηυν, θαλέλα κάζεκα δελ απέζπαζε 

βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 3,00 ζην ελ ιφγσ εξψηεκα. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπλεπνχο παξνπζίαο 

ηνπ δηδάζθνληα ζηα καζήκαηα (εξψηεκα 10 θνηηεηηθήο αμηνιφγεζεο) θπκάλζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν 

κεηαμχ ηνπ ρακεινχ 4,60 (Δ 2013-14) θαη ηνπ πςεινχ 4,65 (Υ 2013-14). Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

αλαθνξάο αλήιζε ζην 4,63 (Υ θαη Δ), ελψ ζην ζχλνιν ηεο δηεηίαο (4 εμάκελα) αλήιζε ζην πςειφ 

4,63/5,00. ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο, 3 καζήκαηα/δηδάζθνληεο απέζπαζαλ βαζκνινγία ρακειφηεξε 

ηνπ 3,00 ζην ελ ιφγσ εξψηεκα, φια ηνπο ζην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο. 
 

9.8. ύνδεζη ηηρ διδαζκαλίαρ με ηην έπεςνα 
 

Βι. παξαθάησ Δλφηεηα 15. 
 

10. σέζειρ με κοινυνικούρ/πολιηιζηικούρ/παπαγυγικούρ (ΚΠΠ) θοπείρ 

10.1. ςνεπγαζίερ ηος Σμήμαηορ με ΚΠΠ θοπείρ 
 

Σν Σκήκα δηαθξίλεηαη απφ εμσζηξέθεηα θαη έρεη ήδε γίλεη γλσζηφ ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ. Μέιε ηνπ Σκήκαηνο ζπλεξγάδνληαη κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο 

θνξείο. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε (α) ηελ 

Αξκεληθή Κνηλφηεηα Θεζζαινλίθεο, (β) ηελ Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα Θεζζαινλίθεο θαη (γ) ην 

Διιελν-αξαβηθφ Δπηκειεηήξην. ην πιαίζην ησλ δηαιέμεσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο ζχζθημεο ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ ΚΠΠ, έρνπλ θιεζεί λα νκηιήζνπλ γλσζηνί ινγνηέρλεο, 

επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη πνιηηηθνί. 

πσο ήδε ζεκεηψζεθε ζηελ ελφηεηα 8.1. πεξί ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ην Σκήκα ελζαξξχλεη 

θαη δηεπθνιχλεη πξσηνβνπιίεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Μειψλ 
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ΓΔΠ θαη άιισλ κειψλ ηεο κνλάδαο ζην πιαίζην ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο ηνπο δξάζεο ζηα πεδία ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο. Σα 

κέιε ηεο κνλάδαο δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζην πιαίζην πνιιψλ ζεζκηθψλ ζπλεξγαζηψλ (κέζσ 

κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο) ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο, αιιά θαη ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ 

άηππσλ επαθψλ θαη παιαηψλ ζπλεξγαζηψλ ησλ ηδίσλ.  

Δπίζεο, ήδε απφ ην 2014 δηεμάγεηαη ζην Σκήκα ε ζεηξά αλνηρηψλ δηαιέμεσλ ζηε δηεζλή 

πνιηηηθή ζεσξία κε ηίηιν Politics First. Οη δηαιέμεηο είλαη αλνηρηέο ζε φινπο θαη ε είζνδνο 

ειεχζεξε ζην θνηλφ, πξνζειθχνληαο αθξναηήξην αθφκε θαη εθηφο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε κε δηαιέμεηο ησλ ππεπζχλσλ θαζεγεηψλ, θαιεζκέλσλ 

νκηιεηξηψλ/ψλ ή/θαη ηε ζπλδξνκή βηληενπξνβνιψλ (ληνθηκαληέξ, βηληενζθνπεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ, δηαιέμεσλ, εηζεγήζεσλ θηι.). Ο ηίηινο ηεο ζεηξάο (Πνιηηηθή Πξψηα) ππνδειψλεη 

έκθαζε ζηελ απηνλνκία ηεο πνιηηηθήο θαη άξλεζε αλάγλσζήο ηεο κε νηθνλνκηθνχο φξνπο. Οη 

δηαιέμεηο δελ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη πινπνηνχληαη ζε ψξεο πέξαλ ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Οη ζπκκεηέρνπζεο/νληεο θνηηήηξηεο/εηέο 

σζηφζν σθεινχληαη ηδηαίηεξα, θαζψο εμνηθεηψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο πην ζχγρξνλεο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο πνπ ζα δηδαρζνχλ ζην κάζεκα Θεσξία Γηεζλψλ 

ρέζεσλ. Ζ ζεηξά δηαιέμεσλ Politics First δηαηεξεί ζειίδα ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(http://www.facebook.com/Politics.First.UOM/), φπνπ αλαξηψληαη νη αθίζεο ησλ δηαιέμεσλ, 

ζεκαληηθέο αλαθνηλψζεηο, πνιηηηθέο αλαιχζεηο, επηιεγκέλα άξζξα απφ ηε δηεζλή δεκνζηνγξαθία 

θ.ά. Ζ επηζθεςηκφηεηα ηεο ζειίδαο είλαη πςειή θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο. χκθσλα κε ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζειίδαο, νη κφλεο ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ έρεη ζεκεησζεί πξφζβαζε ηεο 

ζειίδαο είλαη ε Β. Κνξέα, ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Πεξνχ. Τπεχζπλνη ηεο ζεηξάο Politics First είλαη 

νη Κ. Κεληξσηήο θαη Γ. Αθξηβνχιεο. Κάζε δηάιεμε είλαη κνλαδηθή θαη ε ζεκαηηθή ηεο δελ 

επαλαιακβάλεηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη 

παξαθάησ δηαιέμεηο: 

• 14th Politics First open lecture ―The human condition: Hannah Arendt‖. Teleconference 

room, University of Macedonia, 25 June 2014. 

• 13rd Politics First open lecture ―Knowledge/power: Michel Foucault‖. Conference hall, 

University of Macedonia, 18 June 2014. 

• 12th Politics First open lecture ―Democracy: The city of dreams. Cornelius Castoriadis (2)‖. 

Conference hall, University of Macedonia, 11 June 2014. 

• 11th Politics First open lecture ―Autonomy/heteronomy: Cornelius Castoriadis‖. 

Amphitheatre 4, University of Macedonia, 4 June 2014. 

• 10th Politics First open lecture ―Justice/power: The Foucault-Chomsky debate‖. 

Teleconference room, University of Macedonia, 28 May 2014. 

• 9th Politics First open lecture ―Neoliberalism/neoconservatism: The state and the political‖ 

with a commentary by Professor Terrell Carver (University of Bristol, UK). Conference hall, 

University of Macedonia, 22 May 2014. 

• 8th Politics First open lecture by Professor Terrell Carver (University of Bristol, UK) ―Marx 

and democracy‖, with the support of the MA in Politics and Economics of Contemporary 

Eastern and South-Eastern Europe. Conference hall, University of Macedonia, 21 May 2014. 

• 7th Politics First open lecture ―Marx timely‖. Amphitheatre 11, University of Macedonia, 14 

May 2014. 

• 6th Politics First open lecture ―The responsibility of political thought‖. Amphitheatre 2, 

University of Macedonia, 5 May 2014. 

• 5th Politics First open lecture ―May '68‖ by Professor Erik Neveu (CRAPE Institut d'études 

politiques, Université de Rennes) ―The French soixantuitards: A biographical approach to 

activism‖. Amphitheatre 13, University of Macedonia, 29 April 2014. 

• 4th Politics First open lecture ―The meaning of life amidst the crisis of capitalism‖. 

Amphitheatre 2, University of Macedonia, 3 April 2014. 

• 3rd Politics First open lecture ―Post-democracy‖. Amphitheatre 2, University of Macedonia, 

27 March 2014. 
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• 2nd Politics First open lecture ―Politics at the 'end' of History‖. Amphitheatre 2, University 

of Macedonia, 20 March 2014. 

• 1st Politics First open lecture ―Ideology‖. Amphitheatre 2, University of Macedonia, 13 

March 2014. 

Δπίζεο, κέιε ηε κνλάδαο έρνπλ ηδξχζεη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο Μνλάδαο 

Έξεπλαο Κνηλήο Γλψκεο θαη Αγνξάο πνπ είλαη ζεζκνζεηεκέλε εξεπλεηηθή κνλάδα ζην πιαίζην 

ηνπ Ηδξχκαηνο. Πνιιά δε Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ καθξά δξαζηεξηνπνίεζε ζην πιαίζην 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δεμακελψλ ζθέςεο εθηφο ηνπ Ηδξχκαηνο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. 

Δίλαη ηέινο ραξαθηεξηζηηθφ φηη ιφγσ ηνπ εηδηθνχ θαη δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα ηνπ Σκήκαηνο 

πθίζηαηαη κία εθ ησλ πξαγκάησλ πγηήο θαη παξαγσγηθή φζκσζε κεηαμχ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη παξαδφζεσλ πνπ νδεγεί ζε ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο εξεπλεηηθέο 

ζπλέξγεηεο. Απηφ απνηππψλεηαη ζε πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ζπλδηδαζθαιίαο 

Μειψλ ΓΔΠ απφ δηαθνξεηηθά πεδία, ζε θνηλέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζην πιαίζην ηνπ παλεπηζηεκίνπ ή εθηφο απηνχ, ζε θνηλέο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζπλδηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ θ.ά.. 

Απφ ην 1999 ην Σκήκα δηνξγαλψλεη δηαιέμεηο κε πξνζθεθιεκέλνπο αθαδεκατθνχο θαη 

πξνζσπηθφηεηεο ην πιαίζην ηεο ζεηξάο δηαιέμεσλ: «Οη καθξηλνί καο γείηνλεο: Οηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο». 

Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο (2014) ην Σκήκα ζπκκεηέρεη ζην αθαδεκατθφ 

δίθηπν Παλεπηζηεκίσλ απφ ηα Βαιθάληα ―Border Crossings‖ θαη απνηειεί δηνξγαλσηή θνξέα ηνπ 

International Border Crossings Student Conference. Σν ζπλέδξην απνηειεί δξάζε ηνπ Γηθηχνπ 

―Border Crossings‖ θαη δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν ζε δηαθνξεηηθή ρψξα ηεο ΝΑ Δπξψπεο. ε 

απηφ παξνπζηάδνληαη θάζε ρξφλν πεξίπνπ 50 αλαθνηλψζεηο θαη ζπκκεηέρνπλ παξαθνινπζψληαο 

ηηο εξγαζίεο ηνπ πεξίπνπ 150 θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο απφ ρψξεο ηεο ΝΑ θαη ηεο ππφινηπεο 

Δπξψπεο. Τπεχζπλνο γηα ην Σκήκα είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο θαη Μέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, θ. 

Ησάλλεο Μάλνο. Μέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο έρνπλ δηνξγαλσζεί ηα αθφινπζα 

ζπλέδξηα: 

• 13th International ―Border Crossings‖ Student Conference ―Balkan Worlds, Balkan Lives: 

Experiencing, sensing and imagining the 'realities'―. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 

23–26 April 2015. 

• 12th International ―Border Crossings‖ Student Conference ―A World in Flux: Globalising 

flows, local and regional responses and anthropological reflections‖. Belgrade, Serbia,1–4 

May 2014. 

Σν Γηεζλέο Θεξηλφ ρνιείν Κφληηζαο ζπληζηά επίζεο δξάζε ηνπ Γηθηχνπ ―Border Crossings‖ θαη 

δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν κε δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα θαη έξεπλα πεδίνπ. Καηά ηελ ππφ εμέηαζε 

πεξίνδν δηνξγαλψζεθε ην ζεξηλφ ζρνιείν: 

• 10th International Konitsa Summer School ―Anthropology, Ethnography and Comparative 

Folklore of the Balkans‖. Konitsa, 23 July–12 August 2015. 

ε φιεο ηηο σο άλσ δξάζεηο ε ζπκκεηνρή ησλ πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη 

δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη έληνλε θαη ελεξγή, αλ θαη δελ δηαηίζεληαη αθξηβή 

πνζνηηθά ζηνηρεία. 
 

10.2. Γςναμική ηος Σμήμαηορ για ανάπηςξη ζςνεπγαζιών με ΚΠΠ θοπείρ 
 

Σν Σκήκα έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζεκαληηθή δπλακηθή ιφγσ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ πνπ 

θαιχπηεη θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ δηεηζδχζεη ζηε βαιθαληθή 

ελδνρψξα, επεθηείλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ηφζν κε εμαγνξέο εηαηξηψλ φζν θαη κε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. 
 

10.3. Γπαζηηπιόηηηερ ανάπηςξηρ και ενίζσςζηρ ζςνεπγαζιών με ΚΠΠ θοπείρ  

 

Σν Σκήκα έρεη αλαπηχμεη θαη ζρεδηάδεη λα αλαπηχμεη ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο κε πνιινχο 
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ΚΠΠ θνξείο. πλεξγάδεηαη πνιπζρηδψο κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θνηλσθειείο νξγαλψζεηο, κε 

ηνπο ζπλδέζκνπο βηνκεράλσλ, ηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη κε Παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο 

αιιά θαη ηεο αιινδαπήο. 

Σν Σκήκα είλαη εληαγκέλν ζην πξφγξακκα αληαιιαγψλ δηδαζθνπζψλ/φλησλ θαη 

θνηηεηξηψλ/ψλ Erasmus+ κε Παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξίαο, Βνπιγαξίαο, Γαιιίαο, Γεξκαλίαο, 

Κξναηίαο, Ληζνπαλίαο, Οπγγαξίαο, Πνισλίαο, Ρνπκαλίαο, ινβαθίαο, ινβελίαο, Σνπξθίαο, 

Σζερίαο θαη Φηιαλδίαο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+, θνηηήηξηεο/εηέο πξνεξρφκελεο/νη απφ 

ηα Παλεπηζηήκηα απηά κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζην Σκήκα ζεηξά καζεκάησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Δπίζεο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηφο καο κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ Σκήκαηα απφ ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγψλ γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα γηα έλα ή δχν εμάκελα πνπ ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ 

γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Οη αληαιιαγέο θαιχπηνπλ θαη ηηο/ηνπο δηδάζθνπζεο/νληεο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, ην Σκήκα είλαη εληαγκέλν ζην πξφγξακκα αληαιιαγψλ δηδαζθφλησλ θαη 

θνηηεηψλ Erasmus+ (βι. Δηζαγσγή). Σν Σκήκα έρεη ππνγξάςεη Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε ην 

Παλεπηζηήκην Helwan ηνπ Καΐξνπ ηεο Αηγχπηνπ θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Graz ηεο Απζηξίαο 

(Karl-Franzens-Universität Graz). To Σκήκα έρεη ππνγξάςεη πκθσλία πλεξγαζίαο κε ηε 

Φηινινγηθή ρνιή ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο Λνκνλφζνθ (Lomonosov Moscow State 

University) θαη ην Ρσζηθφ Πνιηηηζηηθφ θαη Δπηζηεκνληθφ Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο ζηελ Διιάδα (απφ ην 2014) κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηδαθηηθήο θαη 

κεζνδνινγίαο ηεο ξσζηθήο, ζηελ πηζηνπνίεζε γισζζνκάζεηαο θαη άιιεο κνξθέο ζπλεξγαζίεο, φπσο 

ζεκηλάξηα, ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο, δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα, ζπκβνπιεπηηθέο εκεξίδεο κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ξσζηθήο γιψζζαο ζηελ Διιάδα. To Σκήκα ππέγξαςε ην 

2013 Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε ην Γηπισκαηηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο 

Βνπιγαξίαο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ καο. To Σκήκα έρεη ζπλεξγαζία αληαιιαγήο 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε ην Παλεπηζηήκην Bamberg ηεο Γεξκαλίαο (Otto-Friedrich-Universität 

Bamberg). Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο κε επζχλε ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή. 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζθέςεηο ζε Βνπιγαξία, Σνπξθία, Πνισλία, Σνπξθία, Βφξεηα 

Μαθεδνλία, Αιβαλία, Αίγππην θ.α. Σέινο, νη θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε AIESC, δηεζλή νξγάλσζε λεφηεηαο, ε νπνία εδξεχεη ζε ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

θαη ε νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο άζθεζεο θαη απφθηεζεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζην 

εμσηεξηθφ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο, νη θνηηήηξηεο/εηέο είραλ/έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Μειψλ ΓΔΠ, φπσο: 

• 2014–2017: ―Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of 

Temporary Mobility of People (EURA-NET)‖. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα FP7 κε αληηθείκελν 

ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηάβαζεο ζηε κεηαλάζηεπζε (επηζη. ππεχζπλνο Κ. Σζηηζειίθεο). 

• 2002–2017: «Σν Κφκκα Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο (ΑΚΡ) θαη ην Κππξηαθφ» θαη MIS 

5006472 ζην ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» 

(επηζη. ππεχζπλνο Γ. ηακαηφπνπινο). 

• 2014–2015: «Φεθηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ εθδνζέλησλ επί 

Καηνρήο 1941-1944», Δβξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο. Υξεκαηνδφηεζε Rothschild 

Foundation (επηθεθαιήο-ζπληνληζηήο Β. Βιαζίδεο). 

• 2014–2016: ―Nationless, a comparative European project, engaging Art, Social Theory and 

Activism (Skopje, Belgrade and Thessaloniki)‖ (επηζη. ππεχζπλε Φ. Σζηκπηξίδνπ). 

• 2012–2015: «Ζ Διιάδα απφ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν: Γηεζλείο 

θαη Δζσηεξηθέο εμειίμεηο». πιινγή αξρεηαθνχ πιηθνχ, θαηαγξαθή βηβιηνγξαθίαο, 

νξγάλσζε ζπλεδξίνπ θαη έθδνζε ζπιινγηθψλ ηφκσλ. Υξεκαηνδφηεζε Πξφγξακκα 

ΘΑΛΖ/ΔΠΑ (επηζη. ππεχζπλνο Ν. Μαξαληδίδεο). 

• 2012-2015: «Ζξάθιεηηνο», πξφγξακκα ππνζηήξημεο ππνς. δηδαθηφξσλ, Υ. Γηαλλνπνχινπ, 

ζεκαηηθή: πξνζηαζία πξνζθχγσλ (επηβιέπσλ θαζεγεηήο. Κ. Σζηηζειίθεο) 
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• 2012–2015: «Ζ ζπιινγηθή δξάζε ησλ 'αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηψλ' ζηελ Διιάδα: αηηία, 

πεξηερφκελν, ελέξγεηεο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο». 

Υξεκαηνδφηεζε: Αξηζηεία ΗΗ (επηζη. ππεχζπλνο Ν. Μαξαληδίδεο). 

• 2011–2015: «Πνιηηηθφο θαη θνηλσληθφο ξηδνζπαζηηζκφο ζηελ Διιάδα». πζηεκαηηθή 

κειέηε θαη θαηαζθεπή δεηθηψλ κέηξεζεο ηνπ ξηδνζπαζηηζκνχ. Υξεκαηνδφηεζε: 

Πξφγξακκα ΘΑΛΖ/ΔΠΑ (κέινο ηεο Κεληξηθήο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο Ν. Μαξαληδίδεο). 

• 2007-1013: ―Culture in the Mediterranean and Europe – Weaving on Common Threads 

(CulMe-WeOnCT)‖ ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ζπκκεηέρσλ Γ. 

ηακαηφπνπινο). 

Δπίζεο, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο πνπ δηνξγαλψλεη ην 

Σκήκα ζε πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη (έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ΠΓΓΜ, εξβία, Βνπιγαξία, Σνπξθία, Αίγππην, Αιβαλία θηι.) θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ζπλέδξηα, εκεξίδεο ή δεκφζηεο ζπδεηήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ή 

ζπλδηνξγαλψλνληαη απφ ην Σκήκα. 

Οη επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο (ζπλέδξηα, ζπκπφζηα, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, δεκφζηεο 

ζπδεηήζεηο θηι.) πνπ νξγαλψζεθαλ ή ζπλδηνξγαλψζεθαλ απφ ην Σκήκα ΒΑ (ελδεηθηηθά) ζην 

ζχλνιν ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο έρνπλ σο εμήο:: 

• Γηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Eduardo Javier Ruiz Vieytez (Faculty of Social and Human Sciences, 

University of Deusto, Bilbao) κε ζέκα ηελ πξνζηαζία κεηνλνηήησλ ζηελ Ηζπαλία, ρψξα ησλ 

Βάζθσλ. Γηνξγάλσζε MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and 

Southeastern Europe, 14 Απξηιίνπ 2015. (Κ. Σζηηζειίθεο ππεχζπλνο θαζεγεηήο) 

• Γηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Yüksel Sezgin (Syracuse University) κε ζέκα ―Religious law and 

human rights in comparative perspective‖. Γηνξγάλσζε MA in Politics and Economics of 

Contemporary Eastern and Southeastern Europe, 9 Μαξηίνπ 2015. (Κ. Σζηηζειίθεο 

ππεχζπλνο θαζεγεηήο) 

• Ζκεξίδα δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ «Ζ ζπιινγηθή δξάζε ησλ 

'αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηψλ' ζηελ Διιάδα: αίηηα, πεξηερφκελν, ελέξγεηεο θαη ζπκπεξάζκαηα 

γηα θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο» (ΔΠΑ 2007–2013). Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, 30 Οθησβξίνπ 2015. (επηζη. ππεχζπλνο ηνπ Έξγνπ Ν. Μαξαληδίδεο, Σκήκα 

ΒΑ) 

• Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πκπφζην «Σν ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζην 

πιαίζην ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ». πλδηνξγάλσζε Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Σκήκα ΒΑ) θαη Ίδξπκα Μειεηψλ 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Γαιιίαο ζηε 

Θεζζαινλίθε. Αίζνπζα ηειεηψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 22 Οθησβξίνπ 2015, Κηήξην 

ΔΛΚΔ ΑΠΘ, 23–24 Οθησβξίνπ 2015. 

• A΄ Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα «Διιάδα θαη Βαιθάληα ζηνλ 20ν αηψλα». Γηνξγάλσζε Σκήκα 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο 

Βνπιήο γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία. Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο 

Γξάκκνπ, 22–24 Μαΐνπ 2015. 

• Δπεηεηαθή εθδήισζε κε αθνξκή ηα 70 ρξφληα απφ ηελ ηζηνξηθή λίθε θαηά ηνπ θαζηζκνχ κε 

θεληξηθφ νκηιεηήο ηνλ Γεληθφ Πξφμελν ηεο Ρσζίαο A. Popov. Γηνξγάλσζε Σκήκα 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ θαη Λέζρε ιαβηθψλ Γισζζψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 5 Μαΐνπ 2015. 

• Ζκεξίδα ―Promoting Regional Growth in the Balkan Region: The Greece-Bulgaria 

European Territorial Cooperation Programme‖. Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ 

θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ θαη MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and 

Southeastern Europe. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 2 Απξηιίνπ 2015. 

• «Σαρχξξπζκν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (240 σξψλ) ζην επάγγεικα ηνπ μελαγνχ». 

Γηνξγάλσζε Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

Σνπξηζκνχ. Τινπνίεζε Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Λάξηζα, 2015. (επηζη. ππεχζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ. Γαβξά) 
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• Ζκεξίδα «χξηνη Πξφζθπγεο ζηα Βαιθάληα» κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Βνπιγαξίαο ζηε 

Θεζζαινλίθε. Αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 10 Γεθεκβξίνπ 1014. 

• The 2nd Balkan Worlds International Conference ―Balkan Worlds II: Balkan Perceptions of 

War and Revolution during the Long Nineteenth Century (1789-1918)‖. Organized by the 

Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, in collaboration with the Association 

Internationale d'Études du Sud-est Européen. University of Macedonia, 27–29 November 

2014. (ππεχζπλνο Γ. ηακαηφπνπινο) 

• Γηεζλέο πκπφζην «Πνιηηηζκφο θαη Υψξνο ζηα Βαιθάληα (17νο–20νο αηψλαο)». 

Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Αίζνπζα 

ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 21–22 Ννεκβξίνπ 2014. (επηζηεκνληθά θαη 

νξγαλσηηθά ππεχζπλε Δ. Γαβξά) 

• Workshop ―Cr-ISIS in the Middle East‖, Graduate Seminar in Political Science, History, 

Social Anthropology and Economics, Dept of Balkan, Slavic and Oriental Studies. Central 

hall, University of Macedonia, 20 November 2014. 

• Δθδήισζε «Τπνζηήξημε ησλ Πιεκκπξνπαζψλ ηεο εξβίαο θαη ηεο Βνζλίαο» κε νκηιεηή 

ηνλ Sinisa Pavic, Γεληθφ Πξφμελν ηεο εξβίαο. Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ 

θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 3 Ηνπλίνπ 2014. 

• Δθδήισζε «Σα γεγνλφηα ζηελ Οπθξαλία» κε ηειενπηηθή εθπνκπή κε νκηιεηή ηνλ ξψζν 

ζθελνζέηε θαη εζνπνηφ Νηθήηα Μηραιθφβ. Γηνξγάλσζε Λέζρε ιαβηθψλ Γισζζψλ (Σκήκα 

ΒΑ). Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 15 Μαΐνπ 2014. 

• Γηάιεμε ηνπ Zeljko Vujadinovic, θαζεγεηή Ηζηνξίαο (Παλεπηζηήκην ηεο Μπάληα Λνχθα) «Ζ 

Γνινθνλία ζην αξάγηεβν ην 1914». Γηνξγάλσζε MA in Politics and Economics of 

Contemporary Eastern and Southeastern Europe, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ ηεο εξβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο. Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ 

Σκήκαηνο ΒΑ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 9 Μαΐνπ 2014. 

• Δθδήισζε «Ο πφλνο θαη ε ππεξεθάλεηα - εξβηθή ινγνηερλία ζηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν». Γηνξγάλσζε MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and 

Southeastern Europe ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ηεο εξβίαο. Αίζνπζα 

ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 8 Μαΐνπ 2014. 

• Ζκεξίδα «Διιάδα-εξβία: Δθιεθη(ηθ)έο ρέζεηο» κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ Sinisa Pavić, 

Γεληθφ Πξφμελν ηεο εξβίαο. Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 1 

Απξηιίνπ 2014. 

• εκηλάξηα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο «Κχθινο Αλζξσπνινγηθψλ & Λανγξαθηθψλ 

Οκηιηψλ ΑΠΘ/ΠΑΜΑΚ». πλδηνξγάλσζε ΑΠΘ θαη ΠΑΜΑΚ (Σκήκα ΒΑ). 

πνπδαζηήξην ηεο Λανγξαθίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε, 2014–2018. 

• Δθδήισζε «Διιελνξσζηθέο ρέζεηο: Παξειζφλ θαη Μέιινλ». πλδηνξγάλσζε Γεληθφ 

Πξνμελείν ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 3 Γεθεκβξίνπ 2013. 

• εκηλάξην Γηπισκαηίαο «Δπξσπατθέο πξνθιήζεηο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ» κε νκηιεηέο 

ηνπο Dr. Wolfgang Gerhardt, Πξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο Φξίληξηρ Νάνπκαλ γηα ηελ Διεπζεξία 

(FNF), πξψελ Πξφεδξν ηνπ γεξκαληθνχ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ - FDP, H.E. 

Wolfgang H. Dold, Πξέζβε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Διιάδα, 

θαη Παλαγηψηε Γελλεκαηά, Δπίηηκν Αληηπξφεδξν Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ. 

Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Αίζνπζα 

ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 21 Ννεκβξίνπ 2013. 

• Σειεηή Αλαγφξεπζεο ηεο Απηνχ Θεηνηάηεο Παλαγηφηεηνο ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, Νέαο Ρψκεο θαη Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρνπ θ.θ. Βαξζνινκαίνπ ζε 

Δπίηηκν Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Ακθηζέαηξν Σειεηψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 23 
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Οθησβξίνπ 2013. 

• Γξάζε «Ξέλε γιψζζα γηα εηδηθνχο ζθνπνχο» γηα επηρεηξεκαηίεο, απαζρνινχκελνπο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο νξνινγίαο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 2012–2017. 

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί φηη ην Σκήκα έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ΚΠΠ θνξείο, 

ηνπο νπνίνπο θαη ελεκεξψλεη σο πξνο ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ 

Σκήκαηνο. Χο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ νη επαθέο ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ Αξκεληθή 

θαη ηελ Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

γηα ηελ έληαμε θαη ηε δηδαζθαιία ζην Πξνπηπρηαθφ θαη ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο 

αξκεληθήο θαη ηεο εβξατθήο γιψζζαο. Οη επαθέο απηέο πνπ μεθίλεζαλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2010-11 είραλ ζεηηθή θαηάιεμε, κε απνηέιεζκα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ δχν θνηλνηήησλ σο 

ππεπζχλσλ δηδαζθαιίαο ησλ δχν γισζζψλ, ηελ έληαμε ησλ δχν γισζζψλ ζην ΠΜ θαη ηελ 

πξνζθνξά απηψλ, εθ κέξνπο ηνπ ΠΜ, αιιά θαη ζην ΠΠ. 
 

10.4. ύνδεζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ με ΚΠΠ θοπείρ με ηην εκπαιδεςηική διαδικαζία 
 

Οη επηζηεκνληθνί ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Σκήκα θαη ην εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηφ, θαη ην νπνίν αλαπηχζζεη πνηθίιεο δξάζεηο, επηζηεκνληθέο 

θαη κε, πνπ άπηνληαη ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ πνπ ηα Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο δηαπξαγκαηεχνληαη, 

έρνπλ εληζρχζεη ζεκαληηθά ηε δηαζχλδεζε ησλ ΚΠΠ θνξέσλ κε ηελ αλαπηπζζφκελε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ Σκήκαηνο. 

Δπηπξνζζέησο, ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ πξνζθαινχληαη θαη πξαγκαηνπνηνχλ δηαιέμεηο/νκηιίεο 

ζην πιαίζην ηφζν ησλ δηαιέμεσλ «Οη καθξηλνί καο γείηνλεο» θαη ησλ αλνηρηψλ δηαιέμεσλ Politics 

First φζν θαη ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ εκηλαξίνπ Οηθνλνκίαο, Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Ηζηνξίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην Σκήκα. 
 

10.5. ςμβολή ηος Σμήμαηορ ζηην ηοπική, πεπιθεπειακή και εθνική ανάπηςξη 
 

χκθσλα κε ην ηδξπηηθφ ηνπ ΠΓ (άξζξν 1), ην Σκήκα έρεη σο θχξηα απνζηνιή: α) λα 

θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηελ γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ 

βαιθαληθψλ, ζιαβηθψλ θαη αλαηνιηθψλ ρσξψλ θαη λα κειεηά θαη λα αλαπηχζζεη ηηο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ απηψλ κε ηελ Διιάδα, β) λα παξέρεη ζηηο/ζηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, γ) λα νξγαλψλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, πνπ 

νδεγνχλ ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο θαη δ) λα ζπκβάιιεη ζηε κειέηε θαη πξνψζεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ 

ειιεληζκνχ κε ηηο βαιθαληθέο, ζιαβηθέο θαη αλαηνιηθέο ρψξεο. 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη ζέηνπλ ην πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ην Σκήκα δφκεζε ηφζν ην ΠΠ φζν 

θαη ηα δχν ΠΜ, παξέρνληαο ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο πνπ θηινμελεί ηα αλαγθαία εθφδηα 

(εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, απφθηεζε γλψζεσλ ζηα πεδία ησλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηθψλ & 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ), πξνθεηκέλνπ απηέο/νί λα αληαπνθξηζνχλ κε απφιπηε επάξθεηα ζηηο 

απαηηήζεηο ηφζν ησλ ηνπηθψλ-θξαηηθψλ θνξέσλ φζν θαη ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, 

ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ιανχο ηηο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ηφζν ζε πνιηηηθνχο φζν θαη ζε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο. 

Σα Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θνκβηθνχ θαη 

ζεκαίλνληνο ξφινπ ηνπ Σκήκαηνο, ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε ηηο γεηηνληθέο ζε απηήλ ρψξεο, δηνξγαλψλνληαο επηζηεκνληθέο δηαιέμεηο, 

ζπκκεηέρνληαο ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη θαιιηεξγψληαο ην έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

ηνπ Σκήκαηνο, ηφζν κε αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, φζν θαη 

κε θνηλσληθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο (ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο). 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηξνρνπέδε ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ, ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

δηεζλή εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα, είλαη νη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ελ ιφγσ δξάζεσλ. 
 

11. ηπαηηγική ακαδημαφκήρ ανάπηςξηρ ηος Σμήμαηορ 
 

Ζ ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΠΓΠ) ηνπ Ηδξχκαηνο, ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ πνπ πινπνηνχληαη ζην Σκήκα (βι. αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ ππνελφηεηα 

11.1.). Βαζίδεηαη ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ δίδνληαη 

θαηφπηλ ζπδεηήζεσλ ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Σκήκαηνο έρεη ζθνπφ ηελ 

αλαβάζκηζε θαη ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ, ηελ αλάπηπμε ησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ηελ νξγαληθή αλάπηπμή ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα νη ζηξαηεγηθέο ηνπ 

Σκήκαηνο εδξάδνληαη:  

α) ηε ζπλερή αλαβάζκηζε-βειηίσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη εηδηθφηεξα: i) ηε 

ζηήξημε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη ε πξνζθνξά ησλ γισζζψλ θαη ε 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ παξέρεη ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο. ii) ηελ επηθέληξσζε ζηηο ηξεηο 

θαηεπζχλζεηο (ιαβηθή, Βαιθαληθή θαη Αλαηνιηθή) θαη δχν άηππεο εηδηθεχζεηο («Οηθνλνκηθά θαη 

Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο» θαη «Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο»). iii) ηελ 

εηζαγσγή λέσλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ζηε δηαθάλεηα ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο 

(π.ρ. εξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε γισζζηθψλ θαη πνζνηηθψλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ). iv) ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηφζν ησλ εξγαζηεξίσλ φζν θαη ησλ 

αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο πνπ παξέρνληαη ζην Σκήκα. 

β) ηελ αλάπηπμε ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

γ) ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη 

εηδηθφηεξα: i) ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. ii) 

ηε ζχλαςε ζπλεξγαζίαο (εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο) κε αληίζηνηρα Ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο. 

iii) ηελ ελζάξξπλζε εξεπλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο θηι. 

δ) ηε κέξηκλα ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ αλαθνξηθά κε ηε: i) ζχλδεζε ζπνπδψλ κε ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε, ii) ελζάξξπλζε γηα πξαθηηθή άζθεζε, iii) αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε ζχλδεζε κε 

θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο. 

Δηδηθφηεξα γηα ην ΠΠ, βι. παξαθάησ Δλφηεηα 15. 
 

11.1. Γιαδικαζία διαμόπθυζηρ ζηπαηηγικήρ ακαδημαφκήρ ανάπηςξηρ ηος Σμήμαηορ 
 

Σν Σκήκα εθαξκφδεη πνιηηηθή δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο σο κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ε νπνία αλαπηχζζεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη κε ηε ζπκκεηνρή θαη εμσηεξηθψλ θνξέσλ 

ζηνπο ηνκείο δξάζεο ηνπ θαη, εηδηθφηεξα, ζηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ πνηφηεηαο ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ πνπ πινπνηνχληαη ζε απηφ. Ζ πνιηηηθή απηή δεκνζηνπνηείηαη θαη 

εθαξκφδεηαη απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Σν Σκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΜΟΓΗΠ ηνπ Ηδξχκαηνο έρεη ελαξκνλίζεη ηελ ΠΓΠ ηνπ θαη 

ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ πνπ πινπνηνχληαη ζε απηφ κε ηελ ΠΓΠ ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ ΠΓΠ ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ έρεη αξρηθψο δηακνξθσζεί, κεηαβάιιεηαη βειηησηηθά 

πξνζαξκνδφκελε ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο, θαη αλαηξνθνδνηείηαη δηαξθψο µε ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ µειψλ ηνπ Σκήκαηνο (δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θνηηήηξηεο/εηέο, 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ). Υαξάζζεηαη θαη εθαξκφδεηαη µε γλψκνλα ηελ ελ γέλεη ππνζηήξημε ηεο 

αθαδεκατθήο θπζηνγλσκίαο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ, ηελ πξνψζεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπο ζηφρσλ, θαζνξίδνληαο ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο επίηεπμήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

ελδεηθλπφκελεο δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο θαη ζηνρεχνληαο ζηε δηαξθή δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο 

πςειήο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα µε ηα δηεζλή αθαδεκατθά πξφηππα θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (ΔΥΑΔ), ηηο αξρέο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

(ΑΓΗΠ) θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα, ηελ επζχλε έγθξηζεο ηεο ΠΓΠ ηνπ ΠΠ έρεη ε 

πλέιεπζε ηνπ Σµήµαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηεθκεξησκέλεο εηζεγήζεηο ησλ αξκφδησλ επηηξνπψλ 

(ΟΜΔΑ, ΔΠ θηι.). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ΠΓΠ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ, ην Σκήκα εθαξκφδεη δξάζεηο 

θαη δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ α) ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο δνκήο θαη ηεο 

νξγάλσζήο ηνπο, β) ηελ επηδίσμε θαη επίηεπμε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη πξνζφλησλ 

ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ θαη ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, γ) ηελ 

πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, δ) ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζφλησλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε) ηελ πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

πνζφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, ζη) ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα, δ) ην επίπεδν δήηεζεο ησλ απνθηψκελσλ πξνζφλησλ ησλ απνθνίησλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε) ηελ πνηφηεηα ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο νη δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο, νη βηβιηνζήθεο θαη νη ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο, ζ) ηε δηελέξγεηα ηεο εηήζηαο 

αλαζθφπεζεο θαη εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηεο ΟΜΔΑ κε ηε ΜΟΓΗΠ ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Δηδηθφηεξα σο πξνο ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο, φπσο ζπλνπηηθά 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, απηή επηηπγράλεηαη κε ηηο παξαθάησ δξάζεηο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο 

θαη πεξηνδηθήο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο: 

α) Σε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο, ε 

νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ππνβνιή πξνο δηαβνχιεπζε ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

ηεθκεξησκέλσλ εηζεγήζεσλ ζρεηηθά κε: (i) ηε δηακφξθσζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ΠΠ, ψζηε λα 

πξνζαξκφδεηαη κελ ζηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη εξεπλεηηθέο ηάζεηο, ηηο δηδαθηηθέο 

αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ, λα ππεξεηεί δε ηελ 

θχξηα απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην ηδξπηηθφ ηνπ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (άξζξν 

1), ήηνη «λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ ρσξψλ θαη λα κειεηά θαη λα αλαπηχζζεη ηηο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ απηψλ κε ηελ Διιάδα», (ii) ηελ αληηκεηψπηζε θαη 

επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΠ, (iii) ηελ παξαθνινχζεζε, 

θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε εμειίμεσλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπλαθψλ Σκεκάησλ ζηα ΑΔΗ ηεο Διιάδαο 

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Καηά ηε δηακφξθσζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ΠΠ, ε ΔΠ ζπλεξγάδεηαη κε 

ζπλαδέιθνπο ησλ δχν εηδηθεχζεσλ («Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο» θαη «Πνιηηηθέο, 

Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο») θαη ησλ ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ («Βαιθαληθψλ πνπδψλ», 

«ιαβηθψλ πνπδψλ» θαη «Αλαηνιηθψλ πνπδψλ») πνπ ζεξαπεχνληαη ζην ΠΠ, νη νπνίεο/νη 

ηξνθνδνηνχλ ηελ επηηξνπή κε ηηο επηζηεκνληθέο ζέζεηο, εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο θαη δηδαθηηθέο 

αλάγθεο ηεο θάζε εηδίθεπζεο θαη θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ΠΠ ηφζν σο πξνο ηνλ θνηλφ πξψην θχθιν ζπνπδψλ (Α΄ θαη Β΄ εμάκελα) φζν θαη σο πξνο ηνλ 

εμεηδηθεπκέλν δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ (Γ΄ έσο θαη Ζ΄ εμάκελα).  

β) Σε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ) ηνπ Σκήκαηνο 

ΒΑ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα (i) ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ (ειεθηξνληθψλ/εληχπσλ) 

εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ησλ καζεκάησλ απφ ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο, (ii) ηε ζχληαμε ηεο εηήζηαο εζσηεξηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο, (iii) ηε ζχληαμε ηεο 

πεξηνδηθήο Πξφηαζεο Αθαδεκατθήο Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ παξαξηεκάησλ 

απηήο θαη (iv) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αμηνινγηθψλ δεηθηψλ θαηάηαμεο ηνπ Σκήκαηνο ζε εζληθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ ΟΜΔΑ παξνπζηάδεη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

παξαπάλσ δξάζεσλ θαη πξνηείλεη ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο. 

γ) Σελ εηήζηα Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ πνπ δηελεξγείηαη ππφ ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο ΟΜΔΑ κε ηε ζπλδξνκή φισλ ησλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο 

θαη αξκφδησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη 

επεμεξγαζία ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ εηζδνρή, 

θνίηεζε θαη απνθνίηεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ, ηελ πξφζιεςε θαη εμέιημε ηνπ δηδαθηηθνχ 



[32] 

 

Ετήσια Έκθεση Εσωτεπικήρ Αξιολόγησηρ 2014-15 Τμήματορ ΒΣΑΣ, ΠΑΜΑΚ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ππφινηπνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνχ, κεηαπηπρηαθψλ, δηδαθηνξηθψλ), ηελ εξεπλεηηθή 

παξαγσγή ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν ησλ Μειψλ ΓΔΠ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ 

κε ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

απνηππψλνληαη ζηελ εζσηεξηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζπληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, απφ ηελ ΟΜΔΑ θαη αλαξηάηαη/δεκνζηνπνηείηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΜΟΓΗΠ ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο γίλεηαη ζε εηδηθή ζπλεδξία ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, νπφηε θαη απνθαζίδνληαη νη αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο θαη 

βειηησηηθέο ελέξγεηεο. 

δ) Σελ Δμσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ πνπ δηελεξγείηαη κε επζχλε ηεο ΑΓΗΠ 

θαη ηεο ΜΟΓΗΠ ηνπ Ηδξχκαηνο. ηηο επηηξνπέο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζπκκεηέρνπλ 

ειιελφθσλεο/νη θαζεγήηξηεο/εηέο ή/θαη εξεπλήηξηεο/εηέο ΑΔΗ θαη Ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη 

αμηνινγήζεηο αθνινπζνχλ ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ΑΓΗΠ, ζε πιήξε ζπληνληζκφ κε ηηο 

πξαθηηθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε πνπ ηζρχνπλ δηεζλψο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα, νη ζπζηάζεηο θαη νη βειηησηηθέο πξνηάζεηο ησλ επηηξνπψλ απνηεινχλ βαζηθή 

παξάκεηξν βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ, αιιά θαη ηεο 

κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμήο ηνπ.  

Ζ πνιηηηθή πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο επηθνηλσλείηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

α) Σελ αλάξηεζε ζε εηδηθφ ζχλδεζκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο πξνο ελεκέξσζε ησλ 

λενεηζαρζεηζψλ/έλησλ, ελ ελεξγεία θνηηεηξηψλ/ψλ θαη απνθνίησλ, φπσο θαη θάζε 

ελδηαθεξφκελεο/νπ, φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο ηεο Αθαδεκατθήο Πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο, ήηνη: (i) 

Γήισζε Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο, (ii) ηνρνζεζία θαη Πξνγξακκαηηζκφο Γξάζεσλ, (iii) Πξφηαζε 

Αθαδεκατθήο Πηζηνπνίεζεο, (iv) Έθζεζε Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο (κε ηελ έγθξηζε), 

(v) Δηήζηεο Δζσηεξηθέο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη (vi) Έθζεζε Δμσηεξηθήο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

β) Σελ εηδηθφηεξε ελεκέξσζε ησλ λενεηζαρζεηζψλ/έλησλ θνηηεηξηψλ/ψλ πεξί ηεο πνιηηηθήο 

πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηηο ηειεηέο ππνδνρήο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ. 

γ) Σε ζρεηηθή ελεκέξσζε ζε δηαιέμεηο, εκεξίδεο θαη ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ζε 

ελδηαθεξφκελεο/νπο (π.ρ. ζρνιηθέο επηζθέςεηο, εθπαηδεπηηθέο εθζέζεηο θηι.), θαζψο θαη ζε εζληθά 

θαη δηεζλή ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ κέιε ή νκάδεο ηνπ Σκήκαηνο. 

δ) Καηά ηηο επαθέο ηνπ Σκήκαηνο κε επαγγεικαηηθνχο θνξείο, πνπ εκπιέθνληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 
 

 

Μέπορ Β΄: Ππόγπαμμα Πποπηςσιακών ποςδών (Κυδικοί Μ4) 

12. Γενικά ηοισεία (Μ4.001-005) 
 

Σν ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο ηδξχζεθε ζηηο 20/09/1996 βάζεη ΦΔΚ, έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα 

ζπνπδψλ 8 εμάκελα θαη γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ ειιεληθή, ελψ πξνζθέξνληαη θαη καζήκαηα ζηελ 

αγγιηθή, ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηζηνηρεί ζε 240 Μνλάδεο ECTS θαη 

αλακνξθψζεθε ηειεπηαία ζηηο 05/06/2013. ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξακέλνπλ αλαιινίσηα ζε 

βάζνο δηεηίαο, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-14 κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο. ια ηα σο άλσ 

ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Μέξνπο Β΄ ζηα 

Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. 

Σν ΠΠ παξακέλεη απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαλσκέλν ζε δχν θχθινπο. ηνλ 

πξψην θχθιν ζπνπδψλ (Α΄ θαη Β΄ εμάκελν), ν νπνίνο είλαη θνηλφο γηα ην ζχλνιν ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ επηρεηξείηαη ε εμνηθείσζε κε ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν θαη ε απφθηεζε άξηηαο γλψζεο 

ησλ βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ θαη αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ ησλ επηζηεκψλ πνπ ζεξαπεχνληαη. Με ηελ 

έληαμή ηνπο ζε μέλε γιψζζα θαηά ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, νη θνηηήηξηεο/εηέο δεζκεχνληαη γηα 
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ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, ε νπνία μεθηλά ζην Δ΄ εμάκελν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

ζπνπδέο γίλνληαη πην εθαξκνζκέλεο ζηνλ δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ (απφ Γ΄ έσο θαη Ζ΄ εμάκελν), 

φπνπ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ αθνινπζνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο θαζνξίδεηαη απφ ηελ εηδίθεπζε 

πνπ επηιέγνπλ ζην Γ΄ εμάκελν: α) Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο θαη β) Πνιηηηθέο, 

Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο. 

Ζ εηδίθεπζε Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηηο/ζηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο λα ζπνπδάζνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκίεο ησλ βαιθαληθψλ, ζιαβηθψλ 

θαη αλαηνιηθψλ ρσξψλ. ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ επηρεηξείηαη ε εμνηθείσζε κε ηηο νηθνλνκίεο 

ηεο πεξηνρήο θαη ε απφθηεζε άξηησλ γλψζεσλ ζηα βαζηθά ελλνηνινγηθά θαη αλαιπηηθά εξγαιεία 

ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζηνλ δεχηεξν θχθιν νη ζπνπδέο γίλνληαη πην 

εθαξκνζκέλεο εζηηάδνληαο πάληνηε ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο γλψζεο γηα ηηο 

πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή καζεκάησλ θαη απφ άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Σν πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν λα εθπαηδεχζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, 

απνθηψληαο έλα θαιφ ππφβαζξν φζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ ησλ δηεζλψλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη λα κπνξνχλ, εθφζνλ επηζπκνχλ, λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

Ζ εηδίθεπζε Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο εμνηθεηψλεη ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο κε ηε κεζνδνινγία ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, φπσο θαη κε ην 

ηζηνξηθφ/πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ ππφ εμέηαζε θνηλσληψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο θαη 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα δίδεηαη έκθαζε ζηε δπλακηθή ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο πεξηνρήο, ζηε κειέηε ηδηαηηέξσλ δεηεκάησλ, φπσο ε αζθάιεηα θαη νη 

ζρέζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ζηα δεηήκαηα θνηλσληθήο/εζληθήο 

ζπγθξφηεζεο θαη πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο κέζα απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ εζλψλ 

θξαηψλ, ησλ εζληθψλ/εζλνηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ηεο πεξηνρήο. Σν πξφγξακκα είλαη 

ζρεδηαζκέλν λα εθπαηδεχζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζε νξγαληζκνχο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

θαη λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ, εθφζνλ επηζπκνχλ, ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν (κε 

ηδηαίηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο).  

πκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηα παξαπάλσ πεξί ησλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο, ζεκεηψλεηαη 

φηη νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθεξχμεηο άιισλ θνξέσλ απφ ηνλ ρψξν θαη ησλ δχν εηδηθεχζεσλ. Οη 

εηδηθφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο κπνξνχλ λα ηηο/ηνπο 

νδεγήζνπλ ζηελ απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα (δηπισκαηηθφ ζψκα, ππνπξγεία, δεκφζηεο 

ππεξεζίεο), ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο (π.ρ. Δπξσπατθή Έλσζε, Παξεπμείληα Σξάπεδα, Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο, Οξγαληζκφο Αλαζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαλίσλ), κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (π.ρ. Γηεζλήο Ακλεζηία, ΑΡΗ, Praxis θηι.), ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηξάπεδεο, πνιπεζληθέο εηαηξείεο, βηβιηνζήθεο θαη κνπζεία, εξεπλεηηθά θέληξα, θαζψο θαη ζηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο. Απφ ην 2007 νη απφθνηηεο/νη κε εηδίθεπζε Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο 

Δπηρεηξήζεηο έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο. 

Ζ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ μεθηλά ζην Δ΄ εμάκελν ζπνπδψλ ζχκθσλα κε επηινγή ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο μέλεο γιψζζαο, ζηελ νπνία εληάρζεθαλ κε ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζην πξψην εμάκελν. Οη ηξεηο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηδξπηηθφ ΠΓ 

363/1996 θαη κε ην άξζξν 42 παξ. 1 ηνπ Ν. 4521/2018 είλαη νη ηξεηο παξαθάησ θαη ππνζηεξίδνληαη 

απφ ηηο εμήο γιψζζεο: α) Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ πνπδψλ (βνπιγαξηθή, ξνπκαληθή, ζεξβηθή), β) 

Καηεχζπλζε ιαβηθψλ πνπδψλ (ξσζηθή, βνπιγαξηθή, ζεξβηθή) θαη γ) Καηεχζπλζε Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ (ηνπξθηθή). Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε γιψζζα πνπ αθνινπζνχλ, νη θνηηήηξηεο/εηέο 

επηιέγνπλ ή εληάζζνληαη ζε θαηεχζπλζε ζπνπδψλ σο εμήο: α) Με βνπιγαξηθή γιψζζα επηιέγνπλ 

Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ ή ιαβηθψλ πνπδψλ, β) κε ξνπκαληθή γιψζζα εληάζζνληαη ζηελ 

Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ πνπδψλ, γ) κε ξσζηθή γιψζζα εληάζζνληαη ζηελ Καηεχζπλζε 

ιαβηθψλ πνπδψλ, δ) κε ζεξβηθή γιψζζα επηιέγνπλ Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ ή ιαβηθψλ 
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πνπδψλ θαη ε) κε ηνπξθηθή γιψζζα εληάζζνληαη ζηελ Καηεχζπλζε Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. 

Σα καζήκαηα γισζζψλ ζην Σκήκα ΒΑ απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ. Οη θνηηήηξηεο/εηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κεηαμχ πέληε γισζζψλ 

(βνπιγαξηθή, ξνπκαληθή, ξσζηθή, ζεξβηθή, ηνπξθηθή) ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ 

δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: Ζ/ν θνηηήηξηα/εηήο δειψλεη ηελ επηινγή ηεο/ηνπ σο πξνο ηε γιψζζα κε 

ζεηξά πξνηίκεζεο κεηαμχ ησλ 5 πξνζθεξνκέλσλ θαη εληάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα κε 

θξηηήξηα ηε ζεηξά επηηπρίαο ηεο/ηνπ ζην Σκήκα, αλά θαηεγνξία, θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηεο/ηνπ. 

ηε γιψζζα πνπ ζα εληαρζνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο παξακέλνπλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο, επί ηέζζεξα έηε, θαη παξαθνινπζνχλ εληαηηθά καζήκαηα 4 σξψλ εβδνκαδηαίσο. Ζ 

παξαθνινχζεζε ρσξίδεηαη ζε νθηψ «θχθινπο» καζεκάησλ, αληίζηνηρνπο κε ηα νθηψ εμάκελα ησλ 

ζπνπδψλ, θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα καζήκαηα γιψζζαο ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ηνπ επνκέλνπ. 

ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ επηδηψθεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ αξηηφηεξε εθκάζεζε ηνπο. Με 

ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη απφθνηηεο/νη ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε φρη 

κφλν λα ζπλελλννχληαη άλεηα ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ γιψζζεο, αιιά λα έρνπλ άξηην γξαπηφ 

ιφγν, λα δηαβάδνπλ κε άλεζε επηζηεκνληθά θαη ινγνηερληθά πνλήκαηα θαη λα είλαη 

εμνηθεησκέλεο/νη κε ηελ νξνινγία ηεο εηδίθεπζεο ηελ νπνία έρνπλ επηιέμεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηα 

δχν ηειεπηαία εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηα καζήκαηα γισζζψλ εζηηάδνπλ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

νξνινγίαο ηεο αληίζηνηρεο εηδίθεπζεο. 

Πέξα απφ ηα ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο ππνρξεσηηθά καζήκαηα γιψζζαο, νη θνηηήηξηεο/εηέο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, απφ ην Δ΄ εμάκελν θαη κεηά, λα επηιέμνπλ θαη δεχηεξε μέλε γιψζζα. Ζ 

δεχηεξε γιψζζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα καζήκαηα επηινγήο, ζηα νπνία ε/ν θνηηήηξηα/εηήο 

κπνξεί λα επηιέμεη λα εμεηαζηεί. Πξνζθέξνληαη ε αξαβηθή θαη ε αιβαληθή γιψζζα. Με ην λέν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ «δεχηεξσλ γισζζψλ» πνπ 

δχλαηαη λα επηιέμεη ε/ν θνηηήηξηα/εηήο. Ζ δηεηήο παξαθνινχζεζε ησλ «δεχηεξσλ» γισζζψλ ηνπ 

Σκήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ εθάζηνηε γιψζζα. 

Δπηδηψθεηαη νη θνηηήηξηεο/εηέο λα είλαη ζε ζέζε, κεηά απφ ηέζζεξα εμάκελα ηεηξάσξσλ 

καζεκάησλ ηεο «δεχηεξεο» γιψζζαο πνπ έρνπλ επηιέμεη, λα δηαβάδνπλ απιά θείκελα θαη λα 

ζπλελλννχληαη ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν κε άλεζε. 

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ έρεη ιεθζεί ππφςε —γηα 

φζεο γιψζζεο εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα— ε ηήξεζε ησλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο πνπ έρεη νξίζεη 

ε Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα ηελ θαιχηεξε γλψζε ησλ γισζζψλ, κε πξσηνβνπιία ησλ θαζεγεηψλ 

μέλσλ γισζζψλ ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ην Σκήκα, δηνξγαλψλνληαη εηεζίσο απνζηνιέο 

εθκάζεζεο γιψζζαο ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Μέρξη ζήκεξα νκάδεο θνηηεηξηψλ/ψλ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη εληαηηθά ζεξηλά καζήκαηα γιψζζαο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ Παλεπηζηήκηα ζηε 

Ρσζία, Σνπξθία, εξβία, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία, έρνληαο θαη ηε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηνχλ γηα 

πηζηνπνίεζε, ελψ απφθνηηεο/νη ηνπ Σκήκαηνο ήηαλ ζε ζέζε λα θνηηήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα  ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο. 
 

13. Γομή και οπγάνυζη ζποςδών (Μ4.006-024) 
 

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ εηζαγσγηθά (ππφ. 3.1.), κε ηελ έληαμή ηνπο ζε μέλε γιψζζα 

θαηά ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, νη θνηηήηξηεο/εηέο δεζκεχνληαη γηα ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ηνπο, ε νπνία μεθηλά ζην Δ΄ εμάκελν. Ήδε ζην Α΄ εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη 

θνηηήηξηεο/εηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κεηαμχ πέληε γισζζψλ (βνπιγαξηθή, ξνπκαληθή, ξσζηθή, 

ζεξβηθή, ηνπξθηθή) θαη εληάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα κε θξηηήξηα ηε ζεηξά επηηπρίαο ηεο/ηνπ 

ζην Σκήκα, αλά θαηεγνξία, θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηεο/ηνπ. Οη ηξεηο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ είλαη 

νη παξαθάησ θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο εμήο γιψζζεο: α) Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ πνπδψλ 

(βνπιγαξηθή, ξνπκαληθή, ζεξβηθή), β) Καηεχζπλζε ιαβηθψλ πνπδψλ (ξσζηθή, βνπιγαξηθή, 

ζεξβηθή) θαη γ) Καηεχζπλζε Αλαηνιηθψλ πνπδψλ (ηνπξθηθή). Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε 

γιψζζα πνπ αθνινπζνχλ, νη θνηηήηξηεο/εηέο επηιέγνπλ ή εληάζζνληαη ζε θαηεχζπλζε ζπνπδψλ σο 

εμήο: α) Με βνπιγαξηθή γιψζζα επηιέγνπλ Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ ή ιαβηθψλ πνπδψλ, β) κε 
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ξνπκαληθή γιψζζα εληάζζνληαη ζηελ Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ πνπδψλ, γ) κε ξσζηθή γιψζζα 

εληάζζνληαη ζηελ Καηεχζπλζε ιαβηθψλ πνπδψλ, δ) κε ζεξβηθή γιψζζα επηιέγνπλ Καηεχζπλζε 

Βαιθαληθψλ ή ιαβηθψλ πνπδψλ θαη ε) κε ηνπξθηθή γιψζζα εληάζζνληαη ζηελ Καηεχζπλζε 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. ην Γ΄ εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη θνηηήηξηεο/εηέο επηιέγνπλ αλάινγα 

κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο κία απφ ηηο δχν (άηππεο) εηδηθεχζεηο: α) Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο 

Δπηρεηξήζεηο θαη β) Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο, πξνζαξκφδνληαο έηζη ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηφζν ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο φζν θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

επηδηψμεηο. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζεο δηεηίαο, ην ΠΠ δηαηεξνχζε ακεηάβιεηα ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: α) ήηαλ ζηαζεξά θαη παξακέλεη νξγαλσκέλν ζηε βάζε ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ [φπσο 

θαη δχν άηππσλ εηδηθεχζεσλ], β) ν ρνξεγνχκελνο ηίηινο ζπνπδψλ δελ πξνζθέξεη θαηνρπξσκέλα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, γ) πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάιεςεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ε 

νπνία φκσο  δελ είλαη ππνρξεσηηθή, δ) ν ειάρηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

πηπρίνπ αλέξρεηαη ζε 48, ε) δελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα κε θιηληθή άζθεζε ή θιηληθά, νχηε 

καζήκαηα κε άζθεζε ππαίζξνπ ή επίζθεςε ζην πεδίν εξγαζίαο θαη ζη) ε ιήςε πηπρίνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έθδνζε Παξαξηήκαηνο Γηπιψκαηνο [Diploma Supplement]. 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο 2014-15, απφ ηα 166 ζπλνιηθά πξνζθεξφκελα 

καζήκαηα, 42 ήηαλ ππνρξεσηηθά (Τ) γηα φιεο/νπο ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο αλεμαξηήηνπ 

θαηεχζπλζεο ή άηππεο εηδίθεπζεο. Σα ππφινηπα καζήκαηα ήηαλ είηε ππνρξεσηηθά θαη’ επηινγή 

(ΤΔ) είηε ειεχζεξεο επηινγήο (Δ). πγθεθξηκέλα, πξνζθέξζεθαλ 28 ΤΔ, αλάινγα ηδίσο κε ηελ 

γισζζηθή θαηεχζπλζε έληαμεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ή ηελ άηππε νηθνλνκηθή/πνιηηηθή εηδίθεπζε ηεο 

επηινγήο ηνπο, θαη 96 Δ. ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο παξαηεξείηαη ινηπφλ κία ζηαδηαθή αχμεζε ησλ Τ 

θαη ΤΔ θαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ Δ. ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο ηνπ Σκήκαηνο λα 

πξνζαξκφζεη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ζηηο επηιεγφκελεο θαηεπζχλζεηο/εηδηθεχζεηο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ, ην ΠΠ ήδε δηακνξθψζεθε ην αθαδεκατθφ έηνο (2017-18) θαηά ηξφπν ψζηε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ππνρξεσηηθψλ γηα φιεο/νπο καζεκάησλ θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

ειεχζεξεο επηινγήο λα κεηαηξαπεί ζε ΤΔ. Ζ εμέιημε απηή απνηππψλεηαη ζε ζχλνια θαη πνζνζηά 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζηα Γηαγξάκκαηα 7 θαη 8, αληίζηνηρα. 

 

  
 

Σα καζήκαηα κε εξγαζηεξηαθή άζθεζε ή εξγαζηεξηαθά καζήκαηα παξέκεηλαλ ζε βάζνο 

δηεηίαο 2. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ κε θξνληηζηήξην γηα ηα 

αθαδεκατθά έηε 2013-2014 θαη 2014-15. Οκνίσο, γηα ηελ ίδηα πεξίνδν δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

ζηνηρεία γηα ηνλ ηχπν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ, ήηνη ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο 

απφ ηνπο δηδάζθνληεο σο Τπνβάζξνπ (Τ), Γεληθψλ Γλψζεσλ (ΓΓ), Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο (ΔΠ) 

θαη Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ). Δπίζεο, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 
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είηε είλαη ειιηπή είηε αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ραξαθηεξηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο παιαηφηεξεο 

απαηηήζεηο ηεο ΑΓΗΠ.  

Σα θεληξηθά ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθε ε ζχληαμε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο απεηθνλίδνληαη 

αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 ζην Μέξνο Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο 

Έθζεζεο. 
 

13.1. Γομή, ζςνεκηικόηηηα και λειηοςπγικόηηηα ηος ΠΠ 
 

Σν ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο, ψζηε 

απηέο/νί λα ελζαξξχλνληαη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Οη εθαξκνδφκελεο 

κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (βι. 

επφκελε ελφηεηα). πσο αλαπηχρζεθε αλαιπηηθά παξαπάλσ, ην ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ είλαη 

νξγαλσκέλν ζε δχν θχθινπο ζπνπδψλ (εμάκελα Α΄-Β΄ θαη Γ΄-Ζ΄), δχν εηδηθεχζεηο («Οηθνλνκηθά 

θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο» θαη «Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο») θαη ηξεηο 

θαηεπζχλζεηο («Βαιθαληθψλ πνπδψλ», «ιαβηθψλ πνπδψλ» θαη «Αλαηνιηθψλ πνπδψλ»). 

Γεδνκέλνπ ηνπ πνιπζρηδνχο ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαιχπηνληαη, ζηα καζήκαηα ηνπ 

ΠΠ εθαξκφδνληαη πνηθίιεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη πξνζεγγίζεηο, αληίζηνηρεο κε ηελ ηδηαίηεξε 

επηζηεκνληθή θχζε θαη ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ, ην επίπεδν ή ην έηνο 

ζπνπδψλ φπνπ πξνζθέξνληαη. 

Σν ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε θνηηεηνθεληξηθή κάζεζε, δηδαζθαιία 

θαη αμηνιφγεζε, εληζρχνληαο ηα θίλεηξα ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ, ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ εθαξκνγή ηνπ ΠΠ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ κε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηηεηνθεληξηθήο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο 

παξαθνινπζείηαη ζπλερψο, κε ζθνπφ: α) ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ κεξηκλψληαο γηα ηηο πνηθίιεο αλάγθεο ηνπο θαη πηνζεηψληαο επέιηθηεο καζεζηαθέο 

θαηεπζχλζεηο, β) ηε κειέηε θαη ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ παξάδνζεο θαηά πεξίπησζε, γ) ηε 

ρξήζε πνηθίισλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ κε επέιηθην ηξφπν, δ) ηελ ηαθηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηξφπσλ 

παξάδνζεο θαη εθαξκνγήο παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, επηηξέπνληαο ξπζκηζηηθέο/βειηησηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηνπο, ε) ηελ ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ηδίσο απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπ 

απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο, ζη) ηελ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο απηνλνκίαο ηεο/ηνπ θνηηήηξηαο/εηή, 

παξάιιεια σζηφζν κε ηε δηαζθάιηζε ηεο επαξθνχο θαζνδήγεζήο ηεο/ηνπ απφ ηηο/ηνπο 

θαζεγήηξηεο/εηέο, δ) ηελ πξνψζεζε ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη ε) ηελ 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ θνηηεηηθψλ παξαπφλσλ θαη αηηεκάησλ. 

Οη εθαξκνζκέλεο κέζνδνη/δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην Σκήκα δελ 

αλαπηχζζνληαη ρσξηζηά, θαζψο ην Σκήκα αλαγλσξίδεη ακθφηεξεο σο πηπρέο κηαο εληαίαο 

κεζφδνπ/δηαδηθαζίαο, φπνπ ε έκθαζε κεηαθέξεηαη απφ ηελ/ηνλ θαζεγήηξηα/εηή ζηε/ζηνλ 

θνηηήηξηα/εηή, ζηελ/ζηνλ νπνία/ν αλαπηχζζνληαη νη αλαγθαίεο δεμηφηεηεο θαη πξαθηηθέο πνπ 

εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε απηνλνκίαο αιιά θαη ηεο επζχλεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη ηφζν ζηελ 

πινπνίεζε φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε έκθαζε 

κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ παξνρή γλψζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηελ 

νπζηαζηηθή ηεο αμηνπνίεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Πέξαλ ινηπφλ απφ ηα 

θαζνξηζκέλα θνηλψο ππνρξεσηηθά, αιιά θαη ηα ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο καζήκαηα, ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα απαξαίηεηα γλσζηηθά εθφδηα θάζε αθαδεκατθήο πεξηνρήο, νη 

θνηηήηξηεο/εηέο επηιέγνπλ δηαξθψο ην πεξηερφκελν θαη ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο. 

Ζ δπλαηφηεηα απηή πξνθαλψο εθηείλεηαη πέξαλ ηεο απηνλφεηεο επηινγήο κεηαμχ δηαθφξσλ 

καζεκάησλ επηινγήο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε δηεπξπκέλεο ζε αξηζκφ θαη αληηθείκελα δεμακελέο. Ήδε 

κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Σκήκα, νη θνηηήηξηεο/εηέο θαινχληαη θαηαξράο λα επηιέμνπλ κε ζεηξά 

πξνηίκεζεο (σο ππνρξεσηηθφ θαη’ επηινγή κάζεκα) κία απφ ηηο πέληε πξνζθεξφκελεο γιψζζεο 

(βνπιγαξηθή, ξνπκαληθή, ξσζηθή, ζεξβνθξναηηθή, ηνπξθηθή), θαζνξίδνληαο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο (βι. αλαιπηηθά παξαπάλσ). Ζ έληαμή ηνπο ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα θαζνξίδεηαη κε 
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θξηηήξηα ηε ζεηξά επηηπρίαο ηεο/ηνπ ζην Σκήκα, αλά θαηεγνξία, θαη ηε δεισζείζα ζεηξά 

πξνηίκεζεο. Οη θνηηήηξηεο/εηέο ζπλερίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ καζεζηαθά ηε γιψζζα ζηελ νπνία 

εληάρζεθαλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Γηαηεξνχλ σζηφζν ην δηθαίσκα αιιαγήο ηεο 

αξρηθήο ηνπο επηινγήο θαη έληαμήο ηνπο ζε κία άιιε γιψζζα επφκελεο επηινγήο ηνπο ζηελ αξρηθή 

δήισζε πξνηίκεζεο. Ο κφλνο απηφο πεξηνξηζκφο (έληαμε ζε επφκελε επηινγή) εμππεξεηεί ηφζν ηελ 

απνηξνπή ζπγθέληξσζεο ππεξάξηζκσλ ζηηο πιένλ δεκνθηιείο γιψζζεο (επί ηνπ παξφληνο, ξσζηθή 

θαη ηνπξθηθή) φζν θαη ηε δηθαηφηεξε θαη αμηνθξαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Πέξα 

απφ ηα ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο ππνρξεσηηθά καζήκαηα γιψζζαο, νη θνηηήηξηεο/εηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα, απφ ην Δ΄ εμάκελν θαη κεηά, λα επηιέμνπλ θαη δεχηεξε μέλε γιψζζα (αιβαληθή ή 

αξαβηθή). Απφ ην ίδην εμάκελν θαη κεηά πξνζθέξνληαη επίζεο απφ ηέζζεξα καζήκαηα αξκεληθήο 

θαη εβξατθήο, ηα νπνία φκσο είλαη εθηφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη δελ πξνζκεηξψληαη ζηα 

απαηηνχκελα καζήκαηα γηα ηε ιήςε πηπρίνπ νχηε ζηελ εμαγσγή ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ. Ζ δεχηεξε 

ζεκαληηθή επηινγή ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο είλαη απηή ηεο επηινγήο εηδίθεπζεο κεηαμχ «Οηθνλνκηθψλ θαη Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ» θαη 

«Πνιηηηθψλ, Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ». 

Ζ θνηηεηνθεληξηθή έκθαζε ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο απνηππψλεηαη επίζεο ζε κηα ζεηξά απφ 

δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο, φπσο ε νξγάλσζε δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρηθήο, θξνληηζηεξηαθήο, 

εξγαζηεξηαθήο, επηηφπηαο, ζεκηλαξηαθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ζπγγξακκάησλ, ηε ρξήζε πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο, ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

δηδαθηηθήο/καζεζηαθήο, αιιά θαη αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο ζε πεξηπηψζεηο καζεζηαθήο δπζθνιίαο, 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ ζπκβνχισλ ζπνπδψλ, ηε θνηηεηηθή αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ επηκέξνπο δηδαζθνπζψλ/φλησλ (πέξαλ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θνηηεηηθήο 

επίδνζεο), ηελ ππνρξεσηηθή ιεηηνπξγία σξψλ γξαθείνπ γηα φιεο/νπο ηηο/ηνπο δηδάζθνπζεο/νληεο 

θηι. 

Ο θαζηεξσκέλνο ηχπνο παξάδνζεο φισλ ησλ καζεκάησλ είλαη ε ηεηξάσξε εβδνκαδηαίσο 

δηδαζθαιία κε ηε κνξθή αλνηρηήο δηάιεμεο ζε αθξναηήξην ακθηζεάηξνπ ή αίζνπζαο, ε νπνία 

αθνινπζείηαη απφ ή ζπλδπάδεηαη κε θαζνδεγνχκελε ζπδήηεζε ζεκηλαξηαθνχ ή κε ηχπνπ, θαζψο 

θαη αζθήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θξηηηθή επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο χιεο, ηελ επίιπζε 

ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο, ηελ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ζρεηηθήο πεξηπησζηνινγίαο, θαζψο θαη δεηεκάησλ ή εξσηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ, ηελ ελζάξξπλζε ελφο θξηηηθνχ αθαδεκατθνχ δηαιφγνπ κε δηαξθή 

θαη έληνλε ελζάξξπλζε ηεο θαζνιηθήο θνηηεηηθήο ζπκκεηνρήο, ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ 

κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θηι. Ζ ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία εληζρχεηαη κέζσ ηεο 

επεμεξγαζίαο καζεζηαθνχ πιηθνχ, ην νπνίν είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δηαζέζηκν ζηηο/ζηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο compus γηα θάζε κάζεκα ρσξηζηά, ψζηε ε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία λα εληζρχεηαη απφ ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία θαη ζπδήηεζε ηνπ πιηθνχ ζηελ ηάμε, 

πξνσζψληαο ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ απηνλνκία ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ. Ζ ζπκκεηνρηθή 

δηαδηθαζία εληζρχεηαη επίζεο, θαηά πεξίπησζε, κε ηελ αλάζεζε ζχληνκσλ θνηηεηηθψλ 

παξνπζηάζεσλ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ην κάζεκα, ηε θξνληηζηεξηαθή θαη εξγαζηεξηαθή άζθεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (ηδίσο, αιιά φρη απνθιεηζηηθά, ζηα γισζζηθά καζήκαηα), ηελ επηηφπηα επίζθεςε 

ζε κνπζεία, αξρεία, κλεκεία ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο, ππεξεζίεο, επηρεηξήζεηο θηι. Καηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο, ε θάιπςε ηεο χιεο ζε εβδνκαδηαία βάζε απφ ηηο/ηνπο 

δηδάζθνπζεο/νληεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θαλφλα κε ηεηξάσξε δηδαζθαιία (4Γ), ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ελψ ζε δχν καζήκαηα πέξαλ ηεο ηεηξάσξεο δηδαζθαιίαο πξνζηίζεηαη θαη δίσξε 

θξνληηζηεξηαθή παξάδνζε.  

ιεο/νη νη δηδάζθνπζεο/νληεο είλαη ππνρξεσκέλεο/νη λα ηεξνχλ εβδνκαδηαίσο ψξεο 

θνηηεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζην γξαθείν ηνπο, νη νπνίεο κάιηζηα πξέπεη λα κνηξάδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο εκέξεο θαη δηαζηήκαηα εκέξαο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηζθεςηκφηεηα ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ θαηά ηελ ηήξεζε ηνπ βεβαξεκέλνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο. Παξάιιεια, απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2015-16 ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ηνπ ζπκβνχινπ ζπνπδψλ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ 

Ν. 4009/2011, φπσο ηζρχεη ζήκεξα). 
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εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε βειηίσζε ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ φζν θαη ησλ 

εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο απνηειεί ε αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο. 

ιεο/νη νη δηδάζθνπζεο/νληεο (ΓΔΠ, ΔΔΠ, ΔΓΗΠ, Παλεπηζηεκηαθνί Τπφηξνθνη, ΠΓ 407/80) 

παξαιακβάλνπλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηα έληππα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γίλεηαη απξνεηδνπνίεηα 

ζε ψξα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο κεηαμχ ηεο 10εο θαη ηεο 13εο εβδνκάδαο δηδαζθαιίαο. Σα 

έληππα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπγθεληξψλνληαη θαη παξαδίδνληαη απφ δχν θνηηήηξηεο/εηέο ζε 

ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν θάθειν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί δχν ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα γηα ην ίδην κάζεκα, ζηνλ θάζε θάθειν αλαγξάθεηαη ν 

ΣΟΜΔΑ π.ρ. Α-Μα. ηηο πεξηπηψζεηο ζπλδηδαζθαιίαο ε/ν θάζε δηδάζθνπζα/σλ αμηνινγείηαη 

ρσξηζηά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο ιακβάλνπλ εξσηεκαηνιφγηα γηα θάζε δηδάζθνπζα/νληα θαη ζην πεδίν 

«Τπεχζπλνο Γηδάζθσλ (Ολνκαηεπψλπκν)» ζπκπιεξψλνπλ έλα φλνκα θάζε θνξά. Ζ Γξακκαηεία 

κε ηε ζεηξά ηεο δηαβηβάδεη φινπο ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ έρεη παξαιάβεη ζην Κέληξν 

Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ (ΚΤΓ) φπνπ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο απφ εηδηθφ ινγηζκηθφ. Μφιηο 

νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ε Γξακκαηεία επηζηξέθεη ζηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηα έληππα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ. Σα αηνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Σκήκαηνο 

γλσζηνπνηνχληαη κέζα απφ ην ζχζηεκα ηνπ unievaluation. 

Σν ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο επηθαηξνπνηείηαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο. Αξκφδηα γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ είλαη ε Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ Μέιε 

ΓΔΠ ακθφηεξσλ ησλ εηδηθεχζεσλ ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηξνπνπνηήζεηο 

ζην ηζρχνλ ΠΠ ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη α) ε νξζνινγηθή 

θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ αλά εμάκελν, β) ε αληηθαηάζηαζε δηδαζθνπζψλ/φλησλ ζε πεξηπηψζεηο 

άδεηαο, γ) ε αλάζεζε καζεκάησλ ζε ζπκβαζηνχρεο/νπο δηδάζθνπζεο/νληεο θαη δ) ε χπαξμε ηθαλνχ 

αξηζκνχ καζεκάησλ επηινγήο γηα θάζε εηδίθεπζε, ηδηαίηεξα κεηά ην Γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ. Ζ 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ζε 

ζπλεδξίαζή ηεο ζην εαξηλφ εμάκελν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο θαη πάλησο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Ζ επαλεθηίκεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΠ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν πλέιεπζεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζπδεηνχλ φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα, κε 

ηνλ ζπληνληζκφ ηεο/ηνπ Πξνέδξνπ. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ καζεκάησλ 

πινπνηείηαη αηνκηθά απφ ηνλ θάζε δηδάζθνπζα/νληα, ζε ζπλελλφεζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ 

Σκήκαηνο, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ επηθαιχςεηο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή θαη 

εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Κεληξηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ ζην πεξηερφκελν 

ησλ καζεκάησλ ή ζην είδνο ησλ καζεκάησλ (ππνρξεσηηθψλ ή επηινγήο) πνπ πξνζθέξεη ε θάζε 

εηδίθεπζε ζην ΠΠ είλαη ν ζπληνληζκφο κε ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ έξεπλα. Ζ 

παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζηε δηεχξπλζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ, ζηελ εηζαγσγή λέσλ κεζνδνινγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο θαη ζηε ζπλερή βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε. Γεχηεξν 

ζεκαληηθφ θξηηήξην ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΠ απνηειεί ε πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, πνπ νδεγεί ζηε ζηαδηαθή έληαμε λέσλ γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκεο ζηε ζεκεξηλή αγνξά εξγαζίαο. Σξίην ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ αιιαγψλ ζην ΠΠ είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη, ελ γέλεη, ε δηαξθήο βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ, 

νχησο ψζηε λα είλαη νξζνινγηθή ε θαηαλνκή ηνπ φγθνπ εξγαζίαο θαη λα επνδψλεηαη ε απξφζθνπηε 

πνξεία νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ ΠΠ ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε 

ε ηξέρνπζα εκπεηξία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε αληαπφθξηζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηα 

πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ή θαη ζηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο, 

ε επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο 

ηνπ θάζε καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο 

πνπ δηαηππψλνληαη κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο. 

Ζ απνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην Σκήκα απνηππψλεηαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα 



[39] 

 

Ετήσια Έκθεση Εσωτεπικήρ Αξιολόγησηρ 2014-15 Τμήματορ ΒΣΑΣ, ΠΑΜΑΚ 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηήηξηεο/εηέο ζην ρεηκεξηλφ θαη ζην εαξηλφ εμάκελνπ θάζε αθαδεκατθνχ 

έηνπο. Σα εξσηεκαηνιφγηα απηά πξνζθέξνπλ ζπγθεληξσηηθά πνιχηηκν πιηθφ γηα ηελ εμαγσγή 

ζπγθξηηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ θνηηεηηθνχ ζψκαηνο θαηά ηα παξαπάλσ 

έηε πξνθχπηεη φηη νη θνηηήηξηεο/εηέο ησλ παξαπάλσ εηψλ έκεηλαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλεο/νη απφ ην 

επίπεδν θαη ηηο παξνρέο ηνπ ΠΠ, φπσο επίζεο θαη απφ ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ. Ζ πςειή ζπκκεηνρή πηζηνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Σα λέα εξσηεκαηνιφγηα κε ηε ζπκπεξίιεςε πεδίνπ ειεχζεξνπ 

ζρνιίνπ ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα θαηαζέζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ κε 

νπζηαζηηθφηεξν ηξφπν ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ην ζρέδην δξάζεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ΠΠ εληάζζνληαη ηα εμήο: 

α) Ζ έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηδαζθαιίαο ζην 

ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο. Δλδεηθηηθέο ηεο έκθαζεο πνπ δίδεηαη ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία είλαη νη εμήο 

σο ηψξα δξάζεηο ηνπ Σκήκαηνο: i) Αχμεζε αξηζκνχ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ γιψζζαο, φπσο 

θαη καζεκάησλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζπγθξηηηθή εμέηαζε γξακκαηνινγηθψλ εηδψλ ζηελ 

γξακκαηηθή. ii) Δκπινπηηζκφο γισζζηθψλ καζεκάησλ κε παξαδφζεηο ζπληαθηηθνχ θαη κε 

ιεμηινγηθέο θαη γισζζηθέο αζθήζεηο. iii) Υσξηζκφο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα γηα 

ηελ απνδνηηθφηεξε δηδαζθαιία, εηδηθά ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο. 

iv) Οξγάλσζε θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο γηα ηα καζήκαηα γιψζζαο. v) Πξφζιεςε λένπ 

Μέινπο ΓΔΠ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηελ Σνπξθηθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφ. vi) Διεχζεξε 

επηινγή δεχηεξεο γιψζζαο (αξαβηθή ή αιβαληθή) απφ ην Δ΄ Δμάκελν θαη κεηά ζηα επφκελα 

εμάκελα γηα φζεο/νπο απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο ην επηζπκνχλ. 

β) Ζ έκθαζε ζηελ ήδε επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ (βι. παξαθάησ). 

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ε χιε ησλ καζεκάησλ εκπινπηίδεηαη θαη αλαλεψλεηαη ηαθηηθά 

θαη κε νξζνινγηθφ ηξφπν, ελψ ε βηβιηνγξαθία ηνπο επηθαηξνπνηείηαη απφ ηηο/ηνπο 

δηδάζθνπζεο/νληεο ζε εηήζηα βάζε. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία δηαδξακαηίδεη κεηαμχ άιισλ 

θαη ν ζρεηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ θαηά ηελ εμακεληαία αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ 

δηδαζθφλησλ, επεξεάδνληαο ηε δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο 

ηεο χιεο. Γελ παξαηεξείηαη νχηε επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ νχηε θελά χιεο, θαζψο 

ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ θαη αζθαιψο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ φιεο/νη νη 

δηδάζθνπζεο/νληεο είλαη ππνρξεσκέλεο/νη λα αλαπιεξψζνπλ δηαιέμεηο πνπ ηπρφλ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 

Γχν καζήκαηα ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο πξνζθέξζεθαλ απφ δηδάζθνληα ηνπ Σκήκαηνο ζε 

ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο νηθείαο ρνιήο, ήηνη ηα καζήκαηα κε 

ηίηιν «Οηθνλνκηθφ Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» θαη «Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην θαη Γίθαην 

Γηεζλψλ πλαιιαγψλ», φια κε ππεχζπλν δηδάζθνληα ηνλ Καζεγεηή θ. Ησάλλε Σδηψλα. Σν κάζεκα 

«Θεσξία Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο» ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο πξνζθέξζεθε απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπ 

Σκήκαηνο Καζεγεηή θ. Γεψξγην Μαθξή ζε ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα ΓΔ ηνπ ηδίνπ Ηδξχκαηνο. 

Έλα κάζεκα ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ πξνζθέξζεθε ζε 

ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα ΒΑ, ήηνη ην κάζεκα κε ηίηιν «Λνγηζηηθή» κε ππεχζπλν δηδάζθνληα 

ηνλ Καζεγεηή θ. Θενθάλε Καξαγηψξγνπ, Μέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ΟΓΔ.  

Σα θεληξηθά ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθε ε ζχληαμε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 14 ηνπ Μέξνπο Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

13.2. Δξεηαζηικό ζύζηημα 
 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ιεπηνκεξψο ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα ζρεηηθά κε ηε θνηηεηνθεληξηθή κάζεζε, δηδαζθαιία θαη αμηνιφγεζε, δηαζθαιίδεηαη: α) ε 

πιήξεο ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο θαη κεζφδσλ εμεηάζεσλ, β) ε εθ ησλ πξνηέξσλ δεκνζίεπζε ησλ θξηηεξίσλ θαη 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, γ) ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο 
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ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αλαγλσξίδνληαο φηη ε αμηνιφγεζή ηνπο απνηππψλεη ηνλ 

βαζκφ επίηεπμεο ησλ αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, δ) ε αληηθεηκεληθφηεξε δπλαηή 

αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ θαηά ηξφπν ζπλεθηηθφ, δίθαην θαη ζχκθσλν κε ηηο νξηζζείζεο 

δηαδηθαζίεο θαη ε) ε δπλαηφηεηα θνηηεηηθψλ ελζηάζεσλ ζχκθσλα κε ζρεηηθή επίζεκε δηαδηθαζία. 

Οη εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ νξγαλψλνληαη ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. Χο επί 

ην πιείζηνλ, εθαξκφδεηαη ε γξαπηή εμέηαζε, ελψ θαηά πεξίπησζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

απαιιαθηηθήο εξγαζίαο ή αλαηίζεληαη εξγαζίεο αηνκηθέο ή νκαδηθέο, ε βαζκνινγία ησλ νπνίσλ 

ζπλππνινγίδεηαη ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο. Καηά ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκάησλ ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο θιίζεηο, ηθαλφηεηεο θαη εξεπλεηηθά 

ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ. Ζ γξαπηή εμέηαζε πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά ή ζε ζπλδπαζκφ 

εξσηήζεηο αλάπηπμεο ή πνιιαπιήο επηινγήο, πξαθηηθέο αζθήζεηο, ζέκαηα κηθξήο ή κεγαιχηεξεο 

αλάπηπμεο, ζρνιηαζκνχ θεηκέλσλ θηι. Ζ κέζνδνο ηεο θνηηεηηθήο εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο 

γλσζηνπνηείηαη πάληνηε εθ ησλ πξνηέξσλ (απφ ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ) ζηηο/ζηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηα πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ, ελψ ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πεξηέρνληαη θαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θάζε έηνπο. Δπηπιένλ, νη δηδάζθνπζεο/νληεο 

ελεκεξψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ζρεηηθά κε ιεπηνκέξεηεο θαη ηερληθέο επηηπρίαο ζηελ 

εμέηαζε. Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο/αμηνιφγεζεο, νη θνηηήηξηεο/εηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ κε ηηο/ηνπο δηδάζθνπζεο/νληεο ηελ επίδνζή ηνπο θαη λα δνπλ ην 

γξαπηφ ηνπο, ψζηε λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο, λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ζθάικαηά ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην κέιινλ. Δπηπιένλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα απεπζπλζνχλ εγγξάθσο ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα ηνπο απαζρνιεί 

ή αίηεκά ηνπο, ελψ παξάιιεια ελεκεξψλνληαη γηα δηάθνξα δεηήκαηα κέζσ επηθνηλσλίαο ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο κε ηελ/ηνλ Πξφεδξν ή Αλαπιεξψηξηα/σηή Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο ή κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ηειεπηαίσλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Πέξαλ ηεο ζπγθξηηηθήο/αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηφζν γηα ηελ αμηνιφγεζε επηκέξνπο καζεκάησλ φζν θαη γηα ηε 

ζπλνιηθή, ηειηθή θνηηεηηθή αμηνιφγεζε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ, αθνινπζείηαη 

ζπλδπαζηηθά κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ζε δηάθνξα πιαίζηα θαη ε κέζνδνο ηεο 

δηακνξθσηηθήο/ζπλερφκελεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηε καζεζηαθή αλαηξνθνδφηεζε 

θαη δηαξθή βειηίσζε, επηηξέπνληαο ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηπρφλ αλαγθψλ ή πξνβιεκάησλ ζηελ 

εμέιημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε ηφζν αηνκηθά 

φζν θαη ζπιινγηθά (εηεξνπξνζδηνξηζηηθά). πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ηδίσο ιφγσ ηνπ πςεινχ 

αξηζκνχ εθπαηδεπνκέλσλ ζε θάζε κάζεκα, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε αθνινπζείηαη θαη ν ελ 

ιφγσ ζθνπφο εμππεξεηείηαη κε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο, φπσο κέζσ ηεο αλάιεςεο εξγαζηψλ ζην 

πιαίζην καζεκάησλ, ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο, ηηο ζεκηλαξηαθέο ζπδεηήζεηο, ηελ αλάιεςε θαη 

παξαθνινχζεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θηι.  

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ε εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη πξναηξεηηθή γηα 

ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο θαη κπνξνχλ λα ηελ επηιέμνπλ κε ηελ έλαξμε ηνπ Ε΄ εμακήλνπ ή θαη 

αξγφηεξα. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε εμππεξεηείηαη ελ πξνθεηκέλσ θαηαξρήλ κέζσ ηεο 

θνηηεηηθήο θαζνδήγεζεο ζε ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο ηεο/ηνπ θνηηήηξηαο/εηή κε ηελ/ηνλ 

(ζπλ)επηβιέπνπζα/νληα, φπνπ ζπδεηνχληαη αλαιπηηθά: α) γξαπηά δείγκαηα ηεο εξγαζίαο θαηά ηηο 

δηάθνξεο θάζεηο ηεο ζπγγξαθήο ηεο, β) ε αξηηφηεξε αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, γ) ε 

αλαιπηηθή πξνζέγγηζε, ε κεζνδνινγία θαη ν ηξφπνο έξεπλαο, δ) ε δνκή ηεο εξγαζίαο φπσο θαη νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηξφπνπ γξαθήο, θαηά πεξίπησζε. Οη θνηηήηξηεο/εηέο πξνηείλνπλ 

νη ίδηεο/νη ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αλάινγα κε ηα εξεπλεηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα ζε Μέιε 

ΓΔΠ κε αλάινγα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα. Γεληθά, ε αλάζεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ γίλεηαη κε 

γλψκνλα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αληηζηνίρηζε ησλ εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ 

κε ην εξεπλεηηθφ πεδίν ησλ δηδαζθνπζψλ/φλησλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε δπλαηή θαζνδήγεζε φζν θαη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξψησλ. 

πσο ξεηψο πιένλ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ Καλνληζκνχ Πξψηνπ Κχθινπ πνπδψλ 

ηνπ Σκήκαηνο, νη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο αλάιεςεο θαη εθπφλεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην 

Σκήκα δηαζθαιίδνληαη αληηθεηκεληθά απφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α) ε/ν θνηηήηξηα/εηήο λα 
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βξίζθεηαη ήδε ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ησλ ζπνπδψλ ηεο/ηνπ (ηνπιάρηζηνλ Ε΄), β) λα έρεη ήδε 

εμεηαζζεί επηηπρψο ζε 24 καζήκαηα (ην ήκηζπ ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε 

πηπρίνπ) θαη γ) λα έρεη ήδε ππνβάιεη 2 ηνπιάρηζηνλ γξαπηέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα καζεκάησλ, δ) 

ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζε 10 

πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS, ε) ηνλ νξηζκφ ειάρηζηεο δηάξθεηαο εθπφλεζήο ηεο ζε ηνπιάρηζηνλ 2 

εμάκελα θαη ζη) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπφλεζεο θαη αμηνιφγεζήο ηεο απφ 2 

(ζπλ)επηβιέπνπζεο/νληεο θαζεγήηξηεο/εηέο. Ζ πνηφηεηα ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ δηαζθαιίδεηαη 

επίζεο θαη απφ ηελ ππνθεηκεληθή πξνυπφζεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ 

ηεο/ηνπ επηβιέπνπζα/νληα θαη ηεο/ηνπ ζπλεπηβιέπνπζαο/νληα θαζεγήηξηαο/εηή κε ην αληηθείκελν 

ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Οη σο άλσ αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο αλάιεςεο θαη εθπφλεζεο ησλ 

πηπρηαθψλ εξγαζηψλ δηαζθαιίδνπλ επίζεο ζπλζήθεο δηαθάλεηαο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη 

εμέηαζήο ηνπο θαηά ηξφπν εμίζνπ αληηθεηκεληθφ. 
 

14. Ηλεκηπονική ηάξη (Μ4.025-028) 
 

Χο πξνο ηε ιεγφκελε «ειεθηξνληθή ηάμε», λννχκελε σο ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ θαη ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο κέζσ web browser ρσξίο 

ηελ απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ, απηή ιεηηνχξγεζε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ππφ 

εμέηαζε δηεηίαο. Δπίζεο, ην Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο εθδηδφηαλ απηφκαηα γηα φιεο/νπο ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο. Σέινο, ε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο ήηαλ απφιπηα ζπκκνξθνχκελε κε ηα 

πξφηππα WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) θαη ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο, ψζηε κηα 

ηζηνζειίδα λα ραξαθηεξίδεηαη σο θηιηθή γηα ΑΜΔΑ. (Βι. Πίλαθα 14 ζην Μέξνο Β΄ ζηα 

Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο) 
 

15. Ανηαπόκπιζη ηος ΠΠ ζηοςρ ζηόσοςρ ηος Σμήμαηορ και ζηιρ απαιηήζειρ 

ηηρ κοινυνίαρ (Μ4.034-038 και Μ4.111-126) 
 

Σν ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο ζρεδηάζηεθε θαη νξγαλψζεθε εμαξρήο θαηά ηξφπν πνπ 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ζπλερίδεη δε 

λα ιεηηνπξγεί θαη λα αλακνξθψλεηαη αληαπνθξηλφκελν θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Σν ΠΠ 

ζρεδηάζηεθε ηδξπκαηηθά κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε έγγξαθε δηαδηθαζία, ε νπνία πξνέβιεπε ηηο/ηνπο 

ζπκκεηέρνπζεο/νληεο, ηηο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ην φξγαλν έγθξηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ηνλ ζρεδηαζκφ θαζνξίζηεθαλ νη ζηφρνη, ηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, ηα επηδησθφκελα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ν ηξφπνο επίηεπμήο ηνπο. Σα σο άλσ 

ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία ηεο δνκήο ηνπ ΠΠ δεκνζηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ 

ηνπ θαη θαζνξίδνπλ κε επζχλε ηεο πλέιεπζεο ην πεξηερφκελν θάζε επφκελεο αλακφξθσζεο ή 

δηνξζσηηθήο κεηαβνιήο ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα, απφ απηφ ηεο ελίνηε πξφηαζεο αλακφξθσζεο κέρξη 

απηφ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Σφζν ζηε θάζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη έγθξηζεο ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ φζν θαη 

ζηηο κεηέπεηηα βειηησηηθέο δηνξζψζεηο/ζπκπιεξψζεηο θαη αλακνξθψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ειήθζεζαλ θαη ιακβάλνληαη ζηαζεξά ππφςε ηα εμήο θξηηήξηα: 

α) Ζ θχξηα απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ, θαζνξίδνληαο ηελ αθαδεκατθή θπζηνγλσκία θαη 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ΠΠ. (Βι. εηζαγσγηθά παξαπάλσ) 

β) Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ΠΠ ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, εμππεξεηψληαο ηφζν ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο (εξεπλεηηθή θαη δηδαθηηθή αξηζηεία, 

εξεπλεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή εμσζηξέθεηα, εκπινπηηζκφο ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ θαη ζπκβνιήο ηνπο ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δξψκελα ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ζπλεξγαζίεο κε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, κε ζεβαζκφ ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη 

δηαθνξεηηθφηεηα, αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ κε θνξείο ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, ζπκβάιινληαο κε ζηξαηεγηθέο δξάζεηο ζηε δηαζπλνξηαθή 

αλάπηπμε) φζν θαη επηκέξνπο εηδηθφηεξεο ζηνρεχζεηο ηεο ηδξπκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη εληζρχνληαο 
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ηελ πινπνίεζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο. ην πιαίζην γηα παξάδεηγκα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηδξπκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, i) ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο αλαιακβάλεη ηε 

δηελέξγεηα αλνηρηψλ δηαιέμεσλ, ζεξηλψλ ζεκηλαξίσλ θαη ζρνιείσλ ή ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ηνπ Σκήκαηνο ζε αλάινγεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ii) ην 

Σκήκα έρεη εληζρχζεη κε θάζε κέζν ηα γισζζηθά καζήκαηα θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζην ΠΠ, iii) έρεη 

πιένλ ελεξγνπνηήζεη (απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-16) ηνλ ζεζκφ ησλ ζπκβνχισλ ζπνπδψλ 

(mentoring) θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο ζα ελεξγνπνηήζεη ηνλ ζεζκφ ηνπ 

ζπλεγφξνπ ηνπ θνηηεηή, iii) ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα παξνρή 

καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο (ηδίσο κε ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ίδηαο ρνιήο), iv) 

πξνζθαιεί δηαθεθξηκέλνπο θαζεγεηέο ζηελ έξεπλα γηα δηαιέμεηο/ζεκηλάξηα, v) δηεπξχλεη δηαξθψο 

ην δίθηπν εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο κε γεηηνληθέο ρψξεο θηι. 

γ) Ζ θνηηεηηθή ζπκκεηνρή θαηά ηε δηαδηθαζία θάζε αλαζεψξεζεο θαη βειηησηηθήο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΠΠ. Οη ζέζεηο ηνπο, φπσο απηέο εθθξάδνληαη ζεζκηθά ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΔΠ) θαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ζπδεηνχληαη θαη ιακβάλνληαη 

ππφςε θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ΠΠ. Δπίζεο, ζε εηήζηα βάζε δηνξγαλψλεηαη εκεξίδα 

ελεκέξσζεο ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή εηδίθεπζεο (νηθνλνκηθή-

πνιηηηθή) κε νκηιίεο θαζεγεηψλ θαη ησλ δχν εηδηθεχζεσλ, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην εηδηθφηεξν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη νη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θάζε εηδίθεπζεο. ηνλ βαζκφ σζηφζν πνπ 

ε σο άλσ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΠΠ έρεη πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθφ 

παξά απνθαζηζηηθφ ραξαθηήξα, νη αληίζηνηρνη θσδηθνί ζηνλ Πίλαθα 5 ηνπ Μέξνπο Β΄ (Κσδηθνί 

Μ4) ηεο 11εο Δλφηεηαο ηεο παξνχζαο απαληήζεθαλ αξλεηηθά. 

δ) Ζ αμηνπνίεζε εκπεηξίαο εμσηεξηθψλ θνξέσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε παξνρή 

επθαηξηψλ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο επεξεάδνπλ 

απνθαζηζηηθά ηε δηακφξθσζε ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ελ ιφγσ ζηφρεπζε εμππεξεηείηαη θαη απφ 

ηε δξάζε ησλ εμήο ηδξπκαηηθψλ ζεζκψλ: i) Ο ζεζκφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (βι. αλαιπηηθά 

παξαθάησ) έρεη σο ηψξα δηεπθνιχλεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο εμσηεξηθψλ θνξέσλ απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο. πγθεθξηκέλα, γηα ηε βειηίσζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, δεηείηαη απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο ζην πιαίζην ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ πνπ απαζρφιεζαλ, ηνπο δίλεηαη δε ε 

επθαηξία λα κνηξαζηνχλ θαη δηά δψζεο ηελ εκπεηξία ηνπο θαηά ηηο εθδειψζεηο θαη δξάζεηο 

εμσζηξέθεηαο πνπ δηνξγαλψλεη ηφζν ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ε Γνκή Απαζρφιεζεο 

θαη ηαδηνδξνκίαο (ΓΑΣΑ) ηνπ Ηδξχκαηνο φζν θαη ηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο. ii) Ζ Μνλάδα 

Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΚΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο έρεη επίζεο 

ζπκβάιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο εμσηεξηθψλ θνξέσλ 

απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, αλαιακβάλνληαο ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην Ίδξπκα. iii) Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ησλ 

απνθνίησλ, έρνπλ εληαρζεί πιένλ ζην ΠΠ 5 καζήκαηα (Οηθνλνκεηξία, ηαηηζηηθή κε Υξήζε Ζ/Τ, 

Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ, Θέκαηα ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ θαη 

Ζιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα), ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 4 εθ ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεη ηε 

ρνξήγεζε αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πνπ βεβαηψλεη ηε γλψζε Πιεξνθνξηθήο θαη Υεηξηζκνχ Ζ/Τ, 

θηι. πσο θαη παξαπάλσ (ππφ ζηνηρείν γ΄), ζηνλ βαζκφ πνπ ε σο άλσ ζπκκεηνρή εξγνδνηηθψλ ή 

άιισλ θνξέσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΠΠ έρεη πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθφ παξά απνθαζηζηηθφ 

ραξαθηήξα, νη αληίζηνηρνη θσδηθνί ζηνλ Πίλαθα 5 ηνπ Μέξνπο Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο 

απαληήζεθαλ αξλεηηθά. 

ε) Οκαιή κεηάβαζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε φια ηα ζηάδηα ζπνπδψλ: Ζ χιε φισλ ησλ 

καζεκάησλ είλαη νξζνινγηθά θαηαλεκεκέλε θαη ιακβάλεη ππφςε ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ, θαζψο θαη ηηο εξγαηνψξεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο. Μέιεκα ηνπ Σκήκαηνο ππήξμε εμαξρήο (θαη παξακέλεη) ε 

ηζνκεξήο θαηαλνκή ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ζε φια ηα καζήκαηα, ηφζν ηα ππνρξεσηηθά φζν θαη ηα 

επηινγήο, ψζηε ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε απηά λα είλαη ηζφξξνπε θαη ε επηινγή λα 
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γίλεηαη κε βάζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα πεξηερφκελα ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

ζη) Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ: Ο 

πξνβιεπφκελνο θφξηνο ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο θαη 

πζζψξεπζεο Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ θαζνξίδεη ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ΠΠ ηνπ 

Σκήκαηνο. Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ, ε/ν θνηηήηξηα/εηήο νθείιεη λα εμεηαζζεί επηηπρψο ζε 48 

καζήκαηα, ζπγθεληξψλνληαο ηνπιάρηζηνλ 240 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) ζχκθσλα κε ην 

European Credit Transferring System. Ζ πξναηξεηηθή εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο απνδίδεη 10 

κνλάδεο ECTS, ε δε πξαθηηθή άζθεζε εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε 5 κνλάδεο ECTS, 

αιιά επίζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 

δ) χλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα: Ζ ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ΠΠ πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο i) ε έληαμε κεζνδνινγηθψλ 

καζεκάησλ ηα νπνία εμνηθεηψλνπλ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαζψο 

θαη ε ζπκπεξίιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ζε επηκέξνπο καζήκαηα, ii) ε 

εθπφλεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην δηαθφξσλ καζεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ 

εληξχθεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, iii) ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο σο καζήκαηνο επηινγήο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ, ε νπνία έρεη 

εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα θαη επνπηεχεηαη απφ Μέιε ΓΔΠ ηεο θάζε εηδίθεπζεο (βι. παξαπάλσ), iv) ε 

ζπκκεηνρή ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηηο εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη ζηα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ Μειψλ ΓΔΠ, v) ε ζπρλή πξφζθιεζε εξεπλεηψλ θαη αθαδεκατθψλ δαζθάισλ 

απφ άιια ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ γηα λα δψζνπλ δηαιέμεηο ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ, vi) ε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζπκπνζίσλ, εκεξίδσλ θαη 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ, ζηα νπνία νη πξνπηπρηαθέο/νί θνηηήηξηεο/εηέο ζπκκεηέρνπλ 

ζπζηεκαηηθά. Ζ δηεζλήο εκπεηξία θαη δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Μειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δηεζλείο επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαη ζπλεξγαζίεο ζπκβάιιεη επίζεο 

απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ΠΠ ζηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη επηζηεκνληθέο 

εμειίμεηο, θαζψο θαη ζηνλ δηαξθή εκπινπηηζκφ ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ, ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηε 

δηεζλή έξεπλα θαη δηδαθηηθή πξαθηηθή. 

ε) Δλζσκάησζε λέσλ γλψζεσλ ζην ΠΠ: Ζ πνηφηεηα ηνπ ΠΠ δηαζθαιίδεηαη θαη κέζσ ηεο 

δηαξθνχο κέξηκλαο γηα ελζσκάησζε λέσλ γλψζεσλ ζε απηφ. Ζ ελζσκάησζε επηηπγράλεηαη ηδίσο i) 

κε ηελ εηζαγσγή θαηφπηλ αηηηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ λέσλ καζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ii) κε ηνλ 

εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ηεο χιεο, θαζψο θαη ηελ εηήζηα επηθαηξνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ησλ καζεκάησλ απφ ηελ/ηνλ δηδάζθνπζα/νληα θαη iii) κε ηελ εθαξκνγή πνηθίισλ θαη θαηλνηφκσλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Οη λέεο γλψζεηο ζπγθξνηνχληαη θαη πξνζθέξνληαη ζηηο/ζηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο κέζσ ηεο ζπλερνχο βηβιηνγξαθηθήο ελεκέξσζεο ησλ Μειψλ ΓΔΠ, ηεο 

ζπζηεκαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 

θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα κεηαθίλεζεο δηδαζθφλησλ γηα δηδαζθαιία 

Erasmus+. 

ζ) πγθξηηηθή αμηνιφγεζε κε άιια ΠΠ ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ/εμσηεξηθνχ: Ζ ζπγρψλεπζε 

ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ 

(Φιψξηλαο) ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε έλα εληαίν Σκήκα ΒΑ (ΠΓ 88/2013) 

εμαζθάιηζε έλα πνιπάξηζκν δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ δπλακηθφ ζε κηα πεξίνδν, φπνπ ν 

εκπινπηηζκφο κε λέν αλζξψπηλν δπλακηθφ ππήξμε εμαηξεηηθά δχζθνινο γηα ηα πεξηζζφηεξα 

παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα. Ζ εμέιημε απηή επεξέαζε αζθαιψο ζεηηθά ηε δηακφξθσζε θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ ΠΠ ηνπ λένπ Σκήκαηνο, ην νπνίν δηαηεξεί πιένλ απνθιεηζηηθά νξηζκέλα 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνπζηάδνπλ απφ ηα ΠΠ άιισλ ζπγγελψλ Σκεκάησλ ηεο 

εκεδαπήο, ηα νπνία α) είηε δηαηεξνχλ έλαλ απνθιεηζηηθά γισζζηθφ/θηινινγηθφ/πνιηηηζκηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη δε πεξηνξηζκέλνπ γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ [π.ρ. Ρσζηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο θαη ιαβηθψλ πνπδψλ (ΔΚΠΑ) θαη Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ 

Παξεπμείλησλ Υσξψλ (ΓΠΘ)], β) είηε εμππεξεηνχλ «ζπνπδέο πεξηνρήο» ζαθψο κηθξφηεξεο 

γεσγξαθηθήο εκβέιεηαο [Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ (ΔΚΠΑ) θαη 

Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ)]. Απηά ηα ζπγθξηηηθά πιενλέθηεκα 
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απνηππψλνληαη θαη ζην γεγνλφο φηη, φπσο ηνπιάρηζηνλ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ 

βάζεσλ εηζαγσγήο ησλ ελ ιφγσ Σκεκάησλ, ην Σκήκα ΒΑ παξακέλεη ζηαζεξά ην πιένλ 

αληαγσληζηηθφ. Σα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα ηζρχνπλ ζπγθξηηηθά θαη έλαληη ηνπ Σκήκαηνο 

Σνπξθηθψλ θαη Μεζαλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Απφ ηα ΠΠ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα ηεο αιινδαπήο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ α) 

ην ΠΠ Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Department of Cross-Cultural and Regional Studies ηνπ 

University of Copenhagen ζηε Γαλία, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηελ επξχηεξε βαιθαληθή πεξηνρή 

κε έκθαζε ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Κξναηία, Βφξεηα Μαθεδνλία, εξβία θαη Μαπξνβνχλην θαη 

ζηηο γιψζζεο, ηε ινγνηερλία, ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο θνηλσλίεο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ, β) ην ΠΠ 

Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Sofia University St. Kliment Ohridski ζηε Βνπιγαξία, ην νπνίν παξέρεη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηηο βαιθαληθέο γιψζζεο θαη πνιηηηζκνχο (βνπιγαξηθή, αιβαληθή, 

ειιεληθή θαη ξνπκαληθή) κε εηδίθεπζε ζηε Φηινινγία (γισζζνινγία θαη ινγνηερλία), ζηελ Ηζηνξία 

θαη ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα δεχηεξε 

εηδίθεπζε ζηηο Πνιηηηθέο πνπδέο, ηηο Γηεζλείο ρέζεηο θηι. θαη γ) ην ΠΠ Ννηην-ζιαβνληθψλ θαη 

Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ νκφηηηινπ Σκήκαηνο ηνπ Charles University ζηε Σζερία, κε εηδηθεχζεηο 

ζηηο γιψζζεο, ηε ινγνηερλία θαη ηελ ηζηνξία ηεο βαιθαληθήο πεξηνρήο θαη δηδαζθφκελεο γιψζζεο 

ηε βνπιγαξηθή, θξναηηθή, ζινβεληθή, ζεξβηθή, ξνπκαληθή θαη αιβαληθή. ε φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο, ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ είλαη πξνθαλψο ν 

επξχηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πεξηνρψλ κειέηεο θαη δηδαζθφκελσλ γισζζψλ, θαζψο θαη ε 

πνιηηηθή-νηθνλνκηθή εηδίθεπζε παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ. Οξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν επηθεληξψλνληαη επίζεο ζηηο βαιθαληθέο ζπνπδέο ή ηηο ζπνπδέο 

ΝΑ Δπξψπεο, φπσο ην Centre for Southeast European Studies ηνπ University of Graz ζηελ Απζηξία 

ή ην M. Drynov Center for Bulgarian and Balkan Studies ηνπ National University of Kharkiv ζηελ 

Οπθξαλία, αιιά δελ πξνζθέξνπλ ΠΠ, ελψ ηζρχνπλ θαη εδψ φζα ζπγθξηηηθά ζεκεηψζεθαλ 

παξαπάλσ σο πιενλεθηήκαηα ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ζε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξφκελα Σκήκαηα. 

Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ΠΠ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 

παξαθνινπζείηαη, ειέγρεηαη θαη αμηνινγείηαη απνηειεζκαηηθά κέζσ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πεξηνδηθήο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο: 

Α. Σςνεσήρ παπακολούθηζη και πεπιοδική εζωηεπική αξιολόγηζη 

Καηαξράο, ζην πιαίζην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ην Σκήκα δηαζέηεη εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο θαη ε εηήζηα 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ΠΠ, θαηά ηξφπν ψζηε κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ησλ 

ελδερφκελσλ δηνξζψζεσλ λα επηηπγράλνληαη νη νξηζζέληεο ζηφρνη, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε 

ζπλερή βειηίσζή ηνπ. ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ ελεκεξψλνληαη φια ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε. ην πιαίζην απηφ εληάζζνληαη: 

α) Οη δηαδηθαζίεο πεξηνδηθήο εηήζηαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΠ ζχκθσλα κε ην 

χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο, 

β) Ζ ιεηηνπξγία ηεο ΟΜΔΑ ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία πέξαλ ηεο/ηνπ ζπληνλίζηξηαο/ηζηή  

απαξηίδεηαη απφ δχν αθφκε κέιε, έλα αλά εηδίθεπζε, 

γ) Οη δηαδηθαζίεο αλαπξνζαξκνγήο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο χιεο θαη δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ πέξαλ ηεο ζπλδξνκήο φισλ ησλ 

δηδαζθνπζψλ/φλησλ θεληξηθφ ξφιν επηηειεί ε Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε νπνία 

απαξηίδεηαη απφ Μέιε ΓΔΠ ακθφηεξσλ ησλ εηδηθεχζεσλ, 

δ) Ζ αλαπξνζαξκνγή ηφζν ηνπ ΠΠ φζν θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη είδνπο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζχκθσλα κε ζαθψο νξηζκέλα θξηηήξηα, ήηνη i) ηνλ ζπληνληζκφ κε ηηο 

πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ έξεπλα, νδεγψληαο ζηε δηεχξπλζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ, ζηελ εηζαγσγή λέσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο χιεο θαη ζηε ζπλερή βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε, ii) ηελ πξνζαξκνγή ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, νδεγψληαο ζηε ζηαδηαθή έληαμε λέσλ γλψζεσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκεο ζηε ζεκεξηλή αγνξά εξγαζίαο, iii) ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη, ελ γέλεη, ηε δηαξθή 

βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ, νχησο ψζηε λα είλαη νξζνινγηθή ε 
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θαηαλνκή ηνπ φγθνπ εξγαζίαο θαη λα επνδψλεηαη ε απξφζθνπηε πνξεία νινθιήξσζεο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο θαη iv) ηελ ηξέρνπζα εκπεηξία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ ζηα πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ή θαη ζηελ 

εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο, ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαζψο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο πνπ δηαηππψλνληαη κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο. 

ε) Ζ απνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηήηξηεο/εηέο ζην ηέινο ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ 

εμακήλνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. 

ζη) Ζ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΠΠ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, ζηελ 

αλάπηπμε πςειψλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζηηο δχν εηδηθεχζεηο (ΟΗΚ θαη ΠΟΛ) θαη ζηελ 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Δλδεηθηηθέο ηεο έκθαζεο πνπ δίδεηαη ζηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία είλαη νη εμήο σο ηψξα δξάζεηο ηνπ Σκήκαηνο: i) Αχμεζε αξηζκνχ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ γιψζζαο, φπσο θαη καζεκάησλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζπγθξηηηθή 

εμέηαζε γξακκαηνινγηθψλ εηδψλ ζηελ γξακκαηηθή, ii) Δκπινπηηζκφο γισζζηθψλ καζεκάησλ κε 

παξαδφζεηο ζπληαθηηθνχ θαη κε ιεμηινγηθέο θαη γισζζηθέο αζθήζεηο, iii) Υσξηζκφο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα γηα ηελ απνδνηηθφηεξε δηδαζθαιία, εηδηθά ησλ 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο, iv) Οξγάλσζε θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο 

γηα ηα καζήκαηα γιψζζαο, v) Πξφζιεςε λένπ Μέινπο ΓΔΠ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηελ 

Σνπξθηθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφ, vi) Διεχζεξε επηινγή δεχηεξεο γιψζζαο (αξαβηθή ή αιβαληθή) 

απφ ην Δ΄ Δμάκελν θαη κεηά ζηα επφκελα εμάκελα γηα φζεο/νπο απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ 

Σκήκαηνο ην επηζπκνχλ.  

B. Πεπιοδική εξωηεπική αξιολόγηζη ηος ΠΠΣ 

Σν ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ππνβάιιεηαη ζε πεξηνδηθή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ 

Δπηηξνπέο Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΑΓΗΠ, κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ. Ζ 

δηάξθεηα ηεο πηζηνπνίεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΑΓΗΠ. Σν ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ππνβάιιεηαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3374/2005, ζε πεξηνδηθή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζή 

ηνπ. Ζ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε νξγαλψλεηαη απφ ηελ ΑΓΗΠ θαη γίλεηαη απφ επηηξνπή αλεμάξηεησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, νη νπνίεο/νη επηζθέπηνληαη ην Σκήκα θαη ζπληάζζνπλ αλαιπηηθή έθζεζε, ζηελ 

νπνία θαηαγξάθνπλ ηα πνξίζκαηα ηεο εμέηαζήο ηνπο θαη δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζπλνιηθά. Ζ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο έγηλε απφ 

επηηξνπή εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ, απνηεινχκελε απφ ηηο/ηνπο θ.θ. 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), ε νπνία 

επηζθέθζεθε ην Σκήκα ην 2013. Ζ Δπηηξνπή θαηέζεζε γξαπηή έθζεζε αμηνιφγεζεο, ε νπνία 

δηαβηβάζηεθε ζηελ ΑΓΗΠ θαη ηελ παλεπηζηεκηαθή αξρή θαη είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΜΟΓΗΠ (modip.uom.gr). Ζ έθζεζε θαηαγξάθεη ιεπηνκεξψο ην ηζηνξηθφ ηεο επίζθεςεο θαη 

θαηαζέηεη πνιιέο ζεηηθέο αμηνινγηθέο θξίζεηο, ελψ πξνβαίλεη θαη ζε ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΠ. 

Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο ηεο έθζεζεο ήηαλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζεηηθέο θαη ην 

Σκήκα έιαβε ζνβαξά ππφςε ηηο ζπζηάζεηο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΠ. πγθεθξηκέλα, 

αμηνπνίεζε ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 85% ην ζχλνιν ησλ ζπζηάζεσλ ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο θαη φιεο ηηο ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη δελ 

ζρεηίδνληαλ κε εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ν αξηζκφο Μειψλ ΓΔΠ, ν αξηζκφο εηζαθηέσλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ θαη ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, πνπ εμαξηψληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο: 

α) Σν εξεπλεηηθφ/δηδαθηηθφ δπλακηθφ ηνπ Σκήκαηνο εληζρχζεθε κε ηε ζπγρψλεπζή ηνπ κε ην 

Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε έλα εληαίν Σκήκα 

ΒΑ. Οη πςειέο δηδαθηηθέο αλάγθεο σζηφζν επηηάζζνπλ ηελ πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

θάιπςή ηνπο, φπσο παλεπηζηεκηαθψλ ππνηξφθσλ θαη δηδαζθνπζψλ/φλησλ ΠΓ 407/80, θαζψο θαη 
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ηελ πξνθήξπμε λέσλ ζέζεσλ ΓΔΠ. 

β) Ο ζπληζηψκελνο ζπγθξηηηθφο θαη δηεπηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ηεο δηδαζθαιίαο 

εληζρχζεθε επίζεο κε ηελ εηζαγσγή καζεκάησλ αλάινγνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ΠΠ.  

γ) Ζ ζχζηαζε γηα ηελ αχμεζε ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζε 48 έρεη 

ήδε πινπνηεζεί, φπσο άιισζηε θαίλεηαη θαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2017-18, πνπ είλαη αλαξηεκέλνο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. Έρνπλ επίζεο εηζαρζεί ζεκηλάξηα ζε καζήκαηα γηα ηε θνηηεηηθή 

ππνζηήξημε ζε ακθφηεξεο ηηο εηδηθεχζεηο.  

δ) ε ακθφηεξεο ηηο εηδηθεχζεηο (Β΄ Κχθινο πνπδψλ) ε δπζαλαινγία κεηαμχ καζεκάησλ 

επηινγήο θαη ππνρξεσηηθψλ έρεη ζεξαπεπζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ 

καζεκάησλ ππνρξεσηηθψλ εηδίθεπζεο. 

ε) Ζ πξνζθνξά ησλ καζεκάησλ επηινγήο ζε ακθφηεξεο ηηο εηδηθεχζεηο εμαξηάηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ θνηηεηξηψλ/ψλ πνπ ηα δειψλνπλ θάζε ρξφλν. Δθφζνλ έλα κάζεκα δελ πξνζθεξζεί γηα δχν 

ζπλερφκελα έηε, ε πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην ΠΠ θαηά ηελ 

θαζηεξσκέλε ζπλεδξίαζε αλάζεζεο δηδαθηηθνχ έξγνπ (ηνλ Απξίιην εθάζηνπ έηνπο). 

ζη) Σα καζήκαηα Erasmus+ πξνζθέξνληαη πιένλ ζε φιεο/νπο ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ 

Σκήκαηνο θαη φρη κφλνλ ζε φζεο/νπο επηζθέπηνληαη ην Σκήκα απφ Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Ζ ξχζκηζε απηή δηεπθνιχλεη ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ηνπ Σκήκαηνο γηα 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

δ) Ζ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα γιψζζαο ζεξαπεχηεθε κε ηελ εηζαγσγή 

πεξηζζφηεξσλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ. 

ε) Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηξέρνπζα απαξραησκέλε ππνδνκή έρνπλ επηιπζεί 

ηθαλνπνηεηηθά ελ κέξεη αθελφο κε ηελ εηζαγσγή θαη εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ επνπηηθψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο ζε φιεο ηηο αίζνπζεο θαη ηα ακθηζέαηξα (θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, πξνβνιέσλ, ερεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θηι.). Σν Σκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αληηπξπηαλεία θαη 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αλακφξθσζε ξηδηθά ηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο 

εμνπιίδνληάο ηνπο κε ζχγρξνλε ππνδνκή. Οη εξγαζίεο αλαθαίληζεο ησλ λέσλ ρψξσλ 

νινθιεξψζεθαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018. Εεηνχκελν παξακέλεη ε εχξεζε πεξηζζφηεξσλ γξαθείσλ 

γηα ηε θηινμελία φζσλ Μειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο κνηξάδνληαη πξνο ην παξφλ ην γξαθείν ηνπο. 

ζ) Ο κεγάινο αξηζκφο θνηηεηξηψλ/ψλ ζε αλαινγία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ παξακέλεη έλα 

ππαξθηφ πξφβιεκα πνπ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηνλ πςειφ αξηζκφ εηζαθηέσλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο, παξά ηηο αληίζεηεο εηζεγήζεηο ηνπ Σκήκαηνο. Σν Σκήκα πξνζπαζεί λα 

επηιχζεη ην πξφβιεκα απηφ δηαηξψληαο, φπνπ απαηηείηαη, ηα αθξναηήξηα θαη πξνζθέξνληαο ηνλ 

κέγηζην εθηθηφ αξηζκφ καζεκάησλ επηινγήο ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο, πάληνηε ζην πιαίζην ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ επηηξέπεη ν ζπγθξηηηθά κηθξφο αξηζκφο Μειψλ ΓΔΠ. 

η) Ζ ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο γηα ην Σκήκα έρεη ζαθψο βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο θαη ηα Μέιε ΓΔΠ (δηεπξπκέλν σξάξην 

ιεηηνπξγίαο θαη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο κειέηεο, δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ηίηισλ, βειηησκέλε 

ππνζηήξημε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, δπλαηφηεηα δηαδαλεηζκνχ). Δπηπιένλ, ην 

Αλαγλσζηήξην–Κέληξν Φεθηαθήο Έξεπλαο θαη Μειέηεο, φπνπ παξακέλνπλ βαζηθά βηβιία 

αλαθνξάο πξνζθέξεη ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο έλαλ αθφκα ρψξν κειέηεο κε 

δπλαηφηεηεο ςεθηαθήο έξεπλαο. εκαληηθφ πξφβιεκα παξακέλνπλ νη ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηελ 

αγνξά βηβιίσλ θαη ηηο ζπλδξνκέο ζε πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο 

κεγάιεο κείσζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο. Σν Σκήκα πάλησο 

κεξηκλά γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηνπ δηαζέηνληαο κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ ΠΜ γηα ηελ 

αγνξά βηβιίσλ ζε ακθφηεξεο ηηο εηδηθεχζεηο. 

Σν Σκήκα δεκνζηνπνηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη αθαδεκατθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο κε άκεζν θαη 

πξνζβάζηκν ηξφπν. Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη επηθαηξνπνηεκέλεο θαη δηαηππσκέλεο κε 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζαθήλεηα. Σν Σκήκα παξέρεη πιήξε, δηαθαλή θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε 

γηα ηηο αθαδεκατθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηηο καζεζηαθέο θαη 

εξεπλεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ κε άκεζν θαη πξνζβάζηκν 

ηξφπν. Οη θχξηνη δίαπινη επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα γηα ηε δεκνζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε δπλακηθή δξάζε ηνπ έρνπλ ειεθηξνληθή κνξθή θαη είλαη νη εμήο: α) ν 
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ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο, β) νη επίζεκεο νκάδεο ηνπ Σκήκαηνο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, γ) 

ε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ (compus) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη νη εγγεγξακκέλεο/νη ζην Σκήκα θνηηήηξηεο/εηέο θαη, ζπκπιεξσκαηηθά, δ) 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξάζεηο θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνίεο δεκνζηνπνηνχληαη ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη απεπζχλνληαη 

ζηηο/ζηνπο πξνπηπρηαθέο/νχο, κεηαπηπρηαθέο/νχο θαη δηδαθηνξηθέο/νχο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ 

Σκήκαηνο, ζην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, ζηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

θνηλφηεηαο ηνπ ΠΑΜΑΚ, θαζψο θαη ζε θάζε εμσηεξηθφ θνξέα πνπ έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

αθαδεκατθέο θαη εξεπλεηηθέο δξάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο δηαρεηξίδεηαη θαη 

επηθαηξνπνηεί ζπζηεκαηηθά ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία νη 

πξνθεξχμεηο δεκνζηεχνληαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν. 

Σν είδνο θαη ην εχξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ είλαη ηδηαηηέξα 

κεγάιν. πγθεθξηκέλα παξέρνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε α) ηελ ηνπνζεζία ηνπ 

Σκήκαηνο εληφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΑΜΑΚ θαη ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, 

φπσο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε απηφ, β) ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο, φπσο θαη ηε 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ, γ) ην 

ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζηειερψλεη ην Σκήκα κε αλαιπηηθά βηνγξαθηθά θαη 

εξγνγξαθηθά ζηνηρεία, ηηο/ηνπο κεηαδηδαθηνξηθέο/νχο εξεπλήηξηεο/εηέο θαη ηα κέιε ηεο 

Γξακκαηείαο, φπσο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο, δ) ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΠ κε πιήξε 

αλαθνξά ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη εηδίθεπζεο ησλ δχν επηζηεκνληθψλ εηδηθεχζεσλ πνπ 

ζεξαπεχεη ην Σκήκα, θαζψο θαη ζε ζέκαηα εηζαγσγήο, πεξηερνκέλσλ ηεο θνίηεζεο, καζεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη εμεηάζεσλ, ε) ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΜ, κε πιήξε αλαθνξά ζηα γλσζηηθά 

πεδία πνπ ζεξαπεχνπλ, θαζψο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο, θνίηεζεο θαη απνλνκήο ηίηισλ, 

φπσο δηαηππψλνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπο, νη νπνίεο θαη αλαξηψληαη ζηνλ ηζηφηνπν, 

ζη) ην αθαδεκατθφ πξνθίι, ην εξεπλεηηθφ, ζπγγξαθηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν ησλ κειψλ ηνπ 

Σκήκαηνο, δ) ηηο δπλαηφηεηεο θνίηεζεο ζε παλεπηζηήκηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ παξέρνληαη 

ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+, ε) ππνηξνθίεο πνπ κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ νη θνηηήηξηεο/εηέο απφ θνξείο ηεο ρψξαο ή εμσηεξηθνχο επηζηεκνληθνχο θνξείο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα, ζ) ηνπο δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο πνπ έρεη απνλείκεη ην Σκήκα θαη η) 

ηηο επηζηεκνληθέο δξάζεηο θαη ινηπέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ην Σκήκα ή/θαη ην 

Παλεπηζηήκην (δηαιέμεηο, εκεξίδεο, ζπκπφζηα, ζπλέδξηα, δηεπηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο). 

Μέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ δεκνζηνπνηνχληαη επίζεκα θείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα 

αθαδεκατθή δξάζε ηνπ Σκήκαηνο, ζπκβάιινληαο ζηε δηαθάλεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκφ ηεο 

πιεξνθνξίαο. πγθεθξηκέλα αλαξηψληαη κεηαμχ πνιιψλ άιισλ: α) ν Οδεγφο πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ, αλαθνξά ζηα αλακελφκελα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηηο εθαξκνδφκελεο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηηο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ αθαδεκατθψλ δνκψλ, β) ην Χξνιφγην 

Πξφγξακκα θαη ην Πξφγξακκα Δμεηάζεσλ ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ θαη γ) ν 

Καλνληζκφο πνπδψλ ηνπ ΠΠ, φπσο θαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηνπ ΠΜ. 

ηηο ζειίδεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο Students Web νη θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ ΠΠ ηνπ 

Σκήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα: α) λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ην ΠΠ θαη ην 

Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, β) λα ππνβάιινπλ δήισζε καζεκάησλ ηελ θαηάιιειε πεξίνδν ή λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε ησλ δειψζεψλ ηνπο, γ) λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε 

βαζκνινγία ηνπο, δ) λα αλαηξέμνπλ ζηηο ηξέρνπζεο αλαθνηλψζεηο ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ θαη άιισλ 

Σκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ε) λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία δηεθπεξαίσζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπο. 

ηηο επίζεκεο νκάδεο ηνπ Σκήκαηνο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook) 

επαλαιακβάλεηαη κέξνο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεη ν ηζηφηνπνο. πγθεθξηκέλα, παξέρνληαη 

απφ ηε Γξακκαηεία πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο. 

Δπηπιένλ, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζε αηνκηθή βάζε απφ Μέιε ΓΔΠ ηνπ ΒΑ, ζρεηηθά κε 

δηάθνξεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο θαη 
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επηηπγράλεηαη ε πην ειεχζεξε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ, 

πάληνηε κε ηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο. Ζ ζαθήλεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Μειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο κε ηε Γξακκαηεία ηνπ. 

Μέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο ζην Σκήκα δελ ιεηηνπξγνχζε Γξαθείν Απνθνίησλ, 

ην νπνίν ζα κπνξνχζε πιένλ άκεζα λα παξαθνινπζεί ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, δελ πθίζηαληαη ζηνηρεία γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ αλαθνξάο ζηνπο 

Πίλαθεο 12.1-2 ηνπ Μέξνπο Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. Θεσξψληαο φηη ε ιεηηνπξγία ελφο 

ηέηνηνπ γξαθείνπ ζα ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε δηαδηθαζία, ε ΟΜΔΑ εηζεγείηαη ηε ζχζηαζή ηνπ. 

Πξνο ην παξφλ, ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ απνθνίησλ 

ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά άιισλ δνκψλ/ππεξεζηψλ, φπσο: 

α) Ζ Γνκή Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο (ΓΑΣΑ) ηνπ Ηδξχκαηνο (https://dasta.uom.gr/) 

ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο εμσηεξηθψλ θνξέσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο ξφινο 

ηεο δνκήο είλαη λα ζπιιακβάλεη ην φξακα, λα αλαπηχζζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηε 

ζχλδεζή ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο θαη 

ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ επηκέξνπο δνκψλ θαη πνιηηηθψλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Απφ 3/4/2014 ε ΓΑΣΑ έρεη ππνθαηαζηήζεη ηνλ ξφιν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Γξαθείνπ 

Γηαζχλδεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο, ην νπνίν είρε αξρηθψο ηδξπζεί ην 1994 σο «Γξαθείν ηαδηνδξνκίαο». 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πιένλ ηεο ΓΑΣΑ απεπζχλνληαη ζηηο/ζηνπο πξνπηπρηαθέο/νχο θαη 

κεηαπηπρηαθέο/νχο θνηηήηξηεο/εηέο, θαζψο θαη ζηηο/ζηνπο πξνζθάησο απνθνηηήζαζεο/ληεο. Ο 

θεληξηθφο ζηφρνο είλαη λα πξνζθέξεη κε νξγαλσκέλν ηξφπν ζηνπο παξαπάλσ ηε δπλαηφηεηα λα 

γλσξίζνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο κειινληηθήο ηνπο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη, παξάιιεια, λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηηο/ηνπο επηηξέςνπλ λα δηεθδηθήζνπλ κε θαιχηεξνπο 

φξνπο ηε ζέζε ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν. ηελ θαηεχζπλζε απηή ε ΓΑΣΑ εθαξκφδεη 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ΗSO 9001:2008. 

β) Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο (https://www.uom.gr/career-office) έρεη σο ζθνπφ ηελ άκεζε, 

έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ θαη λέσλ απνθνίησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πξνάγνληαο ηελ εθπαίδεπζε ησλ επσθεινπκέλσλ ηνπ ζηε δηαρείξηζε 

ησλ γλψζεσλ, ησλ εκπεηξηψλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε. ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο πεξηιακβάλνληαη: i) Ζ αηνκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ζπνπδψλ θαη ζηαδηνδξνκίαο, ii) Ζ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ 

ελεκέξσζεο θαη δηθηχσζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, iii) Ζ πινπνίεζε νκαδηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ θαη εξγαζηεξίσλ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ θαη απνθνίησλ ηνπ Ηδξχκαηνο, iv) Ζ θνηλνπνίεζε 

αλαθνηλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ 

επσθεινπκέλσλ καο (κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ππνηξνθίεο, δηαγσληζκνί, ζέζεηο εξγαζίαο, 

επθαηξίεο απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θηι.), v) Ζ ζπλερήο επηθνηλσλία θαη δηεξεχλεζε 

πξννπηηθψλ ζπλεξγαζίαο κε ηηο/ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, κε 

επηζηεκνληθνχο, αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο θαη κε ειιεληθέο θαη μέλεο 

επηρεηξήζεηο. Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο έρεη πεληακειέο ζηειερηαθφ δπλακηθφ. Γηνξγαλψλεη 

δξαζηεξηφηεηεο πξνο ρξήζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ, θαζψο θαη ζπγθεληξψλεη θαη δηαρέεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Δπίζεο, ην Γξαθείν πξνζθέξεη 

ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, δειαδή εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο (ζχληαμε θαη απνζηνιή 

βηνγξαθηθνχ, αηηήζεηο, πξνεηνηκαζία γηα ζπλέληεπμε θηι.) ζε θνηηήηξηεο/εηέο θαη ηειεηφθνηηνπο. 

Σειεπηαία αλαπηχζζεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα δηαζχλδεζεο εξγαδφκελσλ απνθνίησλ κε ην 

Παλεπηζηήκην θαη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ, ελψ είλαη ππφ ίδξπζε ν ζχλδεζκνο απνθνίησλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο. Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλε ηζηνζειίδα/πιαηθφξκα, φπνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο θαη εξγαιεία ππνβνήζεζεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ. ηελ 

πιαηθφξκα αλαξηψληαη, κεηαμχ άιισλ, πιεξνθνξίεο γηα ζέζεηο εξγαζίαο, κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα, ππνηξνθίεο, απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ζρεηηθέο εθδειψζεηο θηι. 

(https://dasta.uom.gr/Career/default.aspx) Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ζπλδηνξγαλψλεη επίζεο κε 

Μέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο εκεξίδεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ εμεηδηθεπκέλα γηα 

θνηηήηξηεο/εηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ ΒΑ. Οη εκεξίδεο δηνξγαλψλνληαη ζρεδφλ αλά δηεηία θαη 
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πξνζειθχνπλ επαγγεικαηίεο απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη νκνεηδψλ Σκεκάησλ, νη νπνίεο/νη ήδε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε επηηπρία ζε ζεκαληηθνχο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ. 

γ) Σν Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ΓΠΑ) (https://www.uom.gr/practice-office) ζπκβάιιεη 

ζηελ εδξαίσζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο αλαγθαίαο επηθνηλσλίαο ηνπ Ηδξχκαηνο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Σα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΠΑ θαη ηνλ ζεζκφ ηεο 

Πξαθηηθήο αλαπηχζζνληαη παξαθάησ. (βι. 3.1.5.) ην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί κφλνλ ζρεηηθά φηη 

ελδεηθηηθφ ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ζην Σκήκα θαη ζπλαθέο πξνο ην δήηεκα ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ, είλαη φρη κφλν ν πςειφο βαζκφο απνξξφθεζεο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, αιιά θαη ν πςειφο βαζκφο 

απνξξφθεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο σο απαζρνινχκελσλ πιένλ ζηνπο θνξείο φπνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. 
 

16. Γιεθνήρ διάζηαζη ηος ΠΠ (Μ4.085-090) 
 

πκπιεξσκαηηθά πξνο φζα ζρεηηθά αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ σο πξνο ηελ δηεζλή 

θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηδίσο δε ηα ζηνηρεία πεξί ηνπ αξηζκνχ α) ησλ Μειψλ ΓΔΠ/ΔΠ κε 

αθαδεκατθή πξνυπεξεζία ζε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ σο Μέιε ΓΔΠ/ΔΠ (Μ3.082), β) ησλ 

εμεξρφκελσλ Μειψλ ΓΔΠ/ΔΠ πξνο Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+ (Μ3.083), γ) ησλ εηζεξρφκελσλ δηδαζθφλησλ απφ Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζην πιαίζην 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ (Μ3.084) θαη δ) ησλ Μειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ERAMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA θηι.) (Μ3.086), 

ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

Πξψηνλ, ην ζχλνιν ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθφηεηαο θνηηεηξηψλ/ψλ θαη πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη γηα πξαθηηθή άζθεζε ζην εμσηεξηθφ 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ηδξπκαηηθνχ Γξαθείνπ Erasmus+ (http://afroditi.uom.gr/erasmus/), φπνπ 

αλαθνηλψλνληαη φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο (γεληθέο πιεξνθνξίεο, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, πηζησηηθέο κνλάδεο, χςνο ππνηξνθηψλ αλά ρψξα, 

ζπλεξγαδφκελα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ππνδνρήο, ιεπηνκέξεηεο αθαδεκατθά θαη δηνηθεηηθά 

ππεπζχλσλ, πξνθεξχμεηο, απνηειέζκαηα επηινγήο θηι.). Δπηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο θαη αλαθνηλψζεηο 

ζρεηηθά κε δηκεξείο ζπλεξγαζίεο/ζπκθσλίεο ηνπ Σκήκαηνο αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Γεχηεξνλ, θαη' εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ, εθαξκφδεηαη πιήξσο ην 

Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS). χκθσλα κε 

ην άξζξν 11.6. ηνπ Καλνληζκνχ Πξψηνπ Κχθινπ πνπδψλ, ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο πνπ 

παξαθνινπζνχλ θαη εμεηάδνληαη επηηπρψο ζε καζήκαηα Παλεπηζηεκίνπ άιιεο ρψξαο πνπ ηνπο 

θηινμελεί ζην πιαίζην δηαπαλεπηζηεκηαθήο ζπκθσλίαο, φπσο ην πξφγξακκα Erasmus+, 

πηζηψλνληαη νη κνλάδεο ECTS πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΠ ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο. ε 

πεξίπησζε πνπ ηπρφλ κάζεκα ζην Ίδξπκα ππνδνρήο πηζηψλεηαη κε ιηγφηεξεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε 

ην αληίζηνηρν κάζεκα ζην Σκήκα ΒΑ, απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ππνιεηπφκελσλ κνλάδσλ 

κε πεξηζζφηεξα καζήκαηα επηινγήο. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα κεηαθνξάο πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) 

εθαξκφδεηαη θαη ζηελ αλαγλψξηζε καζεκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο εγγξαθψλ ζην Σκήκα ΒΑ 

χζηεξα απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο πηπρηνχρσλ άιισλ Σκεκάησλ ΑΔΗ, ΑΣΔΗ θηι. 

Σξίηνλ, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή θηλεηηθφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, ηα ηειεπηαία  

ππνζηεξίδνληαη ζηηο επηινγέο θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα πξνζσπηθή επηζηεκνληθή αλάπηπμε 

κέζσ επηινγψλ θηλεηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην επξσπατθψλ (Erasmus+) θαη εζληθψλ 

πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο. Παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ζπκκεηνρήο ζε 

ζπλέδξηα εμσηεξηθνχ θαη επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Σν 

πεξηνξηζηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, σζηφζν, δελ επηηξέπεη ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο 

θηλεηηθφηεηαο, πέξα απφ ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

επηζηεκνληθέο/εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, θαζψο ηα δηδαθηηθά θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη ζα πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ απφ επηπξφζζεην δηδαθηηθφ έξγν ζπλαδέιθσλ Μειψλ ΓΔΠ. 
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Σέηαξηνλ, ζην πιαίζην ησλ εληαηηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ Μειψλ ΓΔΠ γηα αλάπηπμε 

εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηφζν ηα Μέιε ΓΔΠ φζν θαη νη 

θνηηήηξηεο/εηέο έρνπλ ζπρλά ηελ επθαηξία λα έξρνληαη ζε επαθή κε επηζηήκνλεο εγλσζκέλνπ 

θχξνπο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Οκνίσο, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ Μειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζην 

πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζεκαληηθά ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο, αιιά θαη ηεο 

δηνξγάλσζεο αλάινγσλ εθδειψζεσλ εληφο ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

ζπλεξγαζίεο κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Πέκπηνλ, ζηνλ Καλνληζκφ Μαζεζηαθήο Κηλεηηθφηεηαο ERASMUS PLUS ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο νη βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη φξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ν αιγφξηζκνο θαηάηαμεο, ε δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο αδεηψλ παξαθνινχζεζεο δηαδηθηπαθψλ γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ν αιγφξηζκνο 

θαηάηαμεο, ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο καζεκάησλ θαη ν αιγφξηζκνο αληηζηνίρηζεο βαζκνινγίαο, νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ηδξπκαηηθνχ Γξαθείνπ ERASMUS, ησλ αθαδεκατθά θαη δηνηθεηηθά ππεπζχλσλ 

θηλεηηθφηεηαο, νη ππνρξεψζεηο ησλ δηδαζθνπζψλ/φλησλ, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ. 

Έθηνλ, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Μαζεζηαθήο Κηλεηηθφηεηαο ERASMUS PLUS ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί επηηπρψο ζην εμσηεξηθφ 

αλαγλσξίδνληαη πιήξσο θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο πνπ ρνξεγείηαη ζε φιεο/νπο 

ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο.  

Έβδνκνλ, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ηα καζήκαηα Erasmus+ ζην ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο 

πξνζθέξνληαη πιένλ ζε φιεο/νπο ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη φρη κφλνλ ζε φζεο/νπο 

επηζθέπηνληαη ην Σκήκα απφ Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλεηαη ε 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ηνπ Σκήκαηνο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο, ζην ΠΠ πξνζθέξζεθαλ ζηελ 

αγγιηθή ηα εμήο 11 καζήκαηα: α) «Governance, Institutions and Corruption in SE Europe and the 

Balkans», β) «Investments Appraisal», γ) «Ethnicity and Nationalism in Eastern and SE Europe», δ) 

«Greek Language Beginners Level Η», ε) «Greek Language Beginners Level ΗΗ», ζη) «Greek 

Language Intermediate Level Η», δ) «Greek Language Intermediate Level ΗΗ», ε) «Greek Language 

Advanced Level Η», ζ) «Greek Language Advanced Level ΗΗ», η) «Forced Migration in Eastern and 

SE Europe» θαη ηα) «Politics of Modern Middle East». 

ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+, ην Σκήκα ζπλεξγάδεηαη κε πιήζνο δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ ζε 13 ρψξεο (Απζηξία, Βνπιγαξία, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Κξναηία, Οπγγαξία, Πνισλία, Ρνπκαλία, ινβελία, Σνπξθία, Σζερία, Φηλιαλδία θαη 

Αίγππηνο). Δλδεηθηηθά κφλνλ αλαθέξνληαη ην Παλεπηζηήκην Université de Provence (Aix-Marseille 

I) ηεο Γαιιίαο (απφ Ηνχιην ηνπ 2011), ην Charles University in Prague (απφ 31/05/2012), ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Βαξζνβίαο θαη ην Ακεξηθαληθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Καΐξνπ. Πέξαλ απηψλ, ην 

Σκήκα έρεη ππνγξάςεη α) Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην Helwan ηνπ Καΐξνπ ηεο 

Αηγχπηνπ θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Graz ηεο Απζηξίαο (Karl-Franzens-Universität Graz), β) 

πκθσλία πλεξγαζίαο κε ηε Φηινινγηθή ρνιή ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο 

Λνκνλφζνθ (Lomonosov Moscow State University) θαη ην Ρσζηθφ Πνιηηηζηηθφ θαη Δπηζηεκνληθφ 

Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηελ Διιάδα (απφ ην 2014) κε ζθνπφ ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηδαθηηθήο θαη κεζνδνινγίαο ηεο ξσζηθήο, ζηελ πηζηνπνίεζε 

γισζζνκάζεηαο θαη άιιεο κνξθέο ζπλεξγαζίεο, φπσο ζεκηλάξηα, ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο, 

δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα, ζπκβνπιεπηηθέο εκεξίδεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ξσζηθήο γιψζζαο ζηελ Διιάδα, γ) Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε ην Γηπισκαηηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Βνπιγαξίαο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ καο (2013) 

θαη δ) πκθσλία πλεξγαζίαο αληαιιαγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηξηψλ/ψλ κε ην Παλεπηζηήκην 

Bamberg ηεο Γεξκαλίαο (Otto-Friedrich-Universität Bamberg). Δπίζεο ην Σκήκα δηνξγαλψλεη 

εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο κε επζχλε ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζθέςεηο 

ζε Βνπιγαξία, Σνπξθία, Πνισλία, Σνπξθία, Βφξεηα Μαθεδνλία, Αιβαλία, Αίγππην θ.α. Σέινο, νη 

θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε AIESC, δηεζλή νξγάλσζε λεφηεηαο, ε 

νπνία εδξεχεη ζε ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ε νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο 
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άζθεζεο θαη απφθηεζεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζην εμσηεξηθφ. 

ηα ζηνηρεία ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο απνηππψλεηαη α) ε απμεηηθή δηαθχκαλζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κεηαθηλνχκελσλ θνηηεηξηψλ/ψλ, ηφζν εηζεξρφκελσλ (απφ 5 ζε 13) φζν θαη εμεξρφκελσλ (απφ 

11 ζε 19) ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ θαη β) ε ζαθψο εληνλφηεξε ζπγθξηηηθά 

θηλεηηθφηεηα ησλ εμεξρνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο εηζεξρφκελνπο κέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 

2014-15. Ζ έκθπιε αλάπηπμε ηεο σο άλσ θηλεηηθφηεηαο απνηππψλεηαη επίζεο κε ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα ζηα επφκελα δχν δηαγξάκκαηα (9 θαη 10). πσο πξνθχπηεη, ελψ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εηζεξρνκέλσλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην ηεο θηλεηηθφηεηαο Erasmus+, ε εηθφλα είλαη κάιινλ 

ηζνξξνπεκέλε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ, ζηελ θαηεγνξία ησλ εμεξρνκέλσλ 

θνηηεηψλ ε εηθφλα ζρεδφλ κνλνπσιείηαη απφ ην ζειπθφ θχιν, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ 

πιεζπζκηαθή ππεξνρή ηνπ ηειεπηαίνπ ζην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ: 

 

  
 

Σα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 9 ηνπ Μέξνπο 

Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία, ε θηλεηηθφηεηα 

ηνπιάρηζηνλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κνλνπσιείηαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+. 
 

17. Ππακηική άζκηζη (Μ4.029-033) 
 

Οη θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξαθηηθή 

άζθεζε επ' ακνηβή, δηάξθεηαο ηξηψλ έσο έμη κελψλ ζε θνξέα ή επηρείξεζε ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ 

πξαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Erasmus+, εληάζζεηαη ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ κε πέληε (5) κνλάδεο ECTS, αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Δηδηθή κέξηκλα 

ιακβάλεηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε θνηηεηξηψλ/ψλ κε αλαπεξία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ 

πξαθηηθή άζθεζε θαηά ηζφηηκν ηξφπν κε θάζε άιιε/ν θνηηήηξηα/εηή. 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζεζκνζεηήζεθε ην 1997 κε ηελ ίδξπζε 

ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ΓΠΑ) θαη κε ζθνπφ λα εδξαηψζεη θαη λα ζπζηεκαηνπνηήζεη 

ηελ αλαγθαία επηθνηλσλία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

Σν ΓΠΑ αλαιακβάλεη ηνλ ηδξπκαηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηελ θεληξηθή ππνζηήξημε ηεο Πξάμεο, ε 

νπνία εθηειείηαη επί ηνπ παξφληνο ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε 2014-2020», Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 

«Πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ, επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο λέεο 

αλαπηπμηαθέο απαηηήζεηο» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). 
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Καηά ηε δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ εηψλ ιεηηνπξγίαο, ην έξγν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο έρεη εμειηρζεί 

ζε ζεζκφ γηα ηνλ αθαδεκατθφ αιιά θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Γίλνληαο ηελ επθαηξία 

ζηηο/ζηνπο αζθνχκελεο/νπο θνηηήηξηεο/εηέο λα δηεθδηθήζνπλ κε θαιχηεξνπο φξνπο ηε ζέζε ηνπο 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν, αιιά θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν λα επελδχζεη ζε αλζξψπηλν 

θεθάιαην πςειήο θαηάξηηζεο, ρηίδεηαη έλαο δίαπινο ζπλερνχο επηθνηλσλίαο ηνπ αθαδεκατθνχ κε 

ηνλ παξαγσγηθφ ρψξν, πξνάγεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο, ε δηεξεχλεζε λέσλ αλαγθψλ θαη ε 

παξαθνινχζεζε λέσλ ηάζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν ΓΠΑ πξνζπαζεί λα βειηηζηνπνηεί ζπλερψο 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά 

ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη ζην ζεκαληηθφ έξγν πνπ θαιείηαη λα επηηειέζεη. ην πιαίζην απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο, ιεηηνπξγεί ήδε ε ηζηνζειίδα ηνπ ΓΠΑ (http://practice.uom.gr/) σο ρξήζηκνο 

δίαπινο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί νπζηψδεο ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη σο 

θχξηνπο ζηφρνπο α) ηε ζπκβνιή ζηε ζχλδεζε ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ζπνπδψλ κε ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ζην ρψξν εξγαζίαο, β) ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ γηα ηηο λέεο ηάζεηο 

θαη αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη θαη γ) ηε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ δίαπινπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη 

ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπο θαη λα εληζρχεηαη θαη’ απηφ 

ηνλ ηξφπν ε πξνζπάζεηα γηα ηελ απνξξφθεζε θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ 

ηνπ. 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο πξνρσξεί ζηελ επέθηαζε, ζεζκηθή θάιπςε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, κε ηηο παξαθάησ παξεκβάζεηο 

θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο: α) Γεκηνπξγία ζπληνληζηηθνχ επηζηεκνληθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν ζα 

απνηειείηαη απφ ηελ Ηδξπκαηηθή Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηεο πξάμεο, θαζψο θαη απφ ηνλ 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν θάζε Σκήκαηνο θαη ην νπνίν ζα δηακνξθψλεη θαη ζα εγθξίλεη ηελ εηήζηα 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ θάζε Σκήκαηνο. Δπίζεο, ζα ζπληνλίδεη φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο. β) Πξνζέιθπζε 

πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ππνδνρήο γηα ηελ ΠΑ, ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ζα είλαη 

ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. γ) Μέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΑ δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχληαη κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο, κε ηελ πξφζιεςε ησλ αζθνχκελσλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ σο κφληκνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο θνξείο απαζρφιεζεο, κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

ΠΑ (ζπκβνιή ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα). 

Δλδεηθηηθφ ηεο σο ηψξα επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη φρη κφλν ν 

πςειφο βαζκφο απνξξφθεζεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, αιιά θαη ν πςειφο βαζκφο απνξξφθεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο σο 

απαζρνινχκελσλ πιένλ ζηνπο θνξείο φπνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα νη αμηνινγήζεηο πνπ 

θαηαζέηνπλ ζην Σκήκα νη εμσηεξηθνί θνξείο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζην πξφγξακκα ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο είλαη πνιχ ζεηηθέο φζνλ αθνξά ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο πνπ απαζρφιεζαλ. Ζ 

πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη γηα έλα εμάκελν θαη θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο θνηλσλίαο. 

πγθεθξηκέλα, νη θνηηήηξηεο/εηέο κε θαιέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο πξνηηκνχλ γηα πξαθηηθή άζθεζε 

ηνκείο φπνπ απαηηείηαη θαιή ρξήζε ηεο γιψζζαο ηφζν ζηελ εκεδαπή φζν θαη ζηελ αιινδαπή. Οη 

δηδάζθνπζεο/νληεο ησλ γισζζψλ θαιχπηνπλ έλα πνιχ θαιφ επίπεδν γλψζεσλ ζηηο γιψζζεο 

αληίζηνηρνπ ηνπ επηπέδνπ Β2, κε απνηέιεζκα νη θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο λα είλαη θαηάιιεια 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο ζε αλαγλσξηζκέλν απφ ηε λνκνζεζία θνξέα γηα ηε 

ιήςε πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ γλψζεσλ Β2. 

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ην ζχλνιν ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά 

κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ηδξπκαηηθνχ Γξαθείνπ 

ERASMUS+ (http://afroditi.uom.gr/erasmus/), φπνπ αλαθνηλψλνληαη φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Καηά ηελ ππφ εμέηαζε δηεηία, ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ νινθιήξσζαλ ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε απμήζεθε απφ 40 ζε 59.  
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πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ε ιεηηνπξγία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

πξννπηηθήο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο εληζρχνληαη απφ ηε 

δξάζε ηδξπκαηηθψλ ζεζκψλ, ε ιεηηνπξγία θαη ν ξφινο ησλ νπνίσλ αλαπηχρζεθε ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, φπσο α) ε Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΚΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, β) ε θαηλνηφκνο Γνκή Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο (ΓΑΣΑ) ηνπ Ηδξχκαηνο, γ) 

ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο (κέρξη 3/4/2014, νπφηε αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε ΓΑΣΑ) 

θαη δ) ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο. πσο επίζεο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ 

νη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ, έρνπλ εληαρζεί ζην ΠΠ πέληε καζήκαηα,  ε επηηπρήο 

εμέηαζε ζε ηέζζεξα (4) εθ ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεη ηε ρνξήγεζε αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πνπ 

βεβαηψλεη ηε γλψζε Πιεξνθνξηθήο θαη Υεηξηζκνχ Ζ/Τ, θηι. Σέινο, απφ ην 2007 νη απφθνηηνη ηεο 

εηδίθεπζεο «Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο» έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Οηθνλνκηθφ 

Δπηκειεηήξην. 

Σα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 4 ηνπ Μέξνπο 

Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

18. Φοιηηηέρ (Μ4.039-080) 

18.1. Διζαγυγή ζηο Σμήμα 
 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-14, ελψ ην Σκήκα πξφηεηλε λα πξνζθεξζνχλ 150 ζέζεηο, ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο φξηζε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ ζηηο 155. Αληηζέησο, θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ελψ ην Σκήκα πξφηεηλε ηνλ ίδην αξηζκφ 

(150), ην Τπνπξγείν φξηζε ηηο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο ζηηο 125. Ζ εμέιημε απηή αζθαιψο επεξέαζε 

ζεηηθά ηε βάζε εηζαγσγήο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο ηελ ίδηα ρξνληά, ε νπνία 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή άλνδν απφ ηηο 14.952 ζηηο 15.498 κνλάδεο. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, ην ζχλνιν ησλ λενεηζαρζεηζψλ/έλησλ (κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κε 

θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, κε κεηεγγξαθέο – θνηλσληθά θξηηήξηα, σο αιινδαπέο/νί θνηηήηξηεο/εηέο 

θαη κε ινηπέο κεζφδνπο) κεηψζεθε απφ 192 ζε 145. Ζ έκθπιε δηάηαμε (Α-Θ) ησλ σο άλσ ζπλφισλ 

παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 11, απνηππψλνληαο ην γεγνλφο φηη ην 80% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ λενεηζαρζεηζψλ/έλησλ ζην εχξνο ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο αλήθνπλ ζην ζειπθφ θχιν. 

 

 
 

Οη παξαπάλσ γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ λενεηζαρζεηζψλ/έλησλ ηζρχνπλ 

πξνθαλψο εηδηθφηεξα γηα ηηο/ηνπο εηζαρζείζεο/έληεο θαη’ έηνο κέζσ ησλ εηζαγσγηθψλ 

Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ σο ηνπ θπξίνπ ηξφπνπ εηζαγσγήο ζην Σκήκα. Σν ελ ιφγσ ζχλνιν 
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κεηψζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν απφ 182 ζε 125. Οη δηαθπκάλζεηο ζηελ θαη’ έηνο εηζαγσγή 

θνηηεηξηψλ/ψλ ζην Σκήκα κε άιιν ηξφπν (κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, κε κεηεγγξαθέο – 

θνηλσληθά θξηηήξηα, σο αιινδαπέο/νί θνηηήηξηεο/εηέο θαη κε ινηπέο κεζφδνπο) δελ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ εηζεξρνκέλσλ κέζσ 

απηψλ. Σελ ίδηα δηεηή πεξίνδν πάλησο, νη εηζαρζείζεο/έληεο α) κε θαηαηαθηήξηεο κεηψζεθαλ απφ 5 

ζε 3, β) κε κεηεγγξαθέο – θνηλσληθά θξηηήξηα απμήζεθαλ απφ 1 ζε 10, γ) σο αιινδαπέο/νί 

θνηηήηξηεο/εηέο απμήζεθαλ απφ 1 ζε 2 θαη δ) κε ινηπέο κεζφδνπο απμήζεθαλ απφ 3 ζε 5. 

Ζ έκθπιε δηάηαμε ησλ λενεηζαρζεηζψλ/έλησλ κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαη κε άιιν ηξφπν 

θαη’ έηνο εηζαγσγήο απνηππψλεηαη ζηα επφκελα δχν δηαγξάκκαηα (12-13) θαη πξνθαλψο ηζρχνπλ 

νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο αλαινγηθά. 

 

  
 

Σα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνπο Πίλαθεο 6.1.-2. ηνπ 

Μέξνπο Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

18.2. Πληθςζμόρ θοιηηηών (εγγεγπαμμένοι – διαγπαμμένοι) 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζην ΠΠ 

ηνπ Σκήκαηνο εληφο ηνπ εχξνπο ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο. Καηά ηελ ππφ εμέηαζε δηεηία 

παξαηεξείηαη κία εληππσζηαθή κείσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ εληφο θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο (4 

εηψλ = λ εηψλ) θαηά 11% πεξίπνπ (απφ 832 ζε 744). ζνλ αθνξά σζηφζν ηνπο εγγεγξακκέλνπο 

πέξαλ ηεο 4εηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ (>λ), ε εηθφλα δελ ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή. Καηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο θαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν, νη εγγεγξακκέλνη πεληαεηνχο 

θνίηεζεο κεηψζεθαλ θαηά 13% (απφ 152 ζε 132), νη εμαεηνχο θνίηεζεο απμήζεθαλ θαηά 4% (απφ 

75 ζε 78) θαη νη ππεξεμαεηνχο θνίηεζεο κεηψζεθαλ θαηά 31% πεξίπνπ (απφ 192 ζε 133). χκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ησλ επφκελσλ αθαδεκατθψλ εηψλ (πέξαλ ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο), ε ΟΜΔΑ εθηηκά 

φηη νη κεζνκαθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ έρνπλ αθφκε αθήζεη ην ζηίγκα 

ηνπο ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ ησλ εγγεγξακκέλσλ. πλεπεία ησλ παξαπάλσ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ εγγξακκέλσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δηάξθεηαο θνίηεζεο (ηεηξαεηνχο, πεληαεηνχο, εμαεηνχο θαη 

ππεξεμαεηνχο θνίηεζεο) κεηψζεθε απφ 1.251 ζε 1.087. 

Δπηζεκαίλεηαη ζην παξφλ ζεκείν φηη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ λενεηζαρζεηζψλ/έλησλ 

πνπ ζπδεηήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε παξνπζία ηνπ ζειπθνχ θχινπ ζην ζχλνιν ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ππεξηεξεί ζηαζεξά απηήο ηνπ αξζεληθνχ θχινπ, απμαλφκελε απφ 73,46% (2013-

14) ζε 74,70% (2014-15). Ζ αλαιπηηθή έκθπιε δηάηαμε ηεο θαηαλνκήο ησλ εγγεγξακκέλσλ εληφο λ 

(4), λ+1, λ+2 θαη >λ+2 εηψλ θνίηεζεο ζην ζπλνιηθφ εχξνο ηεο ππφ εμέηαζεο δηεηίαο, απνηππψλεηαη 
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ζην παξαθάησ δηάγξακκα (14). 

 

 
 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ 

αιινδαπψλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζην ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο. Αλ θαη ην ζηαηηζηηθφ δείγκα είλαη 

νκνινγνπκέλσο κηθξφ γηα εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ, θπκαηλφκελν ζε βάζνο δηεηίαο 

κεηαμχ 32 θαη 37 εγγεγξακκέλσλ, παξαηεξείηαη φηη ην 2014-15 ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ 

εγγξακκέλσλ θαλνληθήο (λ) θνίηεζεο κεηψζεθε απφ 13 ζε 6 θαη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο φζσλ έρνπλ 

μεπεξάζεη ηελ θαλνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο απμήζεθε απφ 24 ζε 26. Παξακέλεη αλεζπρεηηθφ ην 

γεγνλφο φηη θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο κφιηο 6 απφ ηνπο 32 ζπλνιηθά εγγεγξακκέλνπο ηεο 

θαηεγνξίαο δηαλχνπλ ηελ θαλνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο, ελψ 26 (ην 81,25% επί ηνπ ζπλφινπ) έρνπλ 

μεπεξάζεη ηελ ηεηξαεηή θνίηεζε. Γπζηπρψο, νη δείθηεο ηεο ΑΓΗΠ δελ αθνξνχλ πεξαηηέξσ ή πην 

εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο σο άλσ ππέξβαζεο (λ+1, λ+2, >λ+2). ην 

επφκελν δηάγξακκα (15) απνηππψλεηαη ε έκθπιε δηάηαμε ησλ αιινδαπψλ θνηηεηξηψλ/ψλ (αλάινγα 

κε ηε δηάξθεηα θνίηεζεο). 
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Ζμφυλη διάταξη αλλοδαπϊν φοιτητϊν 
(διάρκεια φοίτηςησ) 

ν ζτη Α ν ζτη Θ >ν Α >ν Θ 
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Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ν αξηζκφο ησλ δηαγξακκέλσλ θαηφπηλ αίηεζεο εληφο ηεο θαλνληθήο 

(λ) δηάξθεηαο ζπνπδψλ απμήζεθε απφ 10 ζε 16, ελψ φζσλ δηαγξάθεθαλ θαηφπηλ αίηεζεο πέξαλ 

απηήο παξέκεηλε κεδεληθφο. Οκνίσο, ν αξηζκφο ησλ δηαγξακκέλσλ γηα λα εγγξαθνχλ ζε άιιν ΠΠ 

εληφο ηεο θαλνληθήο (λ) δηάξθεηαο ζπνπδψλ απμήζεθε απφ 10 ζε 15, ελψ φζσλ δηαγξάθεθαλ γηα 

ηνλ ίδην ιφγν πέξαλ απηήο παξέκεηλε κεδεληθφο. ηα επφκελα δχν δηαγξάκκαηα (16 θαη 17) 

απνηππψλεηαη ε έκθπιε δηάηαμε θαη’ έηνο α) ησλ δηαγξακκέλσλ θαηφπηλ αίηεζεο εληφο θαη πέξαλ 

ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζήο ηνπο ζην Σκήκα θαη β) ησλ δηαγξακκέλσλ γηα εγγξαθή ζε άιιν 

ΠΠ, επίζεο εληφο θαη πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζήο ηνπο ζην Σκήκα. Γεδνκέλνπ ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο ηφζν ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε εμαγσγή 

ηπρφλ ζπκπεξαζκάησλ δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ή δφθηκε. 

 

  
 

ια ηα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνπο Πίλαθεο 7.1.-3. 

ηνπ Μέξνπο Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

18.3. Πποζβαζιμόηηηα θοιηηηών (ΑΜΔΑ) 
 

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑΜΔΑ ζην ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ θαη εγγεγξακκέλσλ θνηηεηξηψλ/ψλ θαη απνθνίησλ, παξνπζηάδεη 

ηελ εμήο εηθφλα. Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο, ν αξηζκφο ησλ λενεηζεξρφκελσλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ ΑΜΔΑ κεηψζεθε απφ 12 ζε 11, ησλ εγγεγξακκέλσλ ΑΜΔΑ απμήζεθε απφ 3 ζε 5, 

ελψ ησλ απνθνίησλ ΑΜΔΑ παξέκεηλε κεδεληθφο. εκεηψλεηαη κφλνλ ελδεηθηηθά, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, φηη ζην Ίδξπκα ήδε ιεηηνπξγεί Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ηδξχκαηνο νξγαλψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Απφ ην Γηάγξακκα 18 πξνθχπηεη επίζεο φηη ε 

πιεζπζκηαθή παξνπζία ηνπ ζειπθνχ θχινπ ζην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ ΑΜΔΑ είλαη ζρεδφλ 

δηπιάζηα απηήο ηνπ αξζεληθνχ. 
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Εμφ. διάταξη διαγραμμζνων κατόπιν 
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Εμφ. διάτ. διαγραμμ. για εγγραφή ςε 
άλλο ΠΠ 

Εντόσ ν Α Εντόσ ν Θ Πζραν ν Α Πζραν ν Θ 
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ια ηα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 8 ηνπ 

Μέξνπο Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

19. Απόθοιηοι (Μ4.091-110) 

19.1. Πληθςζμοί αποθοίηυν: Δξέλιξη απιθμού και διάπκεια ζποςδών 
 

Ζ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο  

παξνπζηάδεη επίζεο ελδηαθέξνλ. Καηά ηελ ππφ εμέηαζε δηεηία, ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ κεηψζεθε 

απφ 176 ζε 163. Ζ ΟΜΔΑ ζεσξεί φηη ε σο άλσ πνξεία ηνπ ζπλφινπ ησλ απνθνίησλ ζα κπνξνχζε 

αζθαιέζηεξα λα απνδνζεί ζηε ζηαδηαθή ζπζζψξεπζε ηειεηνθνίησλ ηδίσο θαηά ην αθαδεκατθφ 

έηνο ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν Σκεκάησλ (2013-14), ε νπνία άξρηζε ζηαδηαθά λα εθηνλψλεηαη, γηα 

δχν θπξίσο ιφγνπο: Ο πξψηνο αθνξά ηελ αδπλακία πνιιψλ θνηηεηξηψλ/ψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Βαιθαληθψλ πνπδψλ Φιψξηλαο λα παξακείλνπλ ζηελ πφιε ελφζσ ζπνχδαδαλ (ηδίσο γηα ιφγνπο 

νηθνλνκηθνχο ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο) κε ζαθείο επηπηψζεηο ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο. Ο δεχηεξνο ιφγνο (πνπ ελδερνκέλσο ζπλέηξεμε ζσξεπηηθά, παξά δηαδεπθηηθά) ίζσο λα 

αθνξνχζε ηελ ζθφπηκε θαζπζηέξεζε ηεο απνθνίηεζεο νξηζκέλσλ εθ ησλ παξαπάλσ, ψζηε ν ηίηινο 

ζπνπδψλ ηνπο λα απνλεκεζεί απφ ην ζπγρσλεπκέλν πιένλ Σκήκα ΒΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα απνηππψλεηαη αθφκε αλαιπηηθφηεξα ζην Γηάγξακκα 19, φπνπ πέξαλ ηεο 

πνξείαο ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ θαη’ έηνο, ζεκεηψλεηαη εηδηθφηεξα ε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο (θαλνληθήο ή ηεηξαεηνχο, πεληαεηνχο, εμαεηνχο θαη πέξαλ ηεο 

εμαεηνχο). Ζ κεγάιε ζπζζψξεπζε απνθνίησλ κε ηε κέγηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ (λ+ θαη >λ+2) θαηά 

ηα αθαδεκατθά έηε 2013-14 θαη 2014-15 πνπ ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, απνηππψλεηαη πιένλ 

αλαιπηηθφηεξα ζηα Γηαγξάκκαηα 19 (αξηζκεηηθά), 20 (πνζνζηηαία) θαη 21 (γξακκηθά, ζπγθξηηηθά). 
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ΦΟΙΣΗΣΕ (ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ) 

Ζμφυλη διάταξη ΑΜΕΑ 
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Απόφοιτοι Απόφοιτεσ 
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ηα αθφκε αλαιπηηθφηεξα Γηαγξάκκαηα 22 θαη 23 απνηππψλεηαη ε έκθπιε δηάηαμε ησλ 

παξαπάλσ ζπλφισλ αξηζκεηηθά θαη πνζνζηηαία ζε νιφθιεξν ην εχξνο ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο. 

 

  
 

ια ηα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 10 ηνπ 

Μέξνπο Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

19.2. Δπιδόζειρ αποθοίηυν: Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζη ηιμή βαθμού πηςσίος 
 

Ζ κέζε ηηκή βαζκνχ πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο παξνπζίαζε αχμεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηεηίαο. Ζ ζπλνιηθή ηάζε ήηαλ ζπγθξηηηθά απμεηηθή γηα ακθφηεξα ηα θχια θαη ζηελ 

πνξεία ηεο δηεηίαο, απφ 6,94 ζε 7,07 γηα ην αξζεληθφ θχιν θαη απφ 6,87 ζε 6,98 γηα ην ζειπθφ. Ζ 

παξαπάλσ εηθφλα απνηππψλεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ θαηαλνκή βαζκνινγίαο πηπρίνπ. Σελ ίδηα 
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ν ζτη ν+1 ζτη ν+2 ζτη >ν+2 ζτη 

26 

3 

55 

68 

44 

51 51 

41 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013-14 2014-15

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 
ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ (ΠΛΗΘΤΜΟΙ) 

Διάρκεια ςπουδϊν 
αποφοίτων (ςυγκριτικά) 

ν ζτη ν+1 ζτη 

ν+2 ζτη >ν+2 ζτη 

0

10

20

30

40

50

60

2013-14 2014-15

9 

2 

17 

1 

7 

14 

48 

54 

11 
8 

33 

43 

20 

12 

31 
29 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 
ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ (ΠΛΗΘΤΜΟΙ) 

Ζμφυλη διάταξη διάρκειασ ςπουδϊν 
αποφοίτων (ςφνολα) 

ν ζτη Α ν ζτη Θ ν+1 ζτη Α ν+1 ζτη Θ 
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Ζμφυλη διάταξη διάρκειασ ςπουδϊν 
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ινηπφλ δηεηή πεξίνδν παξαηεξείηαη α) ε κείσζε ησλ απνθνίησλ κε κέζε ηηκή βαζκνχ πηπρίνπ 5,00-

5,99 απφ 12 ζε 10, β) ε επίζεο έληνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ κε κέζε ηηκή βαζκνχ 

πηπρίνπ 6,00-6,99 απφ 92 ζε 78, γ) ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ κε κέζε ηηκή 

βαζκνχ πηπρίνπ 7,00-7,99 απφ 53 ζε 46, δ) ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ κε κέζε ηηκή 

βαζκνχ πηπρίνπ 8,00-8,99 απφ 17 ζε 20 θαη ε) ε νξηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ κε 

κέζε ηηκή βαζκνχ πηπρίνπ 9,00-10,00 απφ 1 ζε 0. Ζ ίδηα εηθφλα απνηππψλεηαη πνζνζηηαία ζην 

Γηάγξακκα 24. 

 

 
 

ηα επφκελα δχν δηαγξάκκαηα (25 θαη 26) απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή βαζκνινγίαο πηπρίνπ 

αλά θχιν: 

 

  
 

ια ηα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 11 ηνπ 

Μέξνπο Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 
ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ (ΕΠΙΔΟΕΙ) 

Κατανομή βαθμολογίασ πτυχίου (ποςοςτά) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 
ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ (ΕΠΙΔΟΕΙ) 

Κατανομή βαθμολογίασ πτυχίου (αρςενικό 
φφλο) 

5.00-5.99 Α 6.00-6.99 Α 7.00-7.99 Α 

8.00-8.99 Α 9.00-10.00 Α 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 
ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ (ΕΠΙΔΟΕΙ) 

Κατανομή βαθμολογίασ πτυχίου (θηλυκό 
φφλο) 

5.00-5.99 Θ 6.00-6.99 Θ 7.00-7.99 Θ 

8.00-8.99 Θ 9.00-10.00 Θ 
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20. Γιδάζκονηερ (Μ4.127-132) 
 

ην εχξνο ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο, ν αξηζκφο ησλ δηδαζθφλησλ Μειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, 

φπσο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, παξέκεηλε ν ίδηνο (35 θαη 3, αληίζηνηρα), ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ ΔΔΠ παξέκεηλε κεδεληθφο θαη νη ινηπνί δηδάζθνληεο κεηψζεθαλ απφ 14 ζε 9 θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο. Γεδνκέλσλ ησλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ σο πξνο ηηο πξνθεξχμεηο 

λέσλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ, ην Σκήκα πξνζπάζεζε λα θαιχςεη ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο κέζσ κειψλ 

ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ, νη νπνίνη απμήζεθαλ απφ 1 ζε 2. Ζ απμεηηθή πνξεία ζηελ απαζρφιεζε 

ινηπνχ πξνζσπηθνχ ζα ήηαλ αλακθίβνια κηα ζεηηθή εμέιημε, ε νπνία φκσο δελ ζα κπνξνχζε λα 

ζεξαπεχζεη νπζηαζηηθά ην δηαησληδφκελν πξφβιεκα, ιφγσ ηεο πξνθαλνχο αδπλακίαο αλάιεςεο 

απηνδχλακεο δηδαζθαιίαο καζεκάησλ απφ κε Μέιε ΓΔΠ. Αλ ε αδπλακία πξνθήξπμεο λέσλ 

ζέζεσλ ζπλερηζηεί ή αλ ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ Μειψλ ΓΔΠ πνπ ζα πξνθεξπρζνχλ κεζνπξφζεζκα 

ζην Σκήκα ζπλερίζεη λα ππνιείπεηαη ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ, ηφηε ε αλαδήηεζε ζπλεξγηψλ κε 

άιια Σκήκαηα είλαη κνλφδξνκνο, εμέιημε σζηφζν πνπ ζα ζπλερίζεη λα παξαθσιχεηαη απφ ηηο ήδε 

απμεκέλεο δηδαθηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ Μειψλ ΓΔΠ θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο ζε 

επίπεδν δηαζέζηκσλ ρψξσλ (βι. παξαπάλσ). Σα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε 

βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 13 ηνπ Μέξνπο Β΄ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

 

Μέπορ Γ΄: Ππογπάμμαηα Μεηαπηςσιακών ποςδών (Κυδικοί Μ5) 
 

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο Πξνγξάκκαηα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: 

α) 1 ΠΜ κε ηίηιν «Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο χγρξνλεο Αλαηνιηθήο θαη 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο – Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern 

and Southeastern Europe», 

β) 1 ΠΜ κε ηίηιν «Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern 

Europe)», 

γ) 1 δηαηκεκαηηθφ/δηηδξπκαηηθφ ΠΜ κε ηίηιν «Γηεζλείο ρέζεηο θαη Αζθάιεηα» κε ην Σκήκα 

Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ (επηζπεχδνλ Σκήκα) ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Αλψηαηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ (ΑΓΗΠΟ) ηνπ ΓΔΔΘΑ, 

δ) 1 Γηεζλέο ΠΜ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Bamberg. Σν ελ ιφγσ Πξφγξακκα 

νδεγεί ζε δηάζηεκα 24 κελψλ ζε Double Master Degree: Ma in Political Science (University of 

Bamberg) and MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe 

(University of Macedonia) κε ηελ ππνζηήξημε ηεο DAAD (German Academic Exchange Service). 

Γεδνκέλνπ φηη ζην ππφ ζηνηρείν (γ) ΠΜ ην Σκήκα ΒΑ δελ είλαη ην επηζπεχδνλ Σκήκα 

θαη φηη ην ππφ ζηνηρείν (δ) ΠΜ δηνξγαλψλεηαη ζην πιαίζην ηνπ ππφ ζηνηρείν (β) ΠΜ, ε παξνχζα 

Έθζεζε ζα πεξηνξηζηεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δχν πξψησλ Πξνγξακκάησλ. 
 

Α. ΠΜ «Πολιηικέρ και Οικονομικέρ ποςδέρ ύγσπονηρ Αναηολικήρ και 

Νοηιοαναηολικήρ Δςπώπηρ – Master’s Degree in Politics and Economics of 

Contemporary Eastern and Southeastern Europe» 

21. Γενικά ζηοισεία (Μ5.001-020) 

21.1. Διζαγυγικά 
 

Ο ηίηινο ηνπ απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) είλαη 

«Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο ηεο χγρξνλεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο», 

κε γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ Αγγιηθή (ΜΑ in Politics and Economics of Modern Eastern and 

Southeastern Europe). Σν ελ ιφγσ ΠΜ απνηειεί ην πξψην ηνπ Σκήκαηνο, δέρζεθε ηνπο πξψηνπο 
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κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ην αθαδεκατθφ έηνο 2008–09 θαη ε θαλνληθή δηάξθεηα απηνχ αλέξρεηαη 

ζηνπο 13 κήλεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο κεξηθήο θνίηεζεο αλέξρεηαη ζε 25 κήλεο. 

Οη απφθνηηνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο 

ζπνπδέο ζε Σκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

εθπφλεζεο δηαηξηβήο ζε θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηνπο γλσζηηθνχο ρψξνπο ησλ 

εηδηθεχζεσλ πνπ ζεξαπεχνπλ νη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Σν ΠΜ ηδξχζεθε ζηηο 17/08/2007 (βάζεη ΦΔΚ) θαη αλακνξθψζεθε ηειεπηαία θνξά ζηηο 

17/07/2014. Καηά ηελ ππφ εμέηαζε δηεηία πξνζέθεξε 78 Μνλάδεο ECTS. Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο 

είλαη ε αγγιηθή θαη ε ειάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη 3 εμάκελα. Σν Πξφγξακκα πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ζε ΠΓ. Ζ κεξηθή θνίηεζε ζην εμσηεξηθφ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, αιιά 

πξναηξεηηθή. Σν Πξφγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε 

γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε θπζηθή παξνπζία. Ζ θαηαβνιή δηδάθηξσλ είλαη ππνρξεσηηθή ην δε χςνο 

απηψλ ζην εχξνο ηεο δηεηίαο παξέκεηλε ακεηάβιεην ζηηο 4.000€ κε κφλε εμαίξεζε ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2013-14, νπφηε αλεξρφηαλ ζε 3.000€. Αζθαιψο πξνζθέξνληαη ππνηξνθίεο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δηδάθηξσλ. Σν αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο ρνξεγήζεθαλ: α) 1 ππνηξνθία γηα αιινδαπέο/νχο 

θνηηήηξηεο/εηέο ζπλνιηθνχ χςνπο 1.000 επξψ θαη β) ζπλνιηθά 7 ππνηξνθίεο ιφγσ αξηζηείαο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ (Μ.Ο. Α΄ θαη Β΄ εμακήλνπ, αληίζηνηρα, άλσ ηνπ 8,50) ζπλνιηθνχ χςνπο 3.000 επξψ. 

Σα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Μέξνπο 

Γ΄(1) ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

21.2. Σμήμαηα και Ιδπύμαηα πος ζςμμεηέσοςν 
 

Σν ελ ιφγσ ΠΜ είλαη κνλνηκεκαηηθφ, πινπνηείηαη κφλνλ απφ ην Σκήκα ΒΑ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15, νη ελδηαθεξφκελεο/νη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Double Masters Programme ―Political Science 

(University of Bamberg) and MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and 

Southeastern Europe (University of Macedonia)‖ πνπ ζπλδηνξγαλψλεηαη κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Bamberg ηεο Γεξκαλίαο, ην νπνίν ζπκκεηέρεη σο Σκήκα Ηδξχκαηνο εμσηεξηθνχ. 
 

21.3. Φοιηηηέρ (νεοειζεπσόμενοι, εγγεγπαμμένοι) – Απόθοιηοι 
 

Καηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, ν αξηζκφο ησλ λενεηζεξρφκελσλ κεηψζεθε απφ 28 ζε 20, ησλ 

εγγεγξακκέλσλ απφ 62 ζε 45 θαη ησλ απνθνίησλ απφ 29 ζε 21 θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο αλαθνξάο (31/8). Σα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ 

Πίλαθα 1 ηνπ Μέξνπο Γ΄(1) ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

22. Γομή και οπγάνυζη ζποςδών (Μ5.021-034) 

22.1. Διζαγυγικά 
 

ηνλ παξερφκελν ηίηιν ζπνπδψλ δελ πξνβιέπνληαη εηδηθεχζεηο ή θαηεπζχλζεηο. Δπίζεο δελ 

πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή θαη ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο αλέξρεηαη ζε 8 απφ ηα 12 

πξνζθεξφκελα καζήκαηα. Σα σο άλσ ζηνηρεία παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ππφ εμέηαζε δηεηίαο. 
 

22.2. Σύποι μαθημάηυν 
 

Απφ ηα 12 ζπλνιηθά πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηα 4 είλαη ππνρξεσηηθά 

(Τ) (33,33% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ θαη 50% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο) θαη ηα 8 ειεχζεξεο επηινγήο (ΔΔ) (66,66% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ θαη 50% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο). 

Γελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα θαη’ επηινγή ππνρξεσηηθά, πξναπαηηνχκελα («αιπζίδεο») —σο εθ 

ηνχηνπ, δελ ππάξρνπλ θαη καζήκαηα κε πξναπαηηνχκελν κάζεκα— καζήκαηα κε θξνληηζηήξην, κε 
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θιηληθή άζθεζε ή θιηληθά ή καζήκαηα κε άζθεζε ππαίζξνπ ή επίζθεςε ζην πεδίν εξγαζίαο. 

Πξνζθέξεηαη σζηφζν έλα κάζεκα κε εξγαζηεξηαθή άζθεζε (―Empirical Methods in Social 

Sciences‖), φπνπ πέξαλ ηεο ηξίσξεο δηάιεμεο πξνζθέξνληαη θαη 2 ψξεο εξγαζηεξίνπ. Σα σο άλσ 

ζηνηρεία παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο θαη απεηθνλίδνληαη 

αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνπο Πίλαθεο 2 θαη 4 ηνπ Μέξνπο Γ΄(1) ζηα Παξαξηήκαηα ηεο 

παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

22.3. Γομή, ζςνεκηικόηηηα και λειηοςπγικόηηηα ηος ΠΜ 
 

Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 

Σκήκαηνο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Δπηπξνζζέησο, ηα γλσζηηθά 

πεδία ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ είλαη αλεμάξηεηα, αιιά 

αιιεινζπλδένληαη. Σν ΠΜ είλαη δνκεκέλν έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν 

εμεηδηθεπκέλεο θαη δηεπηζηεκνληθήο γλψζεο ζε αλψηεξν επίπεδν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη δπλακηθή αιιαγή ηεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, ηελ νινθιήξσζή ηεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα. 

Σα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηε βάζε δηαιέμεσλ, θαηά ηηο νπνίεο νη θνηηήηξηεο/εηέο 

ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ θξηηηθά, λα δηαιέγνληαη θαη λα εθζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. ηε 

δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή εθπφλεζεο θαη παξνπζίαζεο πνιιαπιψλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεσξεηηθά ή εκπεηξηθά 

εξσηήκαηα θαη ζέκαηα, ηελ εκπέδσζε ησλ αλαιπηηθψλ κεζφδσλ, εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, ηελ 

πξναγσγή ηνπ θξηηηθνχ θαη ζπλζεηηθνχ πλεχκαηνο, θαη ηελ εμάζθεζε ζε ζέκαηα παξνπζίαζεο θαη 

δηαχγεηαο ησλ επηρεηξεκάησλ. Οη παξαπάλσ δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπφλεζε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (ΜΓΔ) ε νπνία νθείιεη λα είλαη επαξθήο ζε φια ηα 

παξαπάλσ. 
 

22.4. Δξεηαζηικό ζύζηημα 
 

Σν ΠΜ δηαξθεί 13 κήλεο θαη πεξηιακβάλεη 4 ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζην Α΄ εμάκελν, ελψ 

ζην Β΄ εμάκελν πξνζθέξνληαη 8 καζήκαηα επηινγήο, απφ ηα νπνία ε θνηηήηξηα/εηήο επηιέγεη ηα 4. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ γίλεηαη ζηε βάζε ζπλδπαζκνχ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ζην ηέινο 

ηνπ εμακήλνπ, εξγαζηψλ θαη παξνπζηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, θαζψο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο απηψλ θαηά ηηο δηαιέμεηο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνδίδεηαη ζην θξηηηθφ πλεχκα, αιιά 

θαη ζηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο. 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δπν εμακήλσλ, νη θνηηήηξηεο/εηέο εθπνλνχλ ΜΓΔ ζε 

ζέκα ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ, γηα ηελ νπνία παξέρεηαη επίβιεςε απφ Μέινο ΓΔΠ 

ηνπ Σκήκαηνο θαη ε νπνία αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ αθαδεκατθή επάξθεηα απφ ηελ/ηνλ 

επηβιέπνπζα/νληα θαη κία/έλαλ άιιε/άιινλ εμεηάζηξηα/αζηή πνπ νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε 

Δηδηθήο χλζεζεο κεηά ηελ πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ θαη απφ θνηλνχ κε 

ηελ/ηνλ επηβιέπνπζα/νληα ζπκπιεξψλνπλ ηελ έθζεζε βαζκνιφγεζεο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη 

θαη ηνλ βαζκφ. Ζ ΜΓΔ αμηνινγείηαη ζηε βάζε ησλ δηεζλψλ αθαδεκατθψλ πξνηχπσλ σο πξνο ηε 

ρξήζε αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ, κεζφδσλ θαη ηξφπσλ, αιιά θαη ηελ αλάιπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

εξσηήκαηνο, ηελ εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζχλζεζε ησλ πξνηάζεσλ. 

Σν εθαξκνδφκελν ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ εμεηαζηηθφ ζχζηεκα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ. Ζ 

εκπεηξία πνπ απνθηάηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη 

φπνηεο αλαγθαίεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο, έηζη ψζηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα λα βειηησζεί θαη 

λα νκνγελνπνηεζεί ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. 
 

22.5. Υπημαηοδόηηζη ΠΜ 
 

Σν ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελν. Οη κεηαπηπρηαθέο/νί θνηηήηξηεο/εηέο 

κε ηελ εγγξαθή ηνπο θαηαβάιινπλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 4.000€. Δθ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 

δηδάθηξσλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10% παξαθξαηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ 
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Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σν ππφινηπν πνζφ δηαηίζεηαη: α) γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ 

δηδαζθφλησλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μειψλ ΓΔΠ, β) γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ 

ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θαηά ην εμάκελν 

αλαθνξάο ησλ ππνηξνθηψλ θαη γ) γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, 

πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ ΠΜ. 
 

22.6. Γιαδικαζία επιλογήρ μεηαπηςσιακών θοιηηηών 
 

Ζ επηινγή ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε: α) ηνπ 

βαζκνχ ηνπ πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, β) ηεο απνδεδεηγκέλεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, γ) 

ηεο απνδεδεηγκέλεο γλψζεο άιισλ γισζζψλ πιελ ηεο Αγγιηθήο, δ) ηεο θαηάζεζεο δχν, 

ηνπιάρηζηνλ, ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ θαη ε) ηεο δήισζεο ζθνπηκφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. 
 

22.7. Ανηαπόκπιζη ηος ΠΜ ζηοςρ ζηόσοςρ ηος Σμήμαηορ και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ κοινυνίαρ 
 

Γηα ηελ αξηηφηεξε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, ην Σκήκα ΒΑ έρεη νξγαλψζεη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε εηδηθφηεξν ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

έξεπλαο, αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο. Σν 

ΠΜ ζε επίπεδν Master’s ζηνρεχεη: α) ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε 

ζχγρξνλε Αλαηνιηθή & Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο, β) 

ζηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ζηε γλψζε θαη κειέηε ηεο 

ζχγρξνλεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, γ) ζηελ παξνρή εμεηδίθεπζεο σο πξνο ηελ 

νηθνλνκία θαη πνιηηηθή ηεο ζχγρξνλεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηνπο 

απνθνίηνπο άιισλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ, αιιά θαη ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ αλαζεσξείηαη, βειηηψλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Έθζεζεο ηεο Οκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ). Ζ ελ ιφγσ νκάδα 

νξίδεηαη αλά δηεηία απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ε έθζεζε απηήο ζηεξίδεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ιίγεο εβδνκάδεο πξηλ ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ κε ηε ζπκπιήξσζε δνκεκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ην Πξφγξακκα αλακνξθψζεθε ηειεπηαία θνξά 

ζηηο 17/07/2014  
 

22.8. Γιεθνήρ διάζηαζη ηος ΠΜ 
 

πσο ζεκεηψζεθε ήδε, ε γιψζζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ είλαη ε αγγιηθή. Ζ επηινγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο έγηλε γηα λα 

εληζρπζεί ε εμσζηξέθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: α) κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε άιια νηθεία 

ηκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη β) κε ηε ζπκκεηνρή ζε απηφ ηφζν αιινδαπψλ 

δηδαζθφλησλ φζν θαη αιινδαπψλ θνηηεηψλ. Ζ επηινγή απηή ελ ηέιεη επέηξεςε ηε ζπλεξγαζία κε ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Bamberg θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ σο άλσ Double Master’s Programme. 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην Otto-

Friedrich ηνπ Bamberg, 5 θνηηεηέο ηνπ ελ ιφγσ ΠΜ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Bamberg θαη βξίζθνληαλ ζην ζηάδην ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο 

εξγαζίαο. Δπίζεο, θαηά ην ίδην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο, 4 θνηηήηξηεο/εηέο απφ ην γεξκαληθφ 

παλεπηζηήκην ζπκκεηείρε ζην ελ ιφγσ ΠΜ. 

 Σνλ Μάην 2015, πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε απφ ηελ πιεπξά ησλ κειψλ ηεο 

ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο θαη γξακκαηείαο ηνπ ελ ιφγσ ΠΜ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Bamberg. Με 

ηνπο ζπλνκηιεηέο απφ ην ζπλεξγαδφκελν Παλεπηζηήκην ζπδεηήζεθε ε πξφνδνο ηεο ζπλεξγαζίαο, 

θαζψο θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε ιεηηνπξγία. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο αμηνινγήζεθε σο ζεηηθή θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Δπίζεο, μεθίλεζε ε ζπδήηεζε γηα 

ηελ εχξεζε ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ρνξήγεζεο απφ ηελ DAAD ζηηο 
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31 Γεθεκβξίνπ 2016. 

Δπίζεο νινθιεξψζεθαλ φιεο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ζχλαςε Πξσηφθνιινπ πλεξγαζίαο 

κε ην ΓΔΔΘΑ. ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο θάζε ρξφλν 20 αμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην ΠΜ κε πξνηηκεζηαθνχο φξνπο. Δθθξεκεί ε ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ.  

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο πινπνηήζεθαλ νη παξαθάησ δξάζεηο εμσζηξέθεηαο θαη 

πξνβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

Βξαβεχζεηο 

Γηα 2ε ζπλερφκελε ρξνληά, 6 θνηηεηέο ηνπ ελ ιφγσ ΠΜ βξαβεχηεθαλ ζηελ εθδήισζε κε 

ηίηιν: «Ζ Δθπαίδεπζε σο αζπίδα ελαληίνλ ηεο δηαθζνξάο», ηελ νπνία ζπλδηνξγάλσζε ην ΠΜ κε 

ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα-Διιάο/παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

16.02.2015 ζην Ακθηζέαηξν Σειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 6 θνηηήηξηεο/εηέο 

βξαβεχηεθαλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθπφλεζαλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ―Economics in Eastern 

and South-Eastern Europe.‖  

Ηκεξίδεο, Σεκηλάξηα, Σπλέδξηα: 

20 Ννεκβξίνπ 2014: Workshop: ―Cr-ISIS in the Middle East: regional challenges and the role 

of Turkey.‖ Chair: Fotini Tsibiridou (Professor, University of Macedonia). Speakers: Sahin Alpay 

(Senior Lecturer, Bahcesehir University, columnist for Zaman and Today’s Zaman dailies), ―Back 

to authoritarianism in Turkey: How and why?‖ Ioannis N. Grigoriadis (Assistant Professor, Bilkent 

University), ―Turkish foreign policy in Syria: Between Kurds and Jihadists‖, Eftihia Voutira 

(Professor, University of Macedonia), ―Who helps whom in the current Syrian crisis: The 

humanitarian challenge.‖ Discussants: Konstantinos Tsitselikis (Associate Professor, University of 

Macedonia), Yorgos Christides (Assistant Professor, University of Macedonia), Panos Kouriotis 

(Aristotle University of Thessaloniki). 

4 Γεθεκβξίνπ 2014: ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΠΜ κε ην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο 

Βνπιγαξίαο ζηε Θεζζαινλίθε, ην Διιεληθφ Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην ζηε Βνπιγαξία θαη ην 

Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, δηνξγαλψζεθε ν 2
νο

 παλειιήληνο θνηηεηηθφο δηαγσληζκφο κε 

ρξεκαηηθφ έπαζιν κε ηίηιν: «Ζ δηκεξήο νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζπλεξγαζία Βνπιγαξίαο- Διιάδαο 

σο πξφηππν δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο ζηελ ΝΑ Δπξψπε.» (―The bilateral 

economic and political cooperation between Bulgaria and Greece as a model of international 

relations and a factor of stability in Southeastern Europe.‖) Ο θνηηεηηθφο δηαγσληζκφο 

νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2014. πλνιηθά θαηαηέζεθαλ 11 εξγαζίεο. Οη 

ηξείο πξψηεο εξγαζίεο βξαβεχηεθαλ θαη παξνπζηαζηήθαλ δεκφζηα ζε εκεξίδα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2014. 

2 Απξηιίνπ 2015: Ζκεξίδα κε ηίηιν: ―Promoting Regional Growth in the Balkan Region: The 

Greece-Bulgaria European Territorial Cooperation Programme.‖ Οκηιεηέο: Dimitrios Kirkilis 

(Head of Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies), Fanis Papas (Vice-Prefect of 

Environment, Energy and Natural Resources, Region of Central Macedonia), Vassil Valchev 

(General Consul of Bulgaria in Thessaloniki), Anagnostis Argiriou (Deputy Director, Institute of 

Applied Biosciences – Center for Research and Technology Hellas), Anastasia Aritzi 

(Communications Officer, JTS ETCP GR-BG), Dimitris Papathanasiou (Project Officer, JTS ETCP 

GR-BG), Kiriaki Antoniadou (Project Officer, JTS ETCP GR-BG), Athanasios Koulakiotis 

(Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies), Panagiotis Madesis (Researcher, INAB/ 

CERTH), Anagnostis Argiriou (Deputy Director, INAB/ CERTH), Christos Paraskevopoulos 

(Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies), Harry Papapanagos (Department of Balkan, 

Slavic and Oriental Studies), Giorgos Papapostolou (Consultant - Project Manager). 
 

23. Γιδάζκονηερ (Μ5.035-037 και Μ5.039-040) 
 

ε φιν ην εχξνο ηεο δηεηίαο, νη δηδάζθνληεο ηνπ ΠΜ είλαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ Μέιε ΓΔΠ 

ηνπ Σκήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ζηελ ππφ εμέηαζε δηεηή πεξίνδν, ην 2013-14 φινη νη δηδάζθνληεο 

(13) ήηαλ Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, ελψ ην 2014-15 νη 12 εμ απηψλ ήηαλ Μέιε ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο θαη 1 ινηπφο ζπλεξγάηεο (7,69%). Σα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε 
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βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 3 ηνπ Μέξνπο Γ΄(1) ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

Β. ΠΜ «Ιζηοπία, Ανθπυπολογία και Πολιηιζμόρ ζηην Αναηολική και 

Νοηιοαναηολική Δςπώπη (History, Anthropology and Culture in Eastern 

and South-Eastern Europe)» 

24. Γενικά ζηοισεία (Μ5.001-020) 

24.1. Διζαγυγικά  
 

Ο ηίηινο ηνπ απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) είλαη 

«Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε», κε 

γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ Αγγιηθή (ΜΑ in History, Anthropology and Culture in Eastern and South-

Eastern Europe). Σν ελ ιφγσ ΠΜ απνηειεί ην δεχηεξν ηζηνξηθά ηνπ Σκήκαηνο, δέρζεθε ηνπο 

πξψηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-15 θαη ε 

θαλνληθή δηάξθεηα απηνχ αλέξρεηαη ζηνπο 4 εμάκελα. 

Οη απφθνηηνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο ζε 

Σκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηαηξηβήο 

ζε θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηνπο γλσζηηθνχο ρψξνπο ησλ εηδηθεχζεσλ πνπ 

ζεξαπεχνπλ νη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Σν ΠΜ ηδξχζεθε ζηηο 17/07/2014 (βάζεη ΦΔΚ) θαη πξνζθέξεη 120 Μνλάδεο ECTS. Ζ 

γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε ειιεληθή θαη ε ειάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη 4 εμάκελα. Σν 

Πξφγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ζε ΠΓ. Ζ κεξηθή θνίηεζε ζην εμσηεξηθφ δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή, νχηε πξναηξεηηθή. Σν Πξφγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο 

θαη ε παξαθνινχζεζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε θπζηθή παξνπζία. Ζ θαηαβνιή δηδάθηξσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή ην δε χςνο απηψλ αλέξρεηαη ζε 2.500€, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζε πέληε ηζφπνζεο 

δφζεηο ησλ 500€. Αζθαιψο πξνζθέξνληαη ππνηξνθίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ δηδάθηξσλ. Σν 

αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο (εαξηλφ εμάκελν) ρνξεγήζεθαλ ζπλνιηθά 6 ππνηξνθίεο ιφγσ αξηζηείαο 

ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ (Μ.Ο. Α΄ θαη Β΄ εμακήλνπ, αληίζηνηρα, άλσ ηνπ 8,50) ζπλνιηθνχ χςνπο 1.200 

επξψ. 

Σα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Μέξνπο 

Γ΄(2) ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

24.2. Σμήμαηα και Ιδπύμαηα πος ζςμμεηέσοςν 
 

Σν ελ ιφγσ ΠΜ είλαη κνλνηκεκαηηθφ, πινπνηείηαη κφλνλ απφ ην Σκήκα ΒΑ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 
 

24.3. Φοιηηηέρ (νεοειζεπσόμενοι, εγγεγπαμμένοι) – Απόθοιηοι 
 

Καηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, ν αξηζκφο ησλ λενεηζεξρφκελσλ ήηαλ 22, ησλ 

εγγεγξακκέλσλ 20, ελψ ησλ απνθνίησλ παξέκελε αζθαιψο αθφκε κεδεληθφο θαηά ηε ιήμε ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8). Σα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο 

δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Μέξνπο Γ΄(2) ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

25. Γομή και οπγάνυζη ζποςδών (Μ5.021-034) 

25.1. Διζαγυγικά (Μ5.021-025) 
 

ηνλ παξερφκελν ηίηιν ζπνπδψλ δελ πξνβιέπνληαη εηδηθεχζεηο ή θαηεπζχλζεηο. Δπίζεο δελ 

πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή θαη ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο αλέξρεηαη ζε 11 καζήκαηα.  
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25.2. Σύποι μαθημάηυν (Μ5.026-034) 

 

Απφ ηα 5 ζπλνιηθά πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

αλαθνξάο, ηα 2 είλαη ππνρξεσηηθά (Τ) (40% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ) θαη ηα 3 

ειεχζεξεο επηινγήο (ΔΔ) (60% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ). Γελ πξνζθέξνληαη 

πξναπαηηνχκελα καζήκαηα («αιπζίδεο») —σο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρνπλ θαη καζήκαηα κε 

πξναπαηηνχκελν κάζεκα— καζήκαηα κε θξνληηζηήξην, κε θιηληθή άζθεζε ή θιηληθά ή καζήκαηα 

κε άζθεζε ππαίζξνπ ή επίζθεςε ζην πεδίν εξγαζίαο ή κάζεκα κε εξγαζηεξηαθή άζθεζε. Σα σο 

άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνπο Πίλαθεο 2 θαη 4 ηνπ Μέξνπο Γ΄(2) 

ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

25.3. Γομή, ζςνεκηικόηηηα και λειηοςπγικόηηηα ηος ΠΜ 
 

Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 

Σκήκαηνο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Δπηπξνζζέησο, ηα γλσζηηθά 

πεδία ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ είλαη αλεμάξηεηα, αιιά 

αιιεινζπλδένληαη. Σν ΠΜ είλαη δνκεκέλν έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν 

εμεηδηθεπκέλεο θαη δηεπηζηεκνληθήο γλψζεο ζε αλψηεξν επίπεδν γηα ηελ ηζηνξία, ηελ 

αλζξσπνινγία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

Σα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηε βάζε δηαιέμεσλ, θαηά ηηο νπνίεο νη θνηηήηξηεο/εηέο 

ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ θξηηηθά, λα δηαιέγνληαη θαη λα εθζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. ηε 

δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή εθπφλεζεο θαη παξνπζίαζεο πνιιαπιψλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεσξεηηθά ή εκπεηξηθά 

εξσηήκαηα θαη ζέκαηα, ηελ εκπέδσζε ησλ αλαιπηηθψλ κεζφδσλ, εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, ηελ 

πξναγσγή ηνπ θξηηηθνχ θαη ζπλζεηηθνχ πλεχκαηνο, θαη ηελ εμάζθεζε ζε ζέκαηα παξνπζίαζεο θαη 

δηαχγεηαο ησλ επηρεηξεκάησλ. Οη παξαπάλσ δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπφλεζε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (ΜΓΔ) ε νπνία νθείιεη λα είλαη επαξθήο ζε φια ηα 

παξαπάλσ. 
 

25.4. Δξεηαζηικό ζύζηημα 
 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ γίλεηαη ζηε βάζε ζπλδπαζκνχ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, εξγαζηψλ θαη παξνπζηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, θαζψο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο απηψλ θαηά ηηο δηαιέμεηο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνδίδεηαη ζην θξηηηθφ πλεχκα, αιιά 

θαη ζηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο. 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ηξηψλ πξψησλ εμακήλσλ, νη θνηηήηξηεο/εηέο εθπνλνχλ 

ΜΓΔ ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ, γηα ηελ νπνία παξέρεηαη επίβιεςε απφ 

κέινο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο (κέινο ΓΔΠ) θαη ε νπνία αμηνινγείηαη σο πξνο 

ηελ αθαδεκατθή επάξθεηα απφ ηελ/ηνλ επηβιέπνπζα/νληα θαη κία/έλαλ άιιε/άιινλ 

εμεηάζηξηα/αζηή πνπ νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο κεηά ηελ πξφηαζε ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ θαη απφ θνηλνχ κε ηελ/ηνλ επηβιέπνπζα/νληα ζπκπιεξψλνπλ 

ηελ έθζεζε βαζκνιφγεζεο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ βαζκφ. Ζ ΜΓΔ αμηνινγείηαη ζηε 

βάζε ησλ δηεζλψλ αθαδεκατθψλ πξνηχπσλ σο πξνο ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ, κεζφδσλ θαη 

ηξφπσλ, αιιά θαη ηελ αλάιπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ εξσηήκαηνο, ηελ εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηε ζχλζεζε ησλ πξνηάζεσλ. 

Σν εθαξκνδφκελν ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ εμεηαζηηθφ ζχζηεκα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ. Ζ 

εκπεηξία πνπ απνθηάηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη 

φπνηεο αλαγθαίεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο, έηζη ψζηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα λα βειηησζεί θαη 

λα νκνγελνπνηεζεί ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. 
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25.5. Υπημαηοδόηηζη ΠΜ 

 

Σν ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελν. Οη κεηαπηπρηαθέο/νί θνηηήηξηεο/εηέο 

θαηαβάιινπλ δίδαθηξα 2.500€ ζε πέληε ηζφπνζεο δφζεηο ησλ 500€. Δθ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 

δηδάθηξσλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10% παξαθξαηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σν ππφινηπν πνζφ δηαηίζεηαη: α) γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ 

δηδαζθφλησλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μειψλ ΓΔΠ, β) γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ 

ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θαηά ην εμάκελν 

αλαθνξάο ησλ ππνηξνθηψλ θαη γ) γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, 

πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ ΠΜ. 
 

25.6. Γιαδικαζία επιλογήρ μεηαπηςσιακών θοιηηηών 
 

Ζ επηινγή ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε: α) ηνπ 

βαζκνχ ηνπ πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, β) ηεο πηζηνπνηεκέλεο πνιχ θαιήο γλψζεο ηεο 

αγγιηθήο, γεξκαληθήο ή γαιιηθήο γιψζζαο, γ) ηεο πηζηνπνηεκέλεο ειιελνκάζεηάο ηνπο, δ) ηεο 

θαηάζεζεο δχν, ηνπιάρηζηνλ, ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ θαη ε) ηεο δήισζεο ζθνπηκφηεηαο εθ κέξνπο 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
 

25.7. Ανηαπόκπιζη ηος ΠΜ ζηοςρ ζηόσοςρ ηος Σμήμαηορ και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ κοινυνίαρ 
 

Γηα ηελ αξηηφηεξε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, ην Σκήκα ΒΑ έρεη νξγαλψζεη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε εηδηθφηεξν ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

έξεπλαο, αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο. Σν 

ΠΜ ζε επίπεδν Master’s ζηνρεχεη: α) ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε 

ζχγρξνλε Αλαηνιηθή & Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε ζηνπο ηνκείο ηεο ηζηνξίαο, ηεο αλζξσπνινγίαο 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, β) ζηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ζηε 

γλψζε θαη κειέηε ηεο ζχγρξνλεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, γ) ζηελ παξνρή 

εμεηδίθεπζεο σο πξνο ηελ ηζηνξία, ηελ αλζξσπνινγία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ζηε Αλαηνιηθή θαη 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε ζηνπο απνθνίηνπο άιισλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ, αιιά θαη 

ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ αλαζεσξείηαη, βειηηψλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Έθζεζεο ηεο Οκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ). Ζ ελ ιφγσ νκάδα 

νξίδεηαη αλά δηεηία απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ε έθζεζε απηήο ζηεξίδεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ιίγεο εβδνκάδεο πξηλ ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ κε ηε ζπκπιήξσζε δνκεκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ην Πξφγξακκα αλακνξθψζεθε ηειεπηαία θνξά 

ζηηο 17/07/2014. 
 

25.8. Γιεθνήρ διάζηαζη ΠΜ 
 

Σν Πξφγξακκα έρεη έληνλε παξνπζία ζε πιήζνο δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαη επηζηεκνληθψλ 

εθδειψζεσλ κε ζπκκεηνρή θνηηεηξηψλ/ψλ ηνπ. Δλδεηθηηθά κφλνλ αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

α) Γηεζλέο Θεξηλφ ρνιείν Κφληηζαο 2015 

β) Γηεζλέο πλέδξην «Ρσζηθή θαη Αξκεληθή Λανγξαθία: Παξάδνζε θαη Νεσηεξηθφηεηα (19νο – 

αξρέο 21νπ αηψλα» 

γ) 1o Φνηηεηηθφ Φεζηηβάι Δζλνγξαθηθνχ Νηνθηκαληέξ, 2015 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο πινπνηήζεθαλ νη παξαθάησ δξάζεηο εμσζηξέθεηαο θαη 

πξνβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

Γηαθήκηζε: α) Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (http://mahac-bsos.uom.gr/) θαη 

ζειίδαο ζην Facebook, β) Γηαθήκηζε ζηελ έληππε πεξηνδηθή έθδνζε ―Days of Art in Greece‖ θαη 

έλαο ρξφλνο ζπλδξνκήο ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε, γ) πκκεηνρή ζηελ Έθζεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

http://mahac-bsos.uom.gr/
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πξνγξακκάησλ ζηελ Θεζζαινλίθε ζηηο 26 Μαΐνπ 2015 ζην ΚΔ.ΓΔ.Α ηνπ Α.Π.Θ. 

Ηκεξίδεο, Σεκηλάξηα, Σπλέδξηα, Γηαιέμεηο: 

16 Μαξηίνπ 2015: Πξνβνιή ληνθηκαληέξ ηνπ Βαζίιε Λνπιέ θαη ζπδήηεζε κε ηνλ ζθελνζέηε, 

«πλαληήζεηο κε ηε κεηέξα κνπ Λέια Καξαγηάλλε» (2005) θαη «Θειεηά» (2014) 

22 Μαΐνπ 2015: Ξελάγεζε θνηηεηψλ ζηα νζσκαληθά κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηελ 

αξραηνιφγν θαη εηδηθφ θ. Λίια ακπαλνπνχινπ θαη ηνλ θ. ηακαηφπνπιν. 

13 Ηνπλίνπ 2015: Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα, «Πφιεκνο θαη Δπαλάζηαζε ζηα Βαιθάληα: 

Ηζηνξηνγξαθηθέο αλαδεηήζεηο», Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο, Ληβάδηα Κνηχιεο. 
 

26. Γιδάζκονηερ (Μ5.035-037 και Μ5.039-040) 
 

Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, νη δηδάζθνληεο ηνπ ΠΜ ήηαλ εμνινθιήξνπ Μέιε ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο (8). Σα σο άλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζε βάζνο δηεηίαο ζηνλ Πίλαθα 3 ηνπ 

Μέξνπο Γ΄(2) ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 

 

Μέπορ Γ΄: Ππόγπαμμα Γιδακηοπικών ποςδών (Κυδικοί Μ6) 

27. Γενικά ζηοισεία (Μ6.001-004) 

 

Σν Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ (ΠΓ) ηνπ Σκήκαηνο ηδξχζεθε ζηηο 20/09/1996, 

είλαη κνλνηκεκαηηθφ θαη κνλντδξπκαηηθφ θαη δελ έρεη ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα ή καζήκαηα. Άξρηζε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδεκατθφ έηνο 2003-04 κε 8 ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Σν 2008 έγηλε ε 

επηηπρήο ππνζηήξημε ησλ πξψησλ 2 δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο, κε έηνο εγγξαθήο ην 

2003. Σν Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ θαιχπηεη, έλα επξχ θάζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ 

επηβιεπφλησλ Μειψλ ΓΔΠ θαη ε εξεπλεηηθή θαη δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία ζε πνιχ θαιά 

Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, δηαζθαιίδεη σο έλαλ βαζκφ ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο κε εθαξκνγή ζηελ 

νηθνλνκία, ζηελ πνιηηηθή θαη ζηελ θνηλσλία ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ησλ ρσξψλ ηεο βαιθαληθήο 

θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 
 

28. Γιδακηοπικέρ ζποςδέρ, θέζειρ και διδάκηοπερ (Μ6.005-015) 

 

Ο αξηζκφο ησλ αλαγνξεπκέλσλ δηδαθηφξσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη’ έηνο αλαθνξάο παξνπζηάδεη 

κία ειαθξψο αλνδηθή ηάζε ζηελ πεξίνδν ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, ε νπνία εληζρχεη ηελ απμεηηθή 

πνξεία ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαθηφξσλ, ην νπνίν ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν απφ 21 

(2013-14) ζε 27 (2014-15). Σελ ίδηα πεξίνδν ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ κεηψζεθε ζεκαληηθά απφ 

10,5 ζε 6,33 έηε. ε θάζε πεξίπησζε θαη πέξα απφ ηηο ζρεηηθέο απμνκεηψζεηο, ε κέζε δηάξθεηα 

παξακέλεη ηδηαίηεξα πςειή επηβαξχλνληαο ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ο αξηζκφο ησλ 

αηηήζεσλ αλήιζε απφ 10 ζε 15. ην Γηάγξακκα 27 απνηππψλεηαη ν αξηζκφο θαη ε πξνέιεπζε ησλ 

λενεηζαρζεηζψλ/έλησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζην Πξφγξακκα θαη’ έηνο. 
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Ο αξηζκφο ησλ ελ ελεξγεία ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ απμήζεθε απφ 69 ζε 79. 
  

29. Γομή και οπγάνυζη Ππογπάμμαηορ 

 

ζα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ αθνξνχλ αζθαιψο ηε ιεηηνπξγία θαη δνκή ηνπ ΠΓ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε δηεηίαο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαλ απφ ηνλ ηφηε ηζρχνληα Καλνληζκφ ηνπ 

ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 4461/2018 (ΦΔΚ Β΄ 2290) Πξάμε ηεο πγθιήηνπ ηνπ 

Ηδξχκαηνο θαη ζην επξχηεξν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ Ν/ 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄ 114) εγθξίζεθε ν 

Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ν νπνίνο πξνζδηφξηζε αθξηβέζηεξα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο εθεμήο ιεηηνπξγίαο θαη δνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σα παξαθάησ ινηπφλ αθνξνχλ 

πξνθαλψο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξηλ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ. 
 

29.1. Ανηαπόκπιζη ηος ΠΓ ζηοςρ ζηόσοςρ ηος Σμήμαηορ και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ κοινυνίαρ 
 

ην πιαίζην ηνπ ΠΓ ην Σκήκα απνλέκεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα κε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, απνζθνπψληαο: α) ζηελ θαηά ην δπλαηφλ 

εληνλφηεξε δηεζλνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο, β) ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

έξεπλαο, γ) ζηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο θαη δ) ζηελ 

αλάδεημε πςεινχ επηπέδνπ επηζηεκφλσλ, κε γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δνκέο ηεο βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ αξαβηθνχ 

θφζκνπ. Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ζα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηδαθηφξσλ ηνπ 

Σκήκαηνο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο (Σξάπεδεο, Δκπνξηθέο θαη Ναπηηιηαθέο 

Δπηρεηξήζεηο θηι.) φζν θαη ζε θξαηηθνχο θνξείο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο (δηπισκαηηθφ ζψκα, 

Τπνπξγεία Πνιηηηζκνχ θαη Άκπλαο), ζηελ πξνζπάζεηα απηψλ είηε λα δηεηζδχζνπλ νηθνλνκηθά ζηηο 

αγνξέο ησλ γεηηνληθψλ κε ηελ Διιάδα ρσξψλ, είηε λα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζην κέιινλ θνηλψλ δξάζεσλ κε ηηο ρψξεο απηέο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ησλ 

δηεζλψλ ζρέζεσλ, ηεο εθπαίδεπζεο θηι. 
 

29.2. Γομή ηος Ππογπάμμαηορ 
 

Ο νξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ απνηειεί επζχλε ηνπ επηβιέπνληνο Mέινπο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο. Απνζθνπψληαο ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ έρεη 

θαζηεξσζεί: α) Ζ ππνβνιή εηήζηαο Έθζεζεο πξνφδνπ εθ κέξνπο ηεο/ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα. ην 

πιαίζην απηήο ε/ν ππνςήθηα/νο δηδάθηνξαο παξνπζηάδεη ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ηεο/ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο ηεο/ηνπ θαη ζέηεη ηνπο εξεπλεηηθνχο ηεο/ηνπ ζηφρνπο γηα 

ην επφκελν έηνο. β) Ζ ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζην Μεηαπηπρηαθφ εκηλάξην, ζην 
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πιαίζην ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά αθαδεκατθφ έηνο ηε δνπιεηά ηνπο. 

πζηήλεηαη ελ πξνθεηκέλσ ε ελεξγνπνίεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ επηηπρεκέλνπ ζεζκνχ 

θαη ζηα επφκελα έηε. γ) Ζ ελζάξξπλζε ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ λα εκπινπηίζνπλ ην 

βηνγξαθηθφ ηνπο κε ηε ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα ζπλέδξην κε θξηηέο θαη κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κίαο ηνπιάρηζηνλ δεκνζίεπζεο ζε αλαγλσξηζκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πξηλ 

ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θξίλεηαη αλαγθαία ε 

ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ εθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη ηα φπνηα έμνδα ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα, κεηαθηλήζεσλ, 

δεκνζίεπζεο θηι. δ) Ζ ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηνπ ΠΜ, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο πνπ ζα ηνπο θαλνχλ 

ηδηαηηέξσο ρξήζηκεο, φηαλ ζα θιεζνχλ κειινληηθά λα επαλδξψζνπλ θάπνην πξνπηπρηαθφ ή 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. ε) Να πξνζθέξνληαη ζηελ/ζηνλ ππνςήθηα/ν δηδάθηνξα 

καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ έπεηηα απφ αίηεκα πνπ ζα θαηαζέηεη ν ίδηνο πξνο ηε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ελζαξξχλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή Μειψλ ΓΔΠ 

άιισλ Σκεκάησλ, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη δπλαηφ θαη αλαγθαίν. 
 

29.3. Δξεηαζηικό ζύζηημα 
 

Ζ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο επαθίεηαη ζηελ/ζηνλ επηβιέπνπζα/νληα θαζεγήηξηα/εηή θαη ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή, ε 

νπνία θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε εθπιήξσζεο ηφζν ησλ πνηνηηθψλ 

φζν θαη ησλ ηερληθψλ θξηηεξίσλ πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθπνλεζείζα δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή. Με ηελ θαηάζεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ε Σξηκειήο Δπηηξνπή ππνβάιεη ζρεηηθή 

εηζήγεζε ζηε πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο, φπνπ παξνπζηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ε δηαηξηβή θαη 

πξνηείλεηαη ε παξαπνκπή ηεο ζηελ Δπηακειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. Ζ/Ο ππνςήθηα/νο δηδάθηνξαο 

θξίλεηαη ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εθάζηνηε πθηζηάκελνπ λφκνπ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ δηαζθαιίδεη 

ηφζν ηνλ δηαθαλή φζν θαη ηνλ ακεξφιεπην ραξαθηήξα ηεο θξίζεο ηνπ έξγνπ ηεο/ηνπ ππνςήθηαο/νπ 

δηδάθηνξα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε δεκνζίεπζε κέξνπο ή κεξψλ ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, πνπ ελζαξξχλεηαη απφ ηα επηβιέπνληα Μέιε ΓΔΠ, ζε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ππνζηήξημήο ηεο, απνηειεί νπζηαζηηθά 

έλαλ έκκεζν, αιιά απζηεξά αληηθεηκεληθφ κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο ηεο/ηνπ ππνςήθηαο/ηνπ 

δηδάθηνξα, ην ζπκπέξαζκα, κάιηζηα, ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί κε επθνιία. 
 

29.4. Γιαδικαζία επιλογήρ ςποτηθίυν διδακηόπυν 
 

χκθσλα κε ηνλ ππάξρνληα Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ε 

δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ απαηηεί: ππνβνιή αίηεζεο ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην 

πεδίν έξεπλαο θαη ηα θχξηα ζεκεία ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο, αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, 

αληίγξαθα πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο επηπέδνπ Master, άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο-δηαθξίζεηο-ινηπνί ηίηινη ζπνπδψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ) θαη 2 

ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. πλεθηηκάηαη ε επάξθεηα ζε βαιθαληθή, ζιαβηθή ή αλαηνιηθή γιψζζα. 

Καηφπηλ, ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ειέγρεηαη σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ απφ 

ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ, ε νπνία εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο αλ ε/ν 

ππνςήθηα/νο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 
 

29.5. Οπγάνυζη ζεμιναπίυν και ομιλιών 
 

ην Σκήκα ιεηηνχξγεζε κε επηηπρία θχθινο ζεκηλαξίσλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ, φπνπ ηφζν νη 

ππνςήθηεο/νη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο φζν θαη Μέιε ΓΔΠ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο 

αιινδαπήο, παξνπζηάδνπλ ζέκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 

ηνπ Σκήκαηνο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, εξεπλεηηθά δίθηπα θαη δηεζλή fora, φπνπ παξνπζηάδνπλ κέξνο 

ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ, θξίλεηαη απαξαίηεηε. Σέινο, ζπληζηάηαη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ 
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ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζηελ έξεπλα ηνπ Σκήκαηνο κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έξεπλεο 

πεδίνπ, ζπιινγή ζηνηρείσλ, ζπκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή άξζξσλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ θαη 

εμνηθείσζή ηνπο ζε αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ, 

δηαδηθαζία θξίζεο άξζξσλ ζε δηεζλή πεξηνδηθά θηι. 
 

29.6. Γιεθνήρ διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ 
 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΠΜ γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ βήκα δηεζλνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ. Σν Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα 

πξνζειθχζεη θνηηεηέο απφ ηελ Δπξψπε, ηα Βαιθάληα θαη ηελ ΝΑ Δπξψπε γηα εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα. ην πιαίζην ηεο 

πεξαηηέξσ δηεζλνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνηείλεηαη ε ελζάξξπλζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ κε ηε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ ζηελ ηξηκειή επηηξνπή απφ παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 
 

30. Δπεςνηηικό έπγο ΤΓ (Μ6.016-018) 

 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ηνπ 

Σκήκαηνο, φπσο δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα κε θξηηέο θαη 

παηέληεο – επξεζηηερλίεο. 
 

 

Μέπορ Δ΄: ςμπεπάζμαηα και ζσέδια βεληίυζηρ 

31. Θεηικά και απνηηικά ζημεία 
 

Βι. Δλφηεηα 31 ζηελ ΔΔΑ 2017-18, φπνπ αμηνινγνχληαη ζηνηρεία ηεο ζπλνιηθήο πεληαεηίαο 2013-

14 έσο 2017-18. 
 

32. σέδιο δπάζηρ ηος Σμήμαηορ 
 

Βι. Δλφηεηα 32 ζηελ ΔΔΑ 2017-18, φπνπ αμηνινγνχληαη ζηνηρεία ηεο ζπλνιηθήο πεληαεηίαο 2013-

14 έσο 2017-18. 
 

33. Πποηάζειρ ιδπςμαηικήρ δπάζηρ 
 

Βι. Δλφηεηα 33 ζηελ ΔΔΑ 2017-18, φπνπ αμηνινγνχληαη ζηνηρεία ηεο ζπλνιηθήο πεληαεηίαο 2013-

14 έσο 2017-18. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  

 

A. Πίνακερ 
 

Μέπορ Α΄: Κυδικοί Μ3. Σμήμα 
 

Πίνακαρ 1. Σαςηόηηηα Σμήμαηορ 
 

Σαςηόηηηα Σμήμαηορ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ M3.001 1 1 

Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ M3.002 3 3 

Γηαηκεκαηηθά/Γηηδξπκαηηθά ΠΜ (επηζπεχδνλ) M3.003 0 0 

Γηαηκεκαηηθά/Γηηδξπκαηηθά ΠΜ (ζπκκεηέρνλ) M3.004 1 1 

Γηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο M3.005 97 94 

Γηεζλή ΠΜ M3.006 1 1 

Σνκείο M3.007 0 0 

 

Πίνακαρ 2. Δνεπγό Πποζυπικό  
 

Δνεπγοί [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8) κε βάζε ην 

ΦΔΚ] 
Α/Θ Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Καζεγεηέο 

Α M3.008 10 7 

Θ M3.009 4 3 

ΤΝΟΛΟ 14 10 

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο 

Α M3.010 5 9 

Θ M3.011 1 2 

ΤΝΟΛΟ 6 11 

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο 

Α M3.012 13 12 

Θ M3.013 1 1 

ΤΝΟΛΟ 14 13 

Λέθηνξεο / Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ 

Α M3.014 0 0 

Θ M3.015 1 1 

ΤΝΟΛΟ 1 1 

ΔΓΗΠ 

Α M3.016 2 0 

Θ M3.017 0 0 

ΤΝΟΛΟ 2 0 

ΔΣΔΠ 

Α M3.018 0 1 

Θ M3.019 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 1 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

Α M3.020 1 2 

Θ M3.021 3 2 

ΤΝΟΛΟ 4 4 

Λνηπφ πξνζσπηθφ (ΔΔΠ, Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο θηι.) 

Α M3.022 2 2 

Θ M3.023 5 5 

ΤΝΟΛΟ 7 71 

 

  

                                                           
1 Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 ππήξραλ ηα κέιε ΔΔΓΗΠ πνπ ζηε ζπλέρεηα ρσξίζηεθαλ ζε κέιε ΔΓΗΠ θαη ΔΔΠ. Σα ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξνληαη είλαη απηνί πνπ ζηελ ζπλέρεηα έγηλαλ ΔΔΠ. Σν κέινο ΔΣΔΠ εθείλεο ηεο ρξνληάο εμειίρζεθε ζε κέινο ΔΓΗΠ ηελ 

επφκελε αθαδεκατθή ρξνληά. 
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Πίνακαρ 3. ςνηαξιοδοηηθέν Πποζυπικό  
 

ςνηαξιοδοηήθηκαν [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8) 

κε βάζε ην ΦΔΚ] 
Α/Θ Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Καζεγεηέο 

Α M3.024 0 0 

Θ M3.025 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο 

Α M3.026 0 0 

Θ M3.027 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο 

Α M3.028 0 0 

Θ M3.029 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Λέθηνξεο / Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ 

Α M3.030 0 0 

Θ M3.031 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

ΔΓΗΠ 

Α M3.032 0 0 

Θ M3.033 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

ΔΣΔΠ 

Α M3.034 0 0 

Θ M3.035 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

Α M3.036 0 0 

Θ M3.037 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Λνηπφ πξνζσπηθφ (ΔΔΠ, Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο θηι.) 

Α M3.038 0 0 

Θ M3.039 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

 

Πίνακαρ 4. Παπαιηηθέν Πποζυπικό  
 

Παπαιηήθηκαν/εξέλιπαν (από οποιαδήποηε αιηία) [θαηά ηε ιήμε ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8) κε βάζε ην ΦΔΚ] 
Α/Θ Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Καζεγεηέο 

Α M3.040 0 0 

Θ M3.041 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο 

Α M3.042 0 0 

Θ M3.043 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο 

Α M3.044 0 0 

Θ M3.045 2 0 

ΤΝΟΛΟ 2 0 

Λέθηνξεο / Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ 

Α M3.046 0 0 

Θ M3.047 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

ΔΓΗΠ 

Α M3.048 0 0 

Θ M3.049 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

ΔΣΔΠ 

Α M3.050 0 0 

Θ M3.051 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

Α M3.052 0 0 

Θ M3.053 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Λνηπφ πξνζσπηθφ (ΔΔΠ, Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο θηι.) 

Α M3.054 0 0 

Θ M3.055 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 
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Πίνακαρ 5. Νεοπποζληθθέν Πποζυπικό  
 

Νεοπποζληθθένηερ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8) 

κε βάζε ην ΦΔΚ] 
Α/Θ Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Καζεγεηέο 

Α M3.056 0 1 

Θ M3.057 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 1 

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο 

Α M3.058 0 0 

Θ M3.059 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο 

Α M3.060 1 0 

Θ M3.061 0 0 

ΤΝΟΛΟ 1 0 

Λέθηνξεο / Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ 

Α M3.062 0 0 

Θ M3.063 0 1 

ΤΝΟΛΟ 0 1 

ΔΓΗΠ 

Α M3.064 12 0 

Θ M3.065 0 0 

ΤΝΟΛΟ 1 0 

ΔΣΔΠ 

Α M3.066 0 0 

Θ M3.067 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

Α M3.068 0 0 

Θ M3.069 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Λνηπφ πξνζσπηθφ (ΔΔΠ, Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο θηι.) 

Α M3.070 0 0 

Θ M3.071 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

 

Πίνακαρ 6. Δξέλιξη Πποζυπικού  
 

Μεηά από εξέλιξη [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8) κε 

βάζε ην ΦΔΚ] 
Α/Θ Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Καζεγεηέο 

Α M3.072 3 2 

Θ M3.073 1 2 

ΤΝΟΛΟ 4 4 

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο 

Α M3.074 0 0 

Θ M3.075 0 1 

ΤΝΟΛΟ 0 1 

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο 

Α M3.076 0 5 

Θ M3.077 0 1 

ΤΝΟΛΟ 0 6 

 

Πίνακαρ 7. Πποζυπικό με ύμβαζη 
 

Πποζυπικό με ζύμβαζη [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

πκβαζηνχρνη κε δηδαθηηθά θαζήθνληα  M3.078 9 14 

πκβαζηνχρνη κε δηνηθεηηθά/ινηπά θαζήθνληα M3.079 0 0 

Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε εξεπλεηηθά 

θαζήθνληα (ΔΛΚΔ) 
M3.080 2 3 

Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε 

δηνηθεηηθά/ππνζηεξηθηηθά θαζήθνληα (ΔΛΚΔ) 
M3.081 0 0 

  

                                                           
2 Μεηάζεζε. 
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Πίνακαρ 8. Κινηηικόηηηα Πποζυπικού 
 

Κινηηικόηηηα πποζυπικού [θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο 

(31/8)] 
Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Μέιε ΓΔΠ/ΔΠ κε αθαδεκατθή πξνυπεξεζία ζε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ σο 

κέιε ΓΔΠ/ΔΠ 
M3.082 — — 

Δμεξρφκελα Μέιε ΓΔΠ/ΔΠ πξνο Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (ERASMUS) M3.083 5 5 

Δηζεξρφκελνη δηδάζθνληεο απφ Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (ERASMUS) M3.084 — — 

Μέιε ΓΔΠ/ΔΠ ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα M3.085 3 2 

Μέιε ΓΔΠ/ΔΠ ζε πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. 

ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA θηι.) 
M3.086 0 0 

Μέιε ΓΔΠ/ΔΠ κε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε άιια Σκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο M3.087 8 4 

Μέιε ΓΔΠ/ΔΠ κε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε Σκήκαηα άιινπ Ηδξχκαηνο  M3.088 1 2 

 

Πίνακαρ 9.1. Οικονομικά ηοισεία: Υπημαηοδόηηζη έπγυν 
 

Υπημαηοδόηηζη έπγυν [θαηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/12)] Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΠΑ M3.089 57.619,00€ 108.702,32€ 

Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ [απφ Γηεζλή Αληαγσληζηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 

(νηαδήπνηε πεγή ηεο ΔΔ, π.ρ. πξνγξάκκαηα/FP/HORIZON 2020 θ.ά.) (κε ΔΥ κέινο ηνπ 

Τκήκαηνο)] 
M3.090 0,00€ 4.504,93€ 

Υξεκαηνδφηεζε απφ δηεζλείο θνξείο [απφ δηεζλείο θνξείο (ΟΟΣΑ, UNESCO, 

εηαηξείεο θ.ά.) (κε ΔΥ κέινο ηνπ Τκήκαηνο)] 
M3.091 0,00€ 0,00€ 

Υξεκαηνδφηεζε απφ εζληθνχο δεκφζηνπο θνξείο [απφ εζληθνχο δεκφζηνπο θνξείο 

(πεξηιακβάλνληαη ΓΔΚΟ θαη ΟΤΑ) (κε ΔΥ κέινο ηνπ Τκήκαηνο)] 
M3.092 6.500,00€ 0,00€ 

Υξεκαηνδφηεζε απφ εζληθνχο ηδησηηθνχο θνξείο [απφ εζληθνχο ηδησηηθνχο 

θνξείο (εηαηξείεο θηι.) (κε ΔΥ κέινο ηνπ Τκήκαηνο)] 
M3.093 111.617,00€ 136.165,35€ 

 

Πίνακαρ 9.2. Οικονομικά ηοισεία: Υπημαηοδόηηζη Σμήμαηορ 
 

Υπημαηοδόηηζη Σμήμαηορ [θαηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο 

(31/12)] 
Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Υξεκαηνδφηεζε Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ [χςνο ηαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

Τκήκαηνο] 
M3.094 — — 

Υξεκαηνδφηεζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ [χςνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Τκήκαηνο] M3.095 — — 

Άιιεο ρξεκαηνδνηήζεηο [χςνο άιισλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (φπσο έζνδα απφ ΔΛΚΔ, 

ΤΣΔΜΔΓΔ, Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο θ.ά.)] 
M3.096 — — 

 

Πίνακαρ 10.1. Τποδομέρ – Τπηπεζίερ: Τποδομέρ 
 

Τποδομέρ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ Σκήκαηνο M3.097 4 4 

πλνιηθή δπλακηθφηεηα ζέζεσλ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ηνπ Σκήκαηνο M3.098 145 145 

Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θνηλήο ρξήζεο κε άιια Σκήκαηα M3.099 29 29 

Αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ Σκήκαηνο (γηα νξγάλσζε 

εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ) 
M3.100 1 1 

πλνιηθή δπλακηθφηεηα ζέζεσλ ησλ αηζνπζψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο M3.101 38 38 

Αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ θνηλήο ρξήζεο κε άιια Σκήκαηα M3.102 2 2 

Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο [πιελ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο/ εξγαζηεξίσλ γηα άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. δηνίθεζε, ηερληθή ππνζηήξημε, αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ, γξαθεία 

δηδαζθφλησλ, φρη δηάδξνκνη θηι.)] 
M3.103 2 2 

Πεξηθεξεηαθέο βηβιηνζήθεο M3.104 0 0 

πλνιηθή δπλακηθφηεηα ζέζεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ βηβιηνζεθψλ M3.105 100 100 

Κνηλή ρξήζε βηβιηνζεθψλ [αξηζκφο Τκεκάησλ κε ηα νπνία γίλεηαη θνηλή ρξήζε 

βηβιηνζεθψλ θαη αλαγλσζηεξίσλ] 
M3.106 1 1 
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Πίνακαρ 10.2. Τποδομέρ – Τπηπεζίερ: Τπηπεζίερ 
 

Τπηπεζίερ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο γξακκαηείαο M3.107 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Απνκαθξπζκέλε εγγξαθή λενεηζειζφληα θνηηεηή M3.108 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Ζιεθηξνληθή δήισζε καζεκάησλ M3.109 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Ζιεθηξνληθή δήισζε ζπγγξακκάησλ M3.110 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Ζιεθηξνληθή θαηαρψξεζε βαζκνινγίαο M3.111 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Ζιεθηξνληθή παξαγγειία πηζηνπνηεηηθψλ M3.112 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Ζιεθηξνληθή έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ M3.113 ΟΥΗ ΟΥΗ 

Απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε βηβιηνζήθεο θαη βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ 
M3.114 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Αλαξηεκέλεο νδεγίεο (γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο, ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θνηηεηψλ) ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο 
M3.115 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Γξαθείν ζπκβνπιεπηηθήο θνηηεηψλ γηα ζέκαηα ζπνπδψλ (Mentoring, 

Tutoring θηι.) 
M3.116 ΝΑΗ ΝΑΗ 

 

Πίνακαρ 11.1. Δπεςνηηική δπαζηηπιόηηηα: Παπαγυγή και αναγνώπιζη επεςνηηικού έπγος 
 

Παπαγυγή και αναγνώπιζη επεςνηηικού έπγος [ζωπεςηικά κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/12)] 
Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο M3.117 99 88 

Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο M3.118 11 6 

Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο – παηέληεο M3.119 0 0 

Αλαθνηλψζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο M3.120 107 92 

Αλαθνηλψζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο M3.121 23 20 

Μνλνγξαθίεο M3.122 
47 44 

Βηβιία M3.123 

Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο M3.124 87 72 

πλέδξηα ππφ ηελ αηγίδα ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο M3.125 — — 

Αλαθνξέο (citation) M3.126 1698 1693 

Γηεζλή βξαβεία θαη δηαθξίζεηο M3.127 — — 

 

Πίνακαρ 11.2. Δπεςνηηική δπαζηηπιόηηηα: Δπεςνηηικά έπγα και επεςνηηικέρ ςποδομέρ 
 

Δπεςνηηικά έπγα και επεςνηηικέρ ςποδομέρ Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Δξεπλεηηθά έξγα φπνπ ζπκκεηέρνπλ κέιε ηνπ Σκήκαηνο [ζσξεπηηθά κέρξη ηε 

ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/12)] 
M3.128 39 40 

Δξεπλεηηθά έξγα κε ζπληνληζηή κέινο ηνπ Σκήκαηνο [ζσξεπηηθά κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/12)] 
M3.129 8 4 

Δπξσπατθά έξγα [αληαγσληζηηθά επξσπατθά έξγα (π.ρ. FP, Horizon, ERC θ.ά.) 

ζσξεπηηθά κέρξη ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/12)] 
M3.130 3 2 

Έξγα ΔΠΑ [εζληθά έξγα απφ επξσπατθά ηακεία (π.ρ. ΔΣΠΑ, Interreg θ.ά.) 

ζσξεπηηθά κέρξη ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/12)] 
M3.131 3 2 

Έξγα απφ δηεζλείο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο [ζσξεπηηθά κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/12)] 
M3.132 1 0 

Έξγα απφ εζληθέο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο [ζσξεπηηθά κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/12)] 
M3.133 11 10 

Δξεπλεηηθά έξγα (< 50Κ€) [κε ελεξγή δηάξθεηα θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ εληφο ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (1/1 - 31/12)] 
M3.134 8 4 

Δξεπλεηηθά έξγα (< 50-200Κ€) [κε ελεξγή δηάξθεηα θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ εληφο ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (1/1 - 31/12)] 
M3.135 1 1 

Δξεπλεηηθά έξγα (> 200Κ€) [κε ελεξγή δηάξθεηα θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ εληφο ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (1/1 - 31/12)] 
M3.136 1 1 

Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο έξγσλ [γηα ηελ εθηέιεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ 

Τκήκαηνο (ΔΛΚΔ) κε ελεξγή ζχκβαζε εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (1/1 - 

31/12)] 
M3.137 28 26 

Σερλνβιαζηνί [θαηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/12)] M3.138 — — 

Δξγαζηήξηα [ζεζκνζεηεκέλα θαηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξάο 

(31/12)] 
M3.139 — — 

Κέληξα Αξηζηείαο [πηζηνπνηεκέλα/αλαγλσξηζκέλα θαηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο αλαθνξάο (31/12)] 
M3.140 — — 
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Μέπορ Β΄: Κυδικοί Μ4. Ππόγπαμμα Πποπηςσιακών ποςδών 

 

Πίνακαρ 1. Γενικά ζηοισεία ΠΠ 
 

Γενικά ζηοισεία ΠΠ Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) M4.001 240 240 

Διάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ (εμάκελα) M4.002 8 8 

Ζκεξνκελία ίδξπζεο ΠΠ 
[βάζεη ΦΔΚ] 

M4.003 20/09/1996 20/09/1996 

Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο αλακφξθσζεο [φπνηαο έθηαζεο] M4.004 05/06/2013 05/06/2013 

Γιψζζα [ειιεληθή, αγγιηθή, ειιεληθή θαη αγγιηθή] M4.005 

ειιεληθή 

θαη 

αγγιηθή 

ειιεληθή 

θαη 

αγγιηθή 

 

Πίνακαρ 2. Γομή και οπγάνυζη ζποςδών 
 

Γομή και οπγάνυζη ζποςδών Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Δηδηθεχζεηο/θαηεπζχλζεηο ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ M4.006 3 3 

Καηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα M4.007 ΟΥΗ ΟΥΗ 

Τπνρξεσηηθή δηπισκαηηθή/πηπρηαθή εξγαζία M4.008 ΟΥΗ ΟΥΗ 

Διάρηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ γηα απφθηεζε πηπρίνπ M4.009 48  48 

Πξνζθεξφκελα καζήκαηα M4.010 166 155 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα M4.011 42 32 

Μαζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο M4.012 96 101 

Μαζήκαηα θαη’ επηινγή ππνρξεσηηθά M4.013 28 22 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα 
[«αιπζίδεο»] 

M4.014 ΟΥΗ ΟΥΗ 

Μαζήκαηα κε πξναπαηηνχκελν κάζεκα M4.015 0 0 

Μαζήκαηα Τπνβάζξνπ M4.016 — — 

Μαζήκαηα Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο M4.017 — — 

Μαζήκαηα Γεληθψλ Γλψζεσλ M4.018 — — 

Μαζήκαηα Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ M4.019 — — 

Μαζήκαηα κε θξνληηζηήξην M4.020 — — 

Μαζήκαηα κε εξγαζηεξηαθή άζθεζε ή εξγαζηεξηαθά M4.021 2 2 

Μαζήκαηα κε θιηληθή άζθεζε ή θιηληθά  M4.022 0 0 

Μαζήκαηα κε άζθεζε ππαίζξνπ 
[ή επίζθεςε ζην πεδίν εξγαζίαο] 

M4.023 0 0 

Έθδνζε Παξαξηήκαηνο Γηπιψκαηνο 
[Diploma Supplement] 

M4.024 ΝΑΗ ΝΑΗ 

 

Πίνακαρ 3. Ηλεκηπονική ηάξη 
 

Ηλεκηπονική ηάξη Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Απηφκαηε έθδνζε Παξαξηήκαηνο Γηπιψκαηνο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο M4.130 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Ζιεθηξνληθή ηάμε [ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. Τειεθπαίδεπζε 

ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε κέζσ web browser ρσξίο ηελ απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ 

γλψζεσλ] 

M4.025 ΝΑΗ ΝΑΗ 

χλνιν καζεκάησλ ζηελ ειεθηξνληθή ηάμε M4.026 — — 

πκκφξθσζε κε πξφηππα WCAG (ή άιιν ηζνδχλακν) [WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines): νξίδεη ηηο παξακέηξνπο ψζηε κηα ηζηνζειίδα λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο θηιηθή γηα ΑΜΔΑ] 
M4.027 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Πνζνζηφ ρξήζεο απφ δηδάζθνληεο  M4.028 — — 

 

Πίνακαρ 4. Ππακηική άζκηζη 
 

Ππακηική άζκηζη Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Τπνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε M4.029 ΟΥΗ ΟΥΗ 

Τπνζηήξημε πξαθηηθήο άζθεζεο [Γξαθείν ππνζηήξημεο πξαθηηθήο άζθεζεο] M4.030 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Φνηηεηέο πνπ νινθιήξσζαλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε M4.031 59 40 

Πνζνζηφ ακεηβνκέλσλ θνηηεηψλ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (31/8)] M4.032 100,00% 100,00% 

Γηάξθεηα πξαθηηθήο άζθεζεο [ζε κήλεο] M4.033 6 6 
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Πίνακαρ 5. σεδιαζμόρ ΠΠ 
 

σεδιαζμόρ ΠΠ Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

πκκεηνρή θνηηεηψλ M4.034 ΟΥΗ ΟΥΗ 

πκκεηνρή απνθνίησλ M4.035 ΟΥΗ ΟΥΗ 

πκκεηνρή εξγνδνηψλ M4.036 ΟΥΗ ΟΥΗ 

πκκεηνρή επηζηεκνληθψλ θνξέσλ M4.037 ΟΥΗ ΟΥΗ 

πκκεηνρή άιισλ θνξέσλ (ή αηφκσλ) M4.038 ΟΥΗ ΟΥΗ 

 

Πίνακαρ 6.1. Φοιηηηέρ (Διζαγυγή): Γενικά 
 

Διζαγυγή θοιηηηών: Γενικά [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο 

(31/8)] 
Κυδικόρ 

Έηορ ειζαγυγήρ 

2014-2015 2013-2014 

Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο [φπσο θαζνξίζηεθε απφ ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο] 
M4.039 125 155 

Πξνηεηλφκελεο ζέζεηο απφ ην Σκήκα M4.040 150 150 

Βάζε εηζαγσγήο ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο [Γεληθή Καηεγνξία] M4.053 15498 14952 

Μέζε ηηκή ζεηξάο πξνηίκεζεο [ζηε ζεηξά δήισζεο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν] M4.054 2 2 

 

Πίνακαρ 6.2. Φοιηηηέρ (Διζαγυγή): Δξέλιξη ηος απιθμού ηυν νεοειζασθένηυν πποπηςσιακών 

θοιηηηών 
 

 

Πίνακαρ 7.1. Φοιηηηέρ (Πληθςζμόρ): Καηανομή ζηα έηη ζποςδών ηυν εγγεγπαμμένυν ζηο 

ΠΠ  
 

Δγγεγπαμμένοι [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Α/Θ Κυδικόρ 
Έηη ζποςδών 

2014-2015 2013-2014 

Δληφο θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο (4 έηε) 

Α M4.055 158 191 

Θ M4.056 586 641 

ΤΝΟΛΟ 744 832 

ην 5
ν
 έηνο ζπνπδψλ  

Α M4.057 39 44 

Θ M4.058 93 108 

ΤΝΟΛΟ 132 152 

ην 6
ν
 έηνο ζπνπδψλ  

Α M4.059 29 22 

Θ M4.060 49 53 

ΤΝΟΛΟ 78 75 

Πέξαλ ηνπ 6
νπ

 έηνπο ζπνπδψλ 

Α M4.061 49 75 

Θ M4.062 84 117 

ΤΝΟΛΟ 133 192 

 

Διζασθένηερ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Α/Θ Κυδικόρ 
Έηορ ειζαγυγήρ 

2014-2015 2013-2014 

Με εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 

Α M4.041 27 36 

Θ M4.042 98 146 

ΤΝΟΛΟ 125 182 

Με θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 

Α M4.043 2 4 

Θ M4.044 1 1 

ΤΝΟΛΟ 3 5 

Με κεηεγγξαθέο – θνηλσληθά θξηηήξηα 

Α M4.045 3 0 

Θ M4.046 7 1 

ΤΝΟΛΟ 10 1 

Αιινδαπνί θνηηεηέο 

Α M4.047 0 0 

Θ M4.048 2 1 

ΤΝΟΛΟ 2 1 

Με ινηπέο κεζφδνπο 

Α M4.049 0 2 

Θ M4.050 5 1 

ΤΝΟΛΟ 5 3 

χλνιν λενεηζαρζέλησλ έηνπο 

Α M4.051 32 42 

Θ M4.052 113 150 

ΤΝΟΛΟ 145 192 
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Πίνακαρ 7.2. Φοιηηηέρ (Πληθςζμόρ): Καηανομή ζηα έηη ζποςδών ηυν αλλοδαπών 

εγγεγπαμμένυν ζηο ΠΠ 
 

Αλλοδαποί εγγεγπαμμένοι [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

αλαθνξάο (31/8)] 
Α/Θ Κυδικόρ 

Έηη ζποςδών 

2014-2015 2013-2014 

Δληφο θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο (4 έηε) 

Α M4.063 0 2 

Θ M4.064 6 11 

ΤΝΟΛΟ 6 13 

Πέξαλ θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο 

Α M4.065 6 6 

Θ M4.066 20 18 

ΤΝΟΛΟ 26 24 

 

Πίνακαρ 7.3. Φοιηηηέρ (Πληθςζμόρ): Γιαγπαμμένοι  
 

Γιαγπαμμένοι [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Α/Θ Κυδικόρ 
Έηη ζποςδών 

2014-2015 2013-2014 

Καηφπηλ αίηεζεο εληφο θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο (4 έηε) 

Α M4.067 3 3 

Θ M4.068 13 7 

ΤΝΟΛΟ 16 10 

Καηφπηλ αίηεζεο πέξαλ θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο (πέξαλ ησλ 4 

εηψλ) 

Α M4.069 0 0 

Θ M4.070 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Γηα εγγξαθή ζε άιιν ΠΠ εληφο θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο (4 

έηε) 

Α M4.071 3 3 

Θ M4.072 12 7 

ΤΝΟΛΟ 15 10 

Γηα εγγξαθή ζε άιιν ΠΠ πέξαλ θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο 

(πέξαλ ησλ 4 εηψλ) 

Α M4.073 0 0 

Θ M4.074 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

 

Πίνακαρ 8. Φοιηηηέρ (Πποζβαζιμόηηηα): ΑΜΔΑ 
 

ΑΜΔΑ (5% με ζοβαπέρ παθήζειρ) [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο αλαθνξάο (31/8)] 
Α/Θ Κυδικόρ 

Έηορ 

ειζαγυγήρ/ζποςδών/ 

αποθοίηηζηρ 

2014-2015 2013-2014 

Νενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο 

Α M4.075 0 2 

Θ M4.076 5 1 

ΤΝΟΛΟ 5 3 

Δγγεγξακκέλνη θνηηεηέο 

Α M4.077 3 5 

Θ M4.078 8 7 

ΤΝΟΛΟ 11 12 

Απφθνηηνη 

Α M4.079 0 0 

Θ M4.080 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 
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Πίνακαρ 9. Φοιηηηέρ (Κινηηικόηηηα – Γιεθνοποίηζη) 
 

Φοιηηηέρ (Κινηηικόηηηα – Γιεθνοποίηζη) [θαηά ηε ιήμε ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] 
Α/Θ Κυδικόρ 

Έηη ζποςδών 

2014-2015 2013-2014 

Με ηξίκελε παξαθνινχζεζε ζε ΑΔΗ ηεο αιινδαπήο εληφο θαλνληθήο 

δηάξθεηαο θνίηεζεο 

Α M4.081 0 0 

Θ M4.082 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Με ηξίκελε παξαθνινχζεζε ζε ΑΔΗ ηεο αιινδαπήο πέξαλ 

θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο 

Α M4.083 0 0 

Θ M4.084 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

Απφ άιιν ηκήκα ηεο αιινδαπήο (ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο) 

Α M4.085 5 3 

Θ M4.086 8 2 

ΤΝΟΛΟ 13 5 

Δηζεξρφκελνη ERASMUS 

Α M4.087 5 3 

Θ M4.088 8 2 

ΤΝΟΛΟ 13 5 

Δμεξρφκελνη ERASMUS 

Α M4.089 6 2 

Θ M4.090 13 9 

ΤΝΟΛΟ 19 11 

 

Πίνακαρ 10. Απόθοιηοι (Πληθςζμοί): Δξέλιξη ηος απιθμού ηυν αποθοίηυν ηος ΠΠ και 

διάπκεια ζποςδών 
 

Απόθοιηοι [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Α/Θ Κυδικόρ 
Έηορ αποθοίηηζηρ 

2014-2015 2013-2014 

Δληφο θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο (4 έηε) 

Α M4.091 2 9 

Θ M4.092 1 17 

ΤΝΟΛΟ 3 26 

Δληφο πεληαεηίαο (4+1 έηε) 

Α M4.093 14 7 

Θ M4.094 54 48 

ΤΝΟΛΟ 68 55 

Δληφο εμαεηίαο (4+2 έηε) 

Α M4.095 8 11 

Θ M4.096 43 33 

ΤΝΟΛΟ 51 44 

Πιένλ εμαεηίαο (>4+2 έηε) 

Α M4.097 12 20 

Θ M4.098 29 31 

ΤΝΟΛΟ 41 51 

 

Πίνακαρ 11. Απόθοιηοι (Δπιδόζειρ): Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζη ηιμή βαθμού πηςσίος 

ηυν αποθοίηυν ηος ΠΠ 
 

Απόθοιηοι [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Α/Θ Κυδικόρ 
Έηορ αποθοίηηζηρ 

2014-2015 2013-2014 

Με βαζκφ πηπρίνπ 5.00-5.99 

Α M4.099 3 5 

Θ M4.100 7 7 

ΤΝΟΛΟ 10 12 

Με βαζκφ πηπρίνπ 6.00-6.99 

Α M4.101 13 22 

Θ M4.102 65 70 

ΤΝΟΛΟ 78 92 

Με βαζκφ πηπρίνπ 7.00-7.99 

Α M4.103 11 11 

Θ M4.104 35 42 

ΤΝΟΛΟ 46 53 

Με βαζκφ πηπρίνπ 8.00-8.99 

Α M4.105 7 8 

Θ M4.106 13 9 

ΤΝΟΛΟ 20 17 

Με βαζκφ πηπρίνπ 9.00-10.00 

Α M4.107 0 1 

Θ M4.108 0 0 

ΤΝΟΛΟ 0 1 

Μέζε ηηκή βαζκνχ πηπρίνπ 
Α M4.109 7.07 6.94 

Θ M4.110 6.98 6.87 
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Πίνακαρ 12.1. Απόθοιηοι (Αποππόθηζη): Απαζσόληζη αποθοίηυν 
 

Απαζσόληζη αποθοίηυν (%) [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

αλαθνξάο (31/8)] 
Α/Θ Κυδικόρ 

Έηορ αποθοίηηζηρ 

2014-2015 2013-2014 

ε ζπλαθή εξγαζία εληφο 6 κελψλ απφ ηελ απνθνίηεζε 

Α M4.111 – – 

Θ M4.112 – – 

ΤΝΟΛΟ – – 

ε κε ζπλαθή εξγαζία εληφο 6 κελψλ απφ ηελ απνθνίηεζε 

Α M4.113 – – 

Θ M4.114 – – 

ΤΝΟΛΟ – – 

ε ζπλαθή εξγαζία εληφο 12 κελψλ απφ ηελ απνθνίηεζε 

Α M4.115 – – 

Θ M4.116 – – 

ΤΝΟΛΟ – – 

ε κε ζπλαθή εξγαζία εληφο 12 κελψλ απφ ηελ απνθνίηεζε 

Α M4.117 – – 

Θ M4.118 – – 

ΤΝΟΛΟ – – 

ε ζπλαθή εξγαζία εληφο 24 κελψλ απφ ηελ απνθνίηεζε 

Α M4.119 – – 

Θ M4.120 – – 

ΤΝΟΛΟ – – 

ε κε ζπλαθή εξγαζία εληφο 24 κελψλ απφ ηελ απνθνίηεζε 

Α M4.121 – – 

Θ M4.122 – – 

ΤΝΟΛΟ – – 

 

Πίνακαρ 12.2. Απόθοιηοι (Αποππόθηζη): ςνέσιζη ζποςδών 
 

Ποζοζηό ζςνέσιζηρ ζποςδών [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

αλαθνξάο (31/8)] 
Α/Θ Κυδικόρ 

Έηορ αποθοίηηζηρ 

2014-2015 2013-2014 

ην εζσηεξηθφ 

Α M4.123 – – 

Θ M4.124 – – 

ΤΝΟΛΟ – – 

ην εμσηεξηθφ 

Α M4.125 – – 

Θ M4.126 – – 

ΤΝΟΛΟ – – 

 

Πίνακαρ 13. Γιδάζκονηερ ζηο ΠΠ 
 

Γιδάζκονηερ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Μέιε ΓΔΠ Σκήκαηνο M4.127 35 35 

Μέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ M4.128 2 1 

Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο M4.129 3 3 

Μέιε ΔΔΠ M4.131 – – 

Λνηπνί δηδάζθνληεο M4.132 9 14 
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Πίνακαρ 14. Μαθήμαηα ΠΠ (2014-15)
3
 

 

Δξάμηνο Μαθήμαηα Κυδικόρ Τπεύθςνορ διδάζκυν και ζςνεπγάηερ 
Καηηγοπία 

μαθήμαηορ 

Σύπορ 

μαθήμαηορ4 

Γ, Φ, 

Δ5 

1o Αξρέο Μηθξννηθνλνκηθήο Β0103-5 
Α΄ Σκήκα: νθία Γειεπάιια, Καζεγήηξηα 

Β΄ Σκήκα: Υξήζηνο Καξπέηεο, Αλαπι. Καζεγεηήο 
Τ ΓΤ 4Γ 

1o 
Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη ηηο Γηεζλείο 

ρέζεηο 
Β0104-4 

Α΄ Σκήκα: Νίθνο Μαξαληδίδεο, Αλαπι. Καζεγεηήο 

Β΄ Σκήκα: Κπξηάθνο Κεληξσηήο, Καζεγεηήο 
Τ ΓΤ 4Γ 

1o Ηζηνξία ηεο Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο Β0215-2 Γεκήηξηνο ηακαηφπνπινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Τ ΓΤ 4Γ 

1o 
Δηζαγσγή ζηελ Αλζξσπνινγία θαη Δζλνγξαθία (Δπξψπε, 

Βαιθάληα, Μεζφγεηνο) 
Β0113 Ησάλλεο Μάλνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τ ΓΤ 4Γ 

1o Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Β0304-2 Δπηπρία Βνπηπξά, Καζεγήηξηα, θαη Ησάλλεο Μάλνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τ ΓΤ 4Γ 

1o Βνπιγαξηθή Γιψζζα I ΞΓ0301 ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ ΤΔ ΑΓ 4Γ 

1o Ρνπκαληθή Γιψζζα I ΞΓ0501 Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, Δπίθ. Καζεγεηήο ΤΔ ΑΓ 4Γ 

1o Ρσζηθή Γιψζζα I ΞΓ0201 Ναηξίζα Γαληειίδνπ, ΔΔΠ ΤΔ ΓΤ 4Γ 

1o εξβηθή Γιψζζα I ΞΓ0401 Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ ΤΔ ΓΤ, ΑΓ 4Γ 

1o Σνπξθηθή Γιψζζα I ΞΓ0101 Κιενπάηξα Παπνπηζή, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 ΤΔ ΑΓ 4Γ 

1o Greek Language Advanced Level I ΞΓ0903 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

1o Greek Language Advanced Level II ΞΓ09031 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

2ν Αξρέο Μαθξννηθνλνκηθήο Β0203-3 
Α΄ Σκήκα: Ησάλλεο Μαξαγθφο, Καζεγεηήο 

Β΄ Σκήκα: Αζαλάζηνο Κνπιαθηψηεο, Δπίθ. Καζεγεηήο 
Τ ΓΤ 4Γ 

2ν 
Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία (Αλαηνιηθή, ΝΑ 

Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο) 
Β0205 Διέλε Γαβξά, Αλαπι. Καζεγήηξηα Τ ΓΤ 4Γ 

2ν Θεζκνί θαη Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Β0313-1 Ησάλλεο Σδηψλαο, Καζεγεηήο  Τ ΓΤ 4Γ 

2ν Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Β0117-1 Αηθαηεξίλε αξξή, Καζεγήηξηα Τ ΓΤ, ΑΓ 4Γ 

2ν ηαηηζηηθή κε Υξήζε Ζ/Τ Β0105-4 Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τ ΓΤ 4Γ 

2ν Βνπιγαξηθή Γιψζζα II ΞΓ0302 ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ ΤΔ ΑΓ 4Γ 

2ν Ρνπκαληθή Γιψζζα II ΞΓ0502 Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, Δπίθ. Καζεγεηήο ΤΔ ΑΓ 4Γ 

2ν Ρσζηθή Γιψζζα II ΞΓ0202 Ναηξίζα Γαληειίδνπ, ΔΔΠ ΤΔ ΓΤ 4Γ 

2ν εξβηθή Γιψζζα II ΞΓ0402 Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ ΤΔ ΓΤ, ΑΓ 4Γ 

2ν Σνπξθηθή Γιψζζα II ΞΓ0102 Κιενπάηξα Παπνπηζή, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 ΤΔ ΑΓ 4Γ 

2ν Greek Language Advanced Level I ΞΓ0903 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

2ν Greek Language Advanced Level II ΞΓ09031 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

3o 
Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη ηηο Γηεζλείο 

ρέζεηο 
Β0104-4 

Α΄ Σκήκα: Νίθνο Μαξαληδίδεο, Αλαπι. Καζεγεηήο 

Β΄ Σκήκα: Κπξηάθνο Κεληξσηήο, Καζεγεηήο 
Τ ΔΤ 4Γ 

3ν Μαθξννηθνλνκηθή Β0407-1 
Φψηηνο ηψθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, θαη Υξήζηνο Καξπέηεο, Δπίθ. 

Καζεγεηήο 
Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

                                                           
3 ια ηα καζήκαηα ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ 5 Μνλάδεο ECTS, δηδάζθνληαη 4 ψξεο αλά εβδνκάδα θαη γηα 13 εβδνκάδεο αλά εμάκελν (4x13=52), δηαηεξνχλ κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (ηδίσο ησλ 

καζεκάησλ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο) ηζηνζειίδα ζην compus, αμηνινγνχληαη θαλνληθά θάζε εμάκελν απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ε δηδαζθαιία ηνπο βαζίδεηαη ζε πνιιαπιή βηβιηνγξαθία θαη 

ζηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ, ηα νπνία θξίλνληαη απφ ηηο/ηνπο δηδάζθνπζεο/νληεο σο επαξθή. 
4 Σχπνο Μαζήκαηνο: Τ = Τπνβάζξνπ, ΓΤ = Γεληθνχ Τπνβάζξνπ, EY = Δηδηθνχ Τπνβάζξνπ, ΓΓ = Γεληθψλ Γλψζεσλ, ΔΓΓ = Δηδίθεπζεο Γεληθψλ Γλψζεσλ, ΔΠ = Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, ΑΓ = 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 
5 Γ: Γηάιεμε, Φ: Φξνληηζηήξην, Δ: Δξγαζηήξην 
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3ν Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία Β0302-2 
Owen O’Donnell, Αλαπι. Καζεγεηήο, θαη Αζαλάζηνο Κνπιαθηψηεο, 

Δπίθ. Καζεγεηήο 
Τ ΟΗΚ ΔΓΓ 4Γ 

3ν 
Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην θαη Γίθαην Γηεζλψλ 

πλαιιαγψλ 
Β0505 Ησάλλεο Σδηψλαο, Καζεγεηήο  Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

3ν Δηζαγσγή ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Β0321 Νηθφιανο Παπαζπξηφπνπινο, Καζεγεηήο Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

3ν Δζλνγξαθίεο ηνπ Μεηαζνζηαιηζηηθνχ Κφζκνπ Β0320 Δπηπρία Βνπηπξά, Καζεγήηξηα Τ ΠΟΛ ΔΤ 4Γ 

3ν πγθξηηηθή Πνιηηηθή Β02014 
Ησάλλεο Αξκαθφιαο, Δπίθ. Καζεγεηήο, θαη Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Δπίθ. 

Καζεγεηήο 
Τ ΠΟΛ ΓΤ 4Γ 

3ν χγρξνλε Βαιθαληθή Ηζηνξία Β0322 
Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο, Δπίθ. Καζεγεηήο, θαη Βιάζηνο Βιαζίδεο, Δπίθ. 

Καζεγεηήο 
Τ ΠΟΛ ΓΤ 4Γ 

3ν Γιψζζα θαη Λνγνηερλία ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε Β0323 
ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα, θαη Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο 

νχηζηνπ, Δπίθ. Καζεγεηήο 
Τ ΠΟΛ ΔΤ 4Γ 

3ν Βνπιγαξηθή Γιψζζα III ΞΓ0303 ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ ΤΔ ΑΓ 4Γ 

3ν Ρνπκαληθή Γιψζζα III ΞΓ0503 Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, Δπίθ. Καζεγεηήο ΤΔ ΑΓ 4Γ 

3ν Ρσζηθή Γιψζζα III ΞΓ0203 Γηάαλα Λάηλε, ΔΔΠ ΤΔ ΑΓ 4Γ 

3ν εξβηθή Γιψζζα III ΞΓ0403 Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ ΤΔ ΑΓ 4Γ 

3ν Σνπξθηθή Γιψζζα III ΞΓ0103 Κιενπάηξα Παπνπηζή, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 ΤΔ ΑΓ 4Γ 

3ν Διιεληθή Οξνινγία Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ I Β090311 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΓΤ, ΓΓ – 

3ν Διιεληθή Οξνινγία Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ II Β090312 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΓΤ, ΓΓ – 

4ν Μηθξννηθνλνκηθή Β0301-1 Υάξξπ Παπαπαλάγνο, Καζεγεηήο Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

4ν Γηεζλήο Μαθξννηθνλνκηθή Β0408 
Νηθφιανο Παπαζπξηφπνπινο, Καζεγεηήο, θαη Αζαλάζηνο Κνπιαθηψηεο, 

Δπίθ. Καζεγεηήο  
Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

4ν Γηεζλέο Δκπφξην Β0715-2 Υξήζηνο Καξπέηεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

4ν Οηθνλνκηθά θαη Γίθαην Β0524-1 Αηθαηεξίλε Καιιηαξέθνπ, Λέθηνξαο Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

4ν Μάξθεηηλγθ Β0409 Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

4ν Δζλνγξαθίεο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο Β0308-2 Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, Καζεγήηξηα Τ ΠΟΛ ΓΤ 4Γ 

4ν Δηζαγσγή ζηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε Β0406 Κπξηάθνο Κεληξσηήο, Καζεγεηήο Τ ΠΟΛ ΓΤ 4Γ 

4ν Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην Β0417 
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, θαη Νηθφιανο Εάηθνο, 

Δπίθ. Καζεγεηήο 
Τ ΠΟΛ ΓΤ 4Γ 

4ν Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε Β0418 ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα Τ ΠΟΛ ΔΤ 4Γ 

4ν χγρξνλε Πνιηηηθή ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε Β0319 
Ησάλλεο Αξκαθφιαο, Δπίθ. Καζεγεηήο, θαη Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Δπίθ. 

Καζεγεηήο 
Τ ΠΟΛ ΔΤ 4Γ 

4ν Βνπιγαξηθή Γιψζζα IV ΞΓ0304 ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ ΤΔ ΑΓ 4Γ 

4ν Ρνπκαληθή Γιψζζα IV ΞΓ0504 Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, Δπίθ. Καζεγεηήο ΤΔ ΑΓ 4Γ 

4ν Ρσζηθή Γιψζζα IV ΞΓ0204 Γηάαλα Λάηλε, ΔΔΠ ΤΔ ΑΓ 4Γ 

4ν εξβηθή Γιψζζα IV ΞΓ0404 Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ ΤΔ ΑΓ 4Γ 

4ν Σνπξθηθή Γιψζζα IV ΞΓ0104 Κιενπάηξα Παπνπηζή, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 ΤΔ ΑΓ 4Γ 

4ν Διιεληθή Οξνινγία Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ I Β090311 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΓΤ, ΓΓ – 

4ν Διιεληθή Οξνινγία Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ II Β090312 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΓΤ, ΓΓ – 

5ν Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο Β0715-1 
Γεκήηξηνο Κπξθηιήο, Καζεγεηήο, θαη Γεψξγηνο Μαθξήο, Αλαπι. 

Καζεγεηήο 
Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

5ν 
χγθιηζε ησλ Οηθνλνκηψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ 

Δπξψπεο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκία ηεο Αγνξάο 
Β0541 

Υάξξπ Παπαπαλάγνο, Καζεγεηήο, θαη Γεψξγηνο Μαθξήο, Αλαπι. 

Καζεγεηήο 
Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

5ν Ρσζηθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή Β0641 Δκκαλνπήι Καξαγηάλλεο, Δπίθ. Καζεγεηήο, θαη επηθνπξηθά ηπιηαλφο Τ ΠΟΛ ΔΤ 4Γ 
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σηεξίνπ, κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο 

5ν Πνιηηηθά Καζεζηψηα ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε Β0543 Νίθνο Μαξαληδίδεο, Αλαπι. Καζεγεηήο  Τ ΠΟΛ ΔΤ 4Γ 

5ν Ρσζηθή Γιψζζα V ΞΓ0205 Αληψληνο Σξαθάδαο, ΔΔΠ ΤΔ ΑΓ 4Γ 

5ν Σνπξθηθή Γιψζζα V ΞΓ0105 Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ ΤΔ ΑΓ 4Γ 

5ν Βνπιγαξηθή Γιψζζα Η ΞΓ0301 ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ Δ ΑΓ 4Γ 

5ν Ρνπκαληθή Γιψζζα Η ΞΓ0501 Λάθξηκα Μηραήι, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 Δ ΑΓ 4Γ 

5ν εξβηθή Γιψζζα Η ΞΓ0401 Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ Δ ΑΓ 4Γ 

5ν Αξαβηθή Γιψζζα I ΞΓ0801 Νηανχλη Αιζνπέηο, δηδάζθσλ ΠΓ 407/80 Δ ΑΓ 4Γ 

5ν Αξκεληθή Γιψζζα I ΞΓ1001 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΑΓ 4Γ 

5ν Δβξατθή Γιψζζα I ΞΓ1101 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΑΓ 4Γ 

5ν 
Οηθνλνκηθά ηεο Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο 
Β0544 Γεκήηξηνο Κπξθηιήο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν Δθαξκνγέο Θεσξίαο Παηγλίσλ Β0520-1 νθία Γειεπάιια, Καζεγήηξηα Δ ΔΤ 4Γ 

5ν 
Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην θαη Γίθαην Γηεζλψλ 

πλαιιαγψλ 
Β0505 Ησάλλεο Σδηψλαο, Καζεγεηήο Δ ΔΤ 4Γ 

5ν Βηνκεραληθή Οξγάλσζε Β0703 Υ. Κσλζηαληάηνο, Καζεγεηήο ΟΔ Δ — 4Γ 

5ν Δηδηθά Θέκαηα Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Β0603-1 Αηθαηεξίλε αξξή, Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

5ν Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αλζξσπνινγία  Β0318 Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ ΔΤ 4Γ 

5ν Δκπνξηθφ Γίθαην Β0526 Αηθαηεξίλε Καιιηαξέθνπ, Λέθηνξαο Δ ΔΤ 4Γ 

5ν 
Πνιηηηθή θαη Δμσηεξηθέο ρέζεηο ζηνλ Καχθαζν θαη ηελ 

Κεληξηθή Αζία 
Β0549 

Δκκαλνπήι Καξαγηάλλεο, Δπίθ. Καζεγεηήο, θαη επηθνπξηθά ηπιηαλφο 

σηεξίνπ, κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο 
Δ — 4Γ 

5ν Ζ Σνπξθία ζηνλ 20ν αηψλα Β0548 Γεκήηξηνο ηακαηφπνπινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν Υξεκαηννηθνλνκηθή Β0321 Νηθφιανο Παπαζπξηφπνπινο, Καζεγεηήο Δ ΔΤ 4Γ 

5ν Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ Β0535-2 
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, θαη Νηθφιανο Εάηθνο, 

Δπίθ. Καζεγεηήο 
Δ — 4Γ 

5ν Γηεζλείο Οξγαληζκνί Β0601-2 
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, θαη Νηθφιανο Εάηθνο, 

Δπίθ. Καζεγεηήο 
Δ ΔΓΓ 4Γ 

5ν 
Πνιηηηθή θαη Κνηλσλία ζηα Κξάηε ηνπ Μεηα-

γηνπγθνζιαβηθνχ Υψξνπ 
Β0550 Ησάλλεο Αξκαθφιαο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν 
Ρσζία θαη ιαβηθνί Λανί: Γιψζζεο Πνιηηηζκφο θαη 

Δπηθνηλσλία 
Β0303-3 Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή Β0711-1 Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν Μλεκεηαθή Αξρηηεθηνληθή ΠΟΛ315 Διέλε Γαβξά, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

5ν Οηθνλνκεηξία ΟΗΚ475 Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, Λέθηνξαο Δ — 4Γ 

5ν Σα Βαιθάληα Μεηά ην Σέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ΠΟΔ465 Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν Νενειιεληθή Ηζηνξία ΗΣ265 Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν Πλεπκαηηθφο Βίνο ησλ ιάβσλ ΗΣ425 Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν Ζιεθηξνληθά ΜΜΔ ζηα Βαιθάληα ΜΜΔ465 Βιάζηνο Βιαζίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ ΔΤ 4Γ 

5ν Δζληθηζκφο θαη Δθπαίδεπζε ζηα Βαιθάληα ΠΟΔ415 ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

5ν 
Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ ΗΗ: Θεσξεηηθά Εεηήκαηα 

Δηξεληθήο πλχπαξμεο ζηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβία 
ΓΥ255 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΔΤ – 

5ν Έξεπλα Αγνξάο θαη πκπεξηθνξά Καηαλαισηή 
ΟΗΚ495/ 

ΟΗΚ456 
Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο ΤΔ345 Αηθαηεξίλε αξξή, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 
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5ν Γηαθήκηζε ΜΜΔ415 Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν Ρνπκαληθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο (20νο αη.) ΡΜΝ405 Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν εξβηθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο (20νο αη.) ΔΡ405 ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

5ν 
Εεηήκαηα Ρσζηθήο Γξακκαηηθήο ζε χγθξηζε κε ηελ 

Διιεληθή 
ΡΧ405 βεηιάλα Μακαινχη, ΔΔΠ Δ — 4Γ 

5ν χγρξνλε Σνπξθηθή Λνγνηερλία ΣΡΚ405 Νηθφιανο Ληάδνο, δηδάζθσλ ΠΓ 407/80 Δ — 4Γ 

5ν 
Governance, Institutions and Corruption in SE Europe and 

the Balkans (Erasmus+) 
Β0534-2 Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ EY, E 4Γ 

5ν Forced Migration in Eastern and SE Europe (Erasmus+) Β0508-1 Δπηπρία Βνπηπξά, Καζεγήηξηα Δ ΔΤ 4Γ 

5ν Investment Appraisal (Erasmus+) Β0802-1 Owen O’Donnell, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

5ν Greek Language Beginners Level I (Erasmus+) ΞΓ0901 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

5ν Greek Language Beginners Level II (Erasmus+) ΞΓ09011 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

5ν Greek Language Intermediate Level I (Erasmus+) ΞΓ0902 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

5ν Greek Language Intermediate Level II (Erasmus+) ΞΓ09021 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

5ν Greek Language Advanced Level I (Erasmus+) ΞΓ0903 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

5ν Greek Language Advanced Level II (Erasmus+) ΞΓ09031 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

6ν Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ Β0717 Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

6ν Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Β0502 Γεψξγηνο Μαθξήο, Αλαπι. Καζεγεηήο Τ ΟΗΚ ΔΤ 4Γ 

6ν Γηεζλείο ρέζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Σνπξθία Β0632 
Ησάλλεο Αξκαθφιαο, Δπίθ. Καζεγεηήο, θαη επηθνπξηθά ηπιηαλφο 

σηεξίνπ, κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο  
Τ ΠΟΛ ΔΓΓ, ΔΤ 4Γ 

6ν Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην Β0417 
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, θαη Νηθφιανο Εάηθνο, 

Δπίθ. Καζεγεηήο 
Τ ΠΟΛ ΓΤ 4Γ 

6ν Ρσζηθή Γιψζζα VI ΞΓ0206 Αληψληνο Σξαθάδαο, ΔΔΠ YE ΑΓ 4Γ 

6ν Σνπξθηθή Γιψζζα VI ΞΓ0106 Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ YE ΑΓ 4Γ 

6ν Βνπιγαξηθή Γιψζζα ΗΗ ΞΓ0302 ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ E ΑΓ 4Γ 

6ν Ρνπκαληθή Γιψζζα ΗΗ ΞΓ0502 Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, Δπίθ. Καζεγεηήο E ΑΓ 4Γ 

6ν εξβηθή Γιψζζα ΗΗ ΞΓ0402 Γηέιηηο, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 Δ ΑΓ 4Γ 

6ν Αξαβηθή Γιψζζα II ΞΓ0802 Νηανχλη Αιζνπέηο, δηδάζθσλ ΠΓ 407/80 E ΑΓ 4Γ 

6ν Αξκεληθή Γιψζζα II ΞΓ1002 Γελ πξνζθέξζεθε E ΑΓ – 

6ν Δβξατθή Γιψζζα II ΞΓ1102 M. Naftaly, δηδάζθνπζα μέλεο γιψζζαο E ΑΓ 4Γ 

6ν Οηθνλνκηθφ Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Β0605 Ησάλλεο Σδηψλαο, Καζεγεηήο Δ ΓΤ 4Γ 

6ν 

E-business Αλάπηπμε Ζιεθηξνληθήο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Γξάζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα θαη ζηα 

Βαιθάληα 

Β0626 

Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, Δπίθ. Καζεγεηήο (ζπληνληζηήο), Ησάλλεο 

Σδηψλαο, Καζεγεηήο, Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, Λέθηνξαο, θαη Αηθαηεξίλε 

αξξή, Καζεγήηξηα 

Δ — 4Γ 

6ν Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε Β0551 Νηθφιανο Παπαζπξηφπνπινο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν Σξαπεδηθή θαη Υξεκαηνδφηεζε Β0521 Φψηηνο ηψθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ ΔΤ 4Γ 

6ν Οηθνλνκηθή Ηζηνξία ηεο ΝΑ Δπξψπεο Β0527 Γεκήηξηνο ηακαηφπνπινο, Αλαπι Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν Οηθνλνκηθά θαη Γίθαην Β0524-1 Αηθαηεξίλε Καιιηαξέθνπ, Λέθηνξαο Δ ΔΤ 4Γ 

6ν 
χγρξνλνη Δζληθηζκνί θαη πγθξνχζεηο ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη Μέζε Αλαηνιή 
Β0817 

Ησάλλεο Αξκαθφιαο, Δπίθ. Καζεγεηήο, θαη επηθνπξηθά Π Παζραιίδεο, 

κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο 
Δ — 4Γ 

6ν Θέκαηα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  Β0545 Ησάλλεο Μάλνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν χγρξνλε Διιεληθή Πνιηηηθή Β0546 Νίθνο Μαξαληδίδεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν Θέκαηα ιαβηθήο Σέρλεο (19νο-20νο αη.) Β0713 ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

6ν Θέκαηα ιαβηθψλ Λνγνηερληψλ  Β0607-2 ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 
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6ν 
Ζ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Μέζε Αλαηνιή ζηνλ Φπρξφ 

Πφιεκν 
Β0635 Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν Διιεληθή Οηθνλνκία (1945 θ.εμ.)  ΟΗΚ355 Ησάλλεο Μαξαγθφο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν Πνιηηηθέο Ηδενινγίεο  Β0538 Νίθνο Μαξαληδίδεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ ΓΓ 4Γ 

6ν Δπξσπατθή Οινθιήξσζε θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε Β0542 Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν 
Πνιηηηθέο ηνπ Φχινπ θαη Δμνπζία: Γχζε,  

Ηζιακηθφο Κφζκνο θαη Παγθφζκηνο Νφηνο 
Β0637-1 Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ ΔΓΓ, ΑΓ 4Γ 

6ν Οηθηζηηθφ Πνιηηηζηηθφ Απφζεκα ζηα Βαιθάληα  ΥΧΡ355 Διέλε Γαβξά, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

6ν Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗ  ΟΗΚ161 Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, Λέθηνξαο Δ — 4Γ 

6ν Άγηνλ ξνο θαη ιάβνη  ΗΣ385 Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν Έληππα ΜΜΔ ζηα Βαιθάληα  ΜΜΔ405 
Βιάζηνο Βιαζίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο, θαη επηθνπξηθά Π. Παζραιίδεο, 

κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο 
Δ ΔΤ 4Γ 

6ν ιαβηθή Παιαηνγξαθία  ΒΛΓ475 Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν Αζηηθέο Πνιηηηθέο ζηε ΝΑ Δπξψπε  ΥΧΡ475 Διέλε Γαβξά, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

6ν Δηδηθά Μαζήκαηα Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ  ΓΗΚ405 
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, θαη Νηθφιανο Εάηθνο, 

Δπίθ. Καζεγεηήο 
Δ — 4Γ 

6ν 
Πνιηηηθή Δπηζηήκε ΗΗ: χγρξνλε Πνιηηηθή Θεσξία θαη ε 

«Πνξεία Δθδεκνθξαηηζκνχ» ησλ Βαιθαλίσλ  
ΠΟΔ455 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΔΤ – 

6ν Πνιηηηθή Οηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο Β0634 Ησάλλεο Μαξαγθφο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ΟΗΚ255 Αηθαηεξίλε αξξή, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

6ν Γίθαην Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πλαιιαγψλ  Β0805-2 Αηθαηεξίλε Καιιηαξέθνπ, Λέθηνξαο Δ ΔΤ 4Γ 

6ν Ζ Δ.Δ. ζην χζηεκα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ΓΗΚ455 Κπξηάθνο Κεληξσηήο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία ΗΗ  ΜΜΔ475 Βιάζηνο Βιαζίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν 
Ρνπκαληθή Γιψζζα, Δπηθνηλσλία θαη Κνηλσληθέο 

Γεμηφηεηεο 
ΡΜΝ455 Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ ΑΓ 4Γ 

6ν εξβηθή Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο (20νο αη.) ΔΡ455 ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

6ν 
Φσλεηηθή-Φσλνινγία ηεο Ρσζηθήο ζε χγθξηζε κε ηελ 

Διιεληθή  
ΡΧ455 βεηιάλα Μακαινχη, ΔΔΠ Δ — 4Γ 

6ν Σνπξθηθή Λνγνηερλία ηεο Πεξηφδνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ΣΡΚ455 Νηθφιανο Ληάδνο, δηδάζθσλ ΠΓ 407/80 Δ — 4Γ 

6ν The Politics of the Modern Middle East (Erasmus+) Β0630-1 Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ ΔΤ 4Γ 

6ν 
Ethnicity and Nationalism in Eastern and SE. Europe 

(Erasmus+) 
Β0638-1 Ησάλλεο Μάλνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

6ν Greek Language Beginners Level I (Erasmus+) ΞΓ0901 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

6ν Greek Language Beginners Level II (Erasmus+) ΞΓ09011 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

6ν Greek Language Intermediate Level I (Erasmus+) ΞΓ0902 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

6ν Greek Language Intermediate Level II (Erasmus+) ΞΓ09021 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

6ν Greek Language Advanced Level I (Erasmus+) ΞΓ0903 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

6ν Greek Language Advanced Level II (Erasmus+) ΞΓ09031 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

7ν Αγνξέο Κεθαιαίνπ θαη Υξήκαηνο Β0631-1 Φψηηνο ηψθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Τ ΟΗΚ ΤΔ – 

7ν 
Γεκφζηα Πνιηηηθή θαη Γεκφζηα Γηνίθεζε (Κεληξηθή, 

Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε) 
Β0718 Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Τ ΠΟΛ ΔΤ, Δ 4Γ 

7ν 
Ρσζηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ Η 
ΞΓ0207-1 βεηιάλα Μακαινχη, ΔΔΠ YE ΔΤ, ΑΓ 4Γ 

7ν Σνπξθηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ ΞΓ0107-1 Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ YE ΑΓ 4Γ 
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Δπηζηεκψλ Η 

7ν Βνπιγαξηθή Γιψζζα III ΞΓ0303 Mirena Atanasova Patseva-Momova, δηδάζθνπζα μέλεο γιψζζαο E ΑΓ 4Γ 

7ν Ρνπκαληθή Γιψζζα III ΞΓ0503 Λάθξηκα Μηραήι, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 E ΑΓ 4Γ 

7ν εξβηθή Γιψζζα III ΞΓ0403 Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ E ΑΓ 4Γ 

7ν Αξαβηθή Γιψζζα III ΞΓ0803 Νηανχλη Αιζνπέηο, δηδάζθσλ ΠΓ 407/80 Δ ΑΓ 4Γ 

7ν Αξκεληθή Γιψζζα III ΞΓ1003 Γελ πξνζθέξζεθε E ΑΓ – 

7ν Δβξατθή Γιψζζα III ΞΓ1103 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΑΓ – 

7ν 
Οηθνλνκηθά ηεο Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο 
Β0544 Γεκήηξηνο Κπξθηιήο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν Δθαξκνγέο Θεσξίαο Παηγλίσλ Β0520-1 νθία Γειεπάιια, Καζεγήηξηα Δ ΔΤ 4Γ 

7ν 
Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην θαη Γίθαην Γηεζλψλ 

πλαιιαγψλ 
Β0505 Ησάλλεο Σδηψλαο, Καζεγεηήο Δ ΔΤ 4Γ 

7ν Βηνκεραληθή Οξγάλσζε Β0703 Υ. Κσλζηαληάηνο, Καζεγεηήο ΟΔ Δ — 4Γ 

7ν Δηδηθά Θέκαηα Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Β0603-1 Αηθαηεξίλε αξξή, Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

7ν Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αλζξσπνινγία  Β0318 Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ ΔΤ 4Γ 

7ν Δκπνξηθφ Γίθαην Β0526 Αηθαηεξίλε Καιιηαξέθνπ, Λέθηνξαο Δ ΔΤ 4Γ 

7ν 
Πνιηηηθή θαη Δμσηεξηθέο ρέζεηο ζηνλ Καχθαζν θαη ηελ 

Κεληξηθή Αζία 
Β0549 

Δκκαλνπήι Καξαγηάλλεο, Δπίθ. Καζεγεηήο, θαη επηθνπξηθά ηπιηαλφο 

σηεξίνπ, κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο 
Δ — 4Γ 

7ν Ζ Σνπξθία ζηνλ 20ν αηψλα Β0548 Γεκήηξηνο ηακαηφπνπινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν Υξεκαηννηθνλνκηθή Β0321 Νηθφιανο Παπαζπξηφπνπινο, Καζεγεηήο Δ ΔΤ 4Γ 

7ν Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ Β0535-2 
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, θαη Νηθφιανο Εάηθνο, 

Δπίθ. Καζεγεηήο 
Δ — 4Γ 

7ν Γηεζλείο Οξγαληζκνί Β0601-2 
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, θαη Νηθφιανο Εάηθνο, 

Δπίθ. Καζεγεηήο 
Δ ΔΓΓ 4Γ 

7ν 
Πνιηηηθή θαη Κνηλσλία ζηα Κξάηε ηνπ Μεηα-

γηνπγθνζιαβηθνχ Υψξνπ 
Β0550 Ησάλλεο Αξκαθφιαο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν 
Ρσζία θαη ιαβηθνί Λανί: Γιψζζεο Πνιηηηζκφο θαη 

Δπηθνηλσλία 
Β0303-3 Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή Β0711-1 Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν Μλεκεηαθή Αξρηηεθηνληθή ΠΟΛ315 Διέλε Γαβξά, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

7ν Οηθνλνκεηξία ΟΗΚ475 Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, Λέθηνξαο Δ — 4Γ 

7ν Σα Βαιθάληα Μεηά ην Σέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ΠΟΔ465 Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν Νενειιεληθή Ηζηνξία ΗΣ265 Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν Πλεπκαηηθφο Βίνο ησλ ιάβσλ ΗΣ425 Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν Ζιεθηξνληθά ΜΜΔ ζηα Βαιθάληα ΜΜΔ465 Βιάζηνο Βιαζίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ ΔΤ 4Γ 

7ν Δζληθηζκφο θαη Δθπαίδεπζε ζηα Βαιθάληα ΠΟΔ415 ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

7ν 
Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ ΗΗ: Θεσξεηηθά Εεηήκαηα 

Δηξεληθήο πλχπαξμεο ζηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβία 
ΓΥ255 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΔΤ – 

7ν Έξεπλα Αγνξάο θαη πκπεξηθνξά Καηαλαισηή 
ΟΗΚ495/ 

ΟΗΚ456 
Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο ΤΔ345 Αηθαηεξίλε αξξή, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

7ν Γηαθήκηζε ΜΜΔ415 Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν Ρνπκαληθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο (20νο αη.) ΡΜΝ405 Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν εξβηθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο (20νο αη.) ΔΡ405 ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 
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7ν 
Εεηήκαηα Ρσζηθήο Γξακκαηηθήο ζε χγθξηζε κε ηελ 

Διιεληθή 
ΡΧ405 βεηιάλα Μακαινχη, ΔΔΠ Δ — 4Γ 

7ν χγρξνλε Σνπξθηθή Λνγνηερλία ΣΡΚ405 Νηθφιανο Ληάδνο, δηδάζθσλ ΠΓ 407/80 Δ — 4Γ 

7ν 
Governance, Institutions and Corruption in SE Europe and 

the Balkans (Erasmus+) 
Β0534-2 Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ EY, E 4Γ 

7ν Forced Migration in Eastern and SE Europe (Erasmus+) Β0508-1 Δπηπρία Βνπηπξά, Καζεγήηξηα Δ ΔΤ 4Γ 

7ν Investment Appraisal (Erasmus+) Β0802-1 Owen O’Donnell, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

7ν Greek Language Beginners Level I (Erasmus+) ΞΓ0901 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

7ν Greek Language Beginners Level II (Erasmus+) ΞΓ09011 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

7ν Greek Language Intermediate Level I (Erasmus+) ΞΓ0902 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

7ν Greek Language Intermediate Level II (Erasmus+) ΞΓ09021 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

7ν Greek Language Advanced Level I (Erasmus+) ΞΓ0903 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

7ν Greek Language Advanced Level II (Erasmus+) ΞΓ09031 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

8ν Γηνίθεζε Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ Β0615 Η. Υαηδεδεκεηξίνπ, Καζεγεηήο (ΟΓΔ) Τ ΟΗΚ ΓΤ 4Γ 

8ν Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα Β0820 Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Τ ΠΟΛ ΔΓΓ 4Γ 

8ν 
Ρσζηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ ΗI 
ΞΓ0208-1 βεηιάλα Μακαινχη, ΔΔΠ YE ΔΤ, ΑΓ 4Γ 

8ν 
Σνπξθηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ IΗ 
ΞΓ0108-1 Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ YE — 4Γ 

8ν Βνπιγαξηθή Γιψζζα IV ΞΓ0304 Mirena Atanasova Patseva-Momova, δηδάζθνπζα μέλεο γιψζζαο E ΑΓ 4Γ 

8ν Ρνπκαληθή Γιψζζα IV ΞΓ0504 Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ ΑΓ 4Γ 

8ν εξβηθή Γιψζζα IV ΞΓ0404 Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ Δ ΑΓ 4Γ 

8ν Αξαβηθή Γιψζζα IV ΞΓ0803 Νηανχλη Αιζνπέηο, δηδάζθσλ ΠΓ 407/80 Δ ΑΓ 4Γ 

8ν Αξκεληθή Γιψζζα IV ΞΓ1003 Γελ πξνζθέξζεθε E ΑΓ – 

8ν Δβξατθή Γιψζζα IV ΞΓ1103 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΑΓ – 

8ν Οηθνλνκηθφ Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Β0605 Ησάλλεο Σδηψλαο, Καζεγεηήο Δ ΓΤ 4Γ 

8ν 

E-business Αλάπηπμε Ζιεθηξνληθήο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Γξάζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα θαη ζηα 

Βαιθάληα 

Β0626 

Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, Δπίθ. Καζεγεηήο (ζπληνληζηήο), Ησάλλεο 

Σδηψλαο, Καζεγεηήο, Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, Λέθηνξαο, θαη Αηθαηεξίλε 

αξξή, Καζεγήηξηα 

Δ — 4Γ 

8ν Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε Β0551 Νηθφιανο Παπαζπξηφπνπινο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν Σξαπεδηθή θαη Υξεκαηνδφηεζε Β0521 Φψηηνο ηψθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ ΔΤ 4Γ 

8ν Οηθνλνκηθή Ηζηνξία ηεο ΝΑ Δπξψπεο Β0527 Γεκήηξηνο ηακαηφπνπινο, Αλαπι Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν Οηθνλνκηθά θαη Γίθαην Β0524-1 Αηθαηεξίλε Καιιηαξέθνπ, Λέθηνξαο Δ ΔΤ 4Γ 

8ν 
χγρξνλνη Δζληθηζκνί θαη πγθξνχζεηο ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη Μέζε Αλαηνιή 
Β0817 

Ησάλλεο Αξκαθφιαο, Δπίθ. Καζεγεηήο, θαη επηθνπξηθά Π Παζραιίδεο, 

κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο 
Δ — 4Γ 

8ν Θέκαηα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  Β0545 Ησάλλεο Μάλνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν χγρξνλε Διιεληθή Πνιηηηθή Β0546 Νίθνο Μαξαληδίδεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν Θέκαηα ιαβηθήο Σέρλεο (19νο-20νο αη.) Β0713 ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

8ν Θέκαηα ιαβηθψλ Λνγνηερληψλ  Β0607-2 ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

8ν 
Ζ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Μέζε Αλαηνιή ζηνλ Φπρξφ 

Πφιεκν 
Β0635 Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν Διιεληθή Οηθνλνκία (1945 θ.εμ.)  ΟΗΚ355 Ησάλλεο Μαξαγθφο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν Πνιηηηθέο Ηδενινγίεο  Β0538 Νίθνο Μαξαληδίδεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ ΓΓ 4Γ 

8ν Δπξσπατθή Οινθιήξσζε θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε Β0542 Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 
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8ν 
Πνιηηηθέο ηνπ Φχινπ θαη Δμνπζία: Γχζε,  

Ηζιακηθφο Κφζκνο θαη Παγθφζκηνο Νφηνο 
Β0637-1 Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ ΔΓΓ, ΑΓ 4Γ 

8ν Οηθηζηηθφ Πνιηηηζηηθφ Απφζεκα ζηα Βαιθάληα  ΥΧΡ355 Διέλε Γαβξά, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

8ν Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗ  ΟΗΚ161 Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, Λέθηνξαο Δ — 4Γ 

8ν Άγηνλ ξνο θαη ιάβνη  ΗΣ385 Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν Έληππα ΜΜΔ ζηα Βαιθάληα  ΜΜΔ405 
Βιάζηνο Βιαζίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο, θαη επηθνπξηθά Π. Παζραιίδεο, 

κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο 
Δ ΔΤ 4Γ 

8ν ιαβηθή Παιαηνγξαθία  ΒΛΓ475 Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν Αζηηθέο Πνιηηηθέο ζηε ΝΑ Δπξψπε  ΥΧΡ475 Διέλε Γαβξά, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

8ν Δηδηθά Μαζήκαηα Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ  ΓΗΚ405 
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, θαη Νηθφιανο Εάηθνο, 

Δπίθ. Καζεγεηήο 
Δ — 4Γ 

8ν 
Πνιηηηθή Δπηζηήκε ΗΗ: χγρξνλε Πνιηηηθή Θεσξία θαη ε 

«Πνξεία Δθδεκνθξαηηζκνχ» ησλ Βαιθαλίσλ  
ΠΟΔ455 Γελ πξνζθέξζεθε Δ ΔΤ – 

8ν Πνιηηηθή Οηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο Β0634 Ησάλλεο Μαξαγθφο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ΟΗΚ255 Αηθαηεξίλε αξξή, Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

8ν Γίθαην Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πλαιιαγψλ  Β0805-2 Αηθαηεξίλε Καιιηαξέθνπ, Λέθηνξαο Δ ΔΤ 4Γ 

8ν Ζ Δ.Δ. ζην χζηεκα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ΓΗΚ455 Κπξηάθνο Κεληξσηήο, Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία ΗΗ  ΜΜΔ475 Βιάζηνο Βιαζίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν 
Ρνπκαληθή Γιψζζα, Δπηθνηλσλία θαη Κνηλσληθέο 

Γεμηφηεηεο 
ΡΜΝ455 Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ ΑΓ 4Γ 

8ν εξβηθή Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο (20νο αη.) ΔΡ455 ηαπξνχια Μαπξνγέλε, Δπίθ. Καζεγήηξηα Δ — 4Γ 

8ν 
Φσλεηηθή-Φσλνινγία ηεο Ρσζηθήο ζε χγθξηζε κε ηελ 

Διιεληθή  
ΡΧ455 βεηιάλα Μακαινχη, ΔΔΠ Δ — 4Γ 

8ν Σνπξθηθή Λνγνηερλία ηεο Πεξηφδνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ΣΡΚ455 Νηθφιανο Ληάδνο, δηδάζθσλ ΠΓ 407/80 Δ ΑΓ 4Γ 

8ν The Politics of the Modern Middle East (Erasmus+) Β0630-1 Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ ΔΤ 4Γ 

8ν 
Ethnicity and Nationalism in Eastern and SE. Europe 

(Erasmus+) 
Β0638-1 Ησάλλεο Μάλνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ — 4Γ 

8ν Greek Language Beginners Level I (Erasmus+) ΞΓ0901 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

8ν Greek Language Beginners Level II (Erasmus+) ΞΓ09011 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

8ν Greek Language Intermediate Level I (Erasmus+) ΞΓ0902 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

8ν Greek Language Intermediate Level II (Erasmus+) ΞΓ09021 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

8ν Greek Language Advanced Level I (Erasmus+) ΞΓ0903 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 

8ν Greek Language Advanced Level II (Erasmus+) ΞΓ09031 Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ Δ ΓΤ, ΓΓ 4Γ 
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Μέπορ Γ΄(1): Κυδικοί Μ5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

«Πολιηικέρ και Οικονομικέρ ποςδέρ ύγσπονηρ Αναηολικήρ και 

Νοηιοαναηολικήρ Δςπώπηρ – Master’s Degree in Politics and Economics of 

Contemporary Eastern and Southeastern Europe» 
 

Πίνακαρ 1. Γενικά ζηοισεία ΠΜ 
 

Γενικά ζηοισεία ΠΜ Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS M5.001 78 78 

Ζκεξνκελία ίδξπζεο [βάζεη ΦΔΚ] M5.002 17/08/2007 17/08/2007 

Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο αλακφξθσζεο M5.003 17/07/2014 17/08/2007 

Γιψζζα [ειιεληθή, αγγιηθή, ειιεληθή θαη αγγιηθή] M5.004 αγγιηθή αγγιηθή 

Διάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ (εμάκελα) M5.005 3 3 

Γπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ζε ΠΓ M5.006 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Τπνρξέσζε κεξηθήο θνίηεζεο ζην εμσηεξηθφ M5.007 ΟΥΗ ΟΥΗ 

Γπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο ζην εμσηεξηθφ M5.008 ΝΑΗ ΝΑΗ 

πκκεηέρνληα Σκήκαηα/ρνιέο Ηδξχκαηνο M5.009 0 0 

πκκεηέρνληα Σκήκαηα/ρνιέο εζληθψλ Ηδξπκάησλ [Τκήκαηα ή Σρνιέο (γηα φζα 

ειιεληθά ΑΔΙ δελ δηαζέηνπλ Τκήκαηα)] 
M5.010 0 0 

πκκεηέρνληα Σκήκαηα Ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ M5.011 1 0 

Νενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο Μ5.038 20 28 

Δγγεγξακκέλνη θνηηεηέο [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] M5.012 45 62 

Πιήζνο απνθνίησλ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] M5.013 21 29 

Γπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο M5.014 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Παξαθνινχζεζε απνθιεηζηηθά κε θπζηθή παξνπζία M5.015 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Παξαθνινχζεζε απνθιεηζηηθά εμ απνζηάζεσο M5.016 ΟΥΗ ΟΥΗ 

Παξαθνινχζεζε κε κεηθηφ ζχζηεκα [δηα δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο] M5.017 ΟΥΗ ΟΥΗ 

Τπνρξεσηηθή θαηαβνιή δηδάθηξσλ M5.018 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Όςνο δηδάθηξσλ [γεληθή πεξίπησζε ρσξίο πηζαλέο εθπηψζεηο] M5.019 4.000,00€ 3.000,00€ 

Τπνηξνθίεο M5.020 ΝΑΗ ΝΑΗ 

 

Πίνακαρ 2. Γομή και οπγάνυζη ζποςδών 
 

Γομή και οπγάνυζη ζποςδών Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Δηδηθεχζεηο/θαηεπζχλζεηο ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ M5.021 0 0 

Τπνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε M5.022 ΟΥΗ ΟΥΗ 

Τπνρξεσηηθή δηπισκαηηθή εξγαζία M5.023 ΝΑΗ ΝΑΗ 

Διάρηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ γηα απφθηεζε δηπιψκαηνο M5.024 8 8 

Πξνζθεξφκελα καζήκαηα M5.025 12 12 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα M5.026 4 4 

Μαζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο M5.027 8 8 

Μαζήκαηα θαη’ επηινγή ππνρξεσηηθά M5.028 0 0 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα [«αιπζίδεο»] M5.029 ΟΥΗ ΟΥΗ 

Μαζήκαηα κε πξναπαηηνχκελν κάζεκα M5.030 0 0 

Μαζήκαηα κε θξνληηζηήξην M5.031 0 0 

Μαζήκαηα κε εξγαζηεξηαθή άζθεζε ή εξγαζηεξηαθά M5.032 1 1 

Μαζήκαηα κε θιηληθή άζθεζε ή θιηληθά  M5.033 0 0 

Μαζήκαηα κε άζθεζε ππαίζξνπ [ή επίζθεςε ζην πεδίν εξγαζίαο] M5.034 0 0 

 

Πίνακαρ 3. Γιδάζκονηερ ζηο ΠΜ 
 

Γιδάζκονηερ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο ρνιήο [γηα φζα Ιδξχκαηα δελ δηαζέηνπλ 

Τκήκαηα] 
M5.035 12 13 

Μέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ή ρνιψλ [γηα φζα Ιδξχκαηα δελ δηαζέηνπλ 

Τκήκαηα] 
M5.036 0 0 

Μέιε ΔΔΠ M5.039 0 0 

Λνηπνί δηδάζθνληεο M5.040 1 0 

Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο M5.037 0 0 
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Πίνακαρ 4. Μαθήμαηα ΠΜ (2014-15) 
 

Μάθημα Κυδικόρ 
Τπεύθςνορ διδάζκυν 

και ζςνεπγάηερ 

Τ, 

ΤΔ, 

Δ6 

Γ, Φ, 

Δ7 
Δξάμηνο 

Ώπερ 

διδαζκαλίαρ

/εβδομάδα 

Ώπερ 

επγαζηηπίος 

ή άζκηζηρ 

Φοιη. 

Αξιολ. 

ΔU Integration: Eastern and SE 

Europe 
MAPE0109 

Υξήζηνο 

Παξαζθεπφπνπινο 
Τ Γ ΥΔΗΜ 3  ΝΑΗ 

Politics and Society in Eastern and 

SE Europe 
MAPE0106 Ησάλλεο Αξκαθφιαο Τ Γ ΥΔΗΜ 3  ΝΑΗ 

Economics in Eastern and SE Europe MAPE0107 Υάξξπ Παπαπαλάγνο Τ Γ ΥΔΗΜ 3  ΝΑΗ 

Empirical Methods in Social 

Sciences 
MAPE0108 Owen O’Donnell Τ Γ, Δ ΥΔΗΜ 3 2 ΝΑΗ 

Security Problems in Eastern and SE 

Europe 
MAPE0212 

Νηθφιανο 

Ραπηφπνπινο (κφλνλ 6 

ψξεο) 
Δ Γ ΔΑΡ 3  ΟΥΗ 

Minorities, Human Rights and Ethnic 

Conflicts in Eastern and SE Europe 
MAPE0202 

Δπηπρία Βνπηπξά – 

Κσλζηαληίλνο 

Σζηηζειίθεο – 

Νηθφιανο Εάηθνο 

Δ Γ ΔΑΡ 3  ΝΑΗ 

Political Anthropology in Eastern 

and SE Europe 
MAPE0211 Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ Δ Γ ΔΑΡ 3  ΝΑΗ 

International Business and Regional 

Integration in Eastern and SE Europe 
MAPE0214 Γεκήηξηνο Κπξθηιήο Δ Γ ΔΑΡ 3  ΝΑΗ 

Law for Business and Trade in 

Eastern and SE Europe 
MAPE0208 Ησάλλεο Σδηψλαο Δ Γ ΔΑΡ 3  ΝΑΗ 

Financial Markets in Eastern and SE 

Europe 
MAPE0210 Φψηηνο ηψθεο Δ Γ ΔΑΡ 3  ΝΑΗ 

Industry and Public Policy in Eastern 

and SE Europe 
MAPE0213 νθία Γειεπάιια Δ Γ ΔΑΡ 3  ΝΑΗ 

 

 

                                                           
6 Τ: Τπνρξεσηηθφ, ΤΔ: Τπνρξεσηηθφ θαη’ επηινγή, Δ: Δπηινγήο 
7 Γ: Γηαιέμεηο, Φ: Φξνληηζηήξην, Δ: Δξγαζηήξην 
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Μέπορ Γ΄(2): Κυδικοί Μ5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

«Ιζηοπία, Ανθπυπολογία και Πολιηιζμόρ ζηην Αναηολική και Νοηιοαναηολική 

Δςπώπη (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern 

Europe)» 
 

Πίνακαρ 1. Γενικά ζηοισεία ΠΜ 
 

Γενικά ζηοισεία ΠΜ Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS M5.001 120 — 

Ζκεξνκελία ίδξπζεο [βάζεη ΦΔΚ] M5.002 17/07/2014 — 

Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο αλακφξθσζεο M5.003 17/07/2014 — 

Γιψζζα [ειιεληθή, αγγιηθή, ειιεληθή θαη αγγιηθή] M5.004 ειιεληθή — 

Διάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ (εμάκελα) M5.005 4 — 

Γπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ζε ΠΓ M5.006 ΝΑΗ — 

Τπνρξέσζε κεξηθήο θνίηεζεο ζην εμσηεξηθφ M5.007 ΟΥΗ — 

Γπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο ζην εμσηεξηθφ M5.008 ΟΥΗ — 

πκκεηέρνληα Σκήκαηα/ρνιέο Ηδξχκαηνο M5.009 0 — 

πκκεηέρνληα Σκήκαηα/ρνιέο εζληθψλ Ηδξπκάησλ [Τκήκαηα ή Σρνιέο (γηα φζα 

ειιεληθά ΑΔΙ δελ δηαζέηνπλ Τκήκαηα)] 
M5.010 0 — 

πκκεηέρνληα Σκήκαηα Ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ M5.011 0 — 

Νενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο Μ5.038 22 — 

Δγγεγξακκέλνη θνηηεηέο [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] M5.012 20 — 

Πιήζνο απνθνίησλ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] M5.013 0 — 

Γπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο M5.014 ΝΑΗ — 

Παξαθνινχζεζε απνθιεηζηηθά κε θπζηθή παξνπζία M5.015 ΝΑΗ — 

Παξαθνινχζεζε απνθιεηζηηθά εμ απνζηάζεσο M5.016 ΟΥΗ — 

Παξαθνινχζεζε κε κεηθηφ ζχζηεκα [δηα δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο] M5.017 ΟΥΗ — 

Τπνρξεσηηθή θαηαβνιή δηδάθηξσλ M5.018 ΝΑΗ — 

Όςνο δηδάθηξσλ [γεληθή πεξίπησζε ρσξίο πηζαλέο εθπηψζεηο] M5.019 2.500,00€ — 

Τπνηξνθίεο M5.020 ΝΑΗ — 

 

Πίνακαρ 2. Γομή και οπγάνυζη ζποςδών 
 

Γομή και οπγάνυζη ζποςδών Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Δηδηθεχζεηο/θαηεπζχλζεηο ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ M5.021 0 — 

Τπνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε M5.022 ΟΥΗ — 

Τπνρξεσηηθή δηπισκαηηθή εξγαζία M5.023 ΝΑΗ — 

Διάρηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ γηα απφθηεζε δηπιψκαηνο M5.024 11 — 

Πξνζθεξφκελα καζήκαηα M5.025 5 — 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα M5.026 2 — 

Μαζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο M5.027 3 — 

Μαζήκαηα θαη’ επηινγή ππνρξεσηηθά M5.028 - — 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα [«αιπζίδεο»] M5.029 ΟΥΗ — 

Μαζήκαηα κε πξναπαηηνχκελν κάζεκα M5.030 0 — 

Μαζήκαηα κε θξνληηζηήξην M5.031 0 — 

Μαζήκαηα κε εξγαζηεξηαθή άζθεζε ή εξγαζηεξηαθά M5.032 0 — 

Μαζήκαηα κε θιηληθή άζθεζε ή θιηληθά  M5.033 0 — 

Μαζήκαηα κε άζθεζε ππαίζξνπ [ή επίζθεςε ζην πεδίν εξγαζίαο] M5.034 0 — 

 

Πίνακαρ 3. Γιδάζκονηερ ζηο ΠΜ 
 

Γιδάζκονηερ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο ρνιήο [γηα φζα Ιδξχκαηα δελ δηαζέηνπλ 

Τκήκαηα] 
M05.035 8 — 

Μέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ή ρνιψλ [γηα φζα Ιδξχκαηα δελ δηαζέηνπλ 

Τκήκαηα] 
M5.036 0 — 

Μέιε ΔΔΠ M5.039 0 — 

Λνηπνί δηδάζθνληεο M5.040 0 — 

Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο M5.037 0 — 
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Πίνακαρ 4. Μαθήμαηα ΠΜ (2014-15) 
 

Μάθημα Κυδικόρ 
Τπεύθςνορ διδάζκυν και 

ζςνεπγάηερ 

Τ, 

ΤΔ, 

Δ8 

Γ, Φ, 

Δ9 

Ώπερ 

διδαζκαλίαρ

/εβδομάδα 

Ώπερ 

επγαζηηπίος 

ή άζκηζηρ 

Φοιη. 

Αξιολ. 

Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο Ηζηνξίαο HAC201 
Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο – 

Βιάζεο Βιαζίδεο Τ Γ 4  ΝΑΗ 

Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο 

Αλζξσπνινγίαο 
HAC202 

Δπηπρία Βνπηπξά – 

Γηάλλεο Μάλνο Τ Γ 4  ΝΑΗ 

Ρνπκαληθή ινγνηερλία θαη πνιηηηζκηθή 

θξηηηθή 
HAC903 

Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο 

νχηζηνπ Δ Γ 2  ΝΑΗ 

Σνπξθηθή ινγνηερλία θαη πνιηηηζκηθή 

θξηηηθή 
HAC904 Νηθφιανο Ληάδνο Δ Γ 2  ΝΑΗ 

Πνιηηηθέο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο ρψξεο ηεο 

πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο 
HAC905 

Ησάλλεο Αξκαθφιαο – 

ηαπξνχια Μαπξνγέλε Δ Γ 2  ΝΑΗ 

 

 

                                                           
8 Τ: Τπνρξεσηηθφ, ΤΔ: Τπνρξεσηηθφ θαη’ επηινγή, Δ: Δπηινγήο 
9 Γ: Γηαιέμεηο, Φ: Φξνληηζηήξην, Δ: Δξγαζηήξην 
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Μέπορ Γ΄: Κυδικοί Μ6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
 

Πίνακαρ 1. Ππόγπαμμα Γιδακηοπικών ποςδών: Γενικά 
 

ΠΓ: Γενικά Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Πιήζνο ζπκκεηερφλησλ Ηδξπκάησλ M6.001 0 0 

Πιήζνο ζπκκεηερφλησλ Σκεκάησλ ή ρνιψλ [γηα φζα Ιδξχκαηα δελ δηαζέηνπλ 

Τκήκαηα] 
M6.002 0 0 

Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα ή καζήκαηα M6.003 ΟΥΗ ΟΥΗ 

Ζκεξνκελία ίδξπζεο M6.004 20/09/1996 20/09/1996 

 

Πίνακαρ 2. Γιδακηοπικέρ ζποςδέρ, θέζειρ και διδάκηοπερ 
 

Γιδακηοπικέρ ζποςδέρ, θέζειρ και διδάκηοπερ [θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο αλαθνξάο (31/8)] 
Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

χλνιν δηδαθηφξσλ απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο M6.005 27 21 

χλνιν δηδαθηφξσλ έηνπο αλαθνξάο M6.006 6 2 

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ M6.007 6.33 10.50 

Πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο M6.008 — — 

Αηηήζεηο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο M6.009 15 10 

Νενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο (ΤΓ) (ζχλνιν) M6.010 12 8 

Νενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο (νηθείν Σκήκα) M6.011 0 1 

Νενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο (νηθείν Ίδξπκα) M6.012 4 2 

Νενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο (άιιν Ίδξπκα) M6.013 8 5 

Τπνςήθηνη δηδάθηνξεο ελ ελεξγεία M6.014 79 69 

Τπνςήθηνη δηδάθηνξεο ελ ελεξγεία κε ππνηξνθία 
[απφ νπνηαδήπνηε πεγή] 

M6.015 — — 

 

Πίνακαρ 3. Δπεςνηηικό έπγο ςποτηθίυν διδακηόπυν 
 

Δπεςνηηικό έπγο ςποτηθίυν διδακηόπυν [πνπ πξνέθπςε θαηά ηε ιήμε ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο αλαθνξάο (31/8)] 
Κυδικόρ 2014-2015 2013-2014 

Γεκνζηεχζεηο ΤΓ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο M6.016 — — 

Γεκνζηεχζεηο ΤΓ ζε δηεζλή ζπλέδξηα κε θξηηέο M6.017 — — 

Παηέληεο – επξεζηηερλίεο ΤΓ M6.018 — — 
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Β. Ππόγπαμμα Πποπηςσιακών ποςδών 
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Γ. Ππογπάμμαηα Μεηαπηςσιακών ποςδών 
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Γ. Ππόηςπο επυηημαηολόγιο αξιολόγηζηρ διδαζκόνηυν  


