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Η σύνθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.)

Η υπεύθυνη για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης Επιτροπή αποτελέσθηκε από τους ακόλουθους πέντε (5) ειδικούς εµπειρογνώµονες,
οι οποίοι επιλέχθηκαν µε κλήρωση από το Μητρώο που τηρεί η Α.∆Ι.Π. σύµφωνα µε το Νόµο
3374/2005 :

1. Καθηγητής Ιωάννης Ν. Σοφός (Πρόεδρος)

Πανεπιστήµιο της Πολιτείας του Colorado, ΗΠΑ

2. Dr. Markus Strobl

Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης

Helmholtz Zentrum Berlin fur Materialen und Energie, Γερµανία

3. Dr. Χρήστος Αποστολόπουλος

Quality, Food Safety & Dairy Affairs Manager, Friesland Foods Hellas S.A., Ελλάδα

4. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης

∆ιεύθυνση ∆ιασφάλισης Ποιότητας, ΜΕΒΓΑΛ, Α.Ε., Ελλάδα

5. Lisbeth Munksgaard

Senior Manager, Corporate Innovation, Danisco A/S, ∆ανία
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Εισαγωγή
Η Επιτροπή επισκέφθηκε το Τµήµα στις 25 και 26 Νοεµβρίου του 2008. Το προσωπικό του
Τµήµατος ήταν πολύ φιλόξενο, φιλικό και έτοιµο να συνεργαστεί απαντώντας σε ερωτήσεις
και παρέχοντας πληροφορίες και στοιχεία, όταν υπήρχαν διαθέσιµα. Οι ερωτήσεις
απαντήθηκαν, στο µεγαλύτερο µέρος τους, από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος καθ.
Στυλιανό Ραφαηλίδη, καθώς κάποια από τα µέλη της Οµάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης
(ΟΜ.Ε.Α.) δεν µιλούσαν µε ευχέρεια την αγγλική γλώσσα.

Τα µέλη της Επιτροπής συναντήθηκαν και µίλησαν µε τα µέλη της OM.E.A. καθ. Κλειώ
Αντωνίου, ∆ηµήτριo Πετρίδη και Απόστολο Θωµάρεϊς, µε το προσωπικό της γραµµατείας,
και µε οµάδες διδακτικού προσωπικού και φοιτητών.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος και καθηγητής του Τµήµατος καθ. Παύλος Καρακολτσίδης είχε
επίσης µια σύντοµη συνάντηση µε την Επιτροπή κατά την άφιξή της και κατά τη διάρκεια
δύο γευµάτων. O Πρόεδρος της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής και
καθηγητής του Τµήµατος (καθ. Απόστολος Κυριτσάκης) ήταν παρών στη συνάντηση µε τα
µέλη του διδακτικού προσωπικού (Κλειώ Αντωνίου, Απόστολο Θωµάρεϊς, Απόστολο
Κυριτσάκη, Αλέξανδρο Κουλούρη, Χρήστο Ριτζούλη, Νίκο Γεωργιάδη, Εµµανουήλ ∆εριλίκη,
Γρηγόρη Κούρτη, ∆ηµήτριο Παπαντωνίου, Ηλία Σαµαρά, Νικόλαο Εφραιµίδη, Νικόλαο
Σηµαιωνίδη, Νικόλαο Φιτσιό, Κατερίνα Αντωνίου, Ελένη Λυκοτραφίτη, ∆ηµήτρη Πετρίδη,
Ευθύµιο Παπαστεργιάδη και Στυλιανό Ραφαηλίδη).

Η Επιτροπή επισκέφθηκε διάφορα γραφεία της διοίκησης και του ακαδηµαϊκού
προσωπικού, καθώς και αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και, τέλος, το Βιοµηχανικό
Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίµων. Στα στοιχεία που εξετάστηκαν από την
Επιτροπή περιλαµβάνονται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), ο Οδηγός Σπουδών
του Τµήµατος, στατιστικά δεδοµένα, κατάλογος δηµοσιεύσεων, η ιστοσελίδα του Τµήµατος,
πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, στοιχεία σχετικά µε την
πρακτική άσκηση των φοιτητών, σηµειώσεις εργαστηριακων µαθηµάτων, πρακτικά
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, φόρµες εσωτερικής αξιολόγησης κ.λπ. ∆υστυχώς, το
πρόγραµµα σπουδών και η ιστοσελίδα του Τµήµατος ήταν διαθέσιµα µόνο στην ελληνική
γλώσσα, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους αξιολογητές που δεν
γνώριζαν ελληνικά.

Σε γενικές γραµµές, φάνηκε ότι ο χρόνος της συνάντησης ήταν κάπως περιορισµένος. Θα
µπορούσαν να έχουν τεθεί περισσότερες ερωτήσεις, αν ο χρόνος το επέτρεπε. Επιπλέον, την
πρώτη ηµέρα της επίσκεψης, απουσίαζαν µέλη του προσωπικού και των φοιτητών εξαιτίας
απεργίας, µε αποτέλεσµα η Επιτροπή να µη µπορεί να αξιολογήσει επαρκώς το συνολικό
χρόνο που περνούν οι φοιτητές στο Ίδρυµα σε καθηµερινή βάση. Μας χαροποίησε, όµως, το
γεγονός ότι σε ορισµένα εργαστήρια οι φοιτητές παρέµειναν εκεί µέχρι να τους
επισκεφτούµε το απόγευµα. Μας ευχαρίστησε ιδιαίτερα η παρουσία µέσα στα εργαστήρια
φοιτητών µε προθυµία και όρεξη για γνώση.
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Ο χρόνος της επίσκεψης µειώθηκε ακόµη περισσότερο από διαδήλωση νεαρών ατόµων, που
ισχυρίζονταν ότι ήταν φοιτητές, αλλά, όπως διευκρινίσθηκε από µέλη του ακαδηµαϊκού
προσωπικού, δεν ανήκαν στο υπό αξιολόγηση Τµήµα. Το πρωί της πρώτης ηµέρας η
Επιτροπή συναντήθηκε µε την ΟΜ.Ε.Α. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου
∆ιατροφής, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι οι διαδηλωτές θα διέκοπταν τη διαδικασία αν η
συνάντηση γινόταν στο κτήριο Τεχνολογίας Τροφίµων. Μολοταύτα, η διαδικασία
διακοπτόταν από τηλεφωνήµατα που λάµβανε ο Προϊστάµενος του Τµήµατος σχετικά µε τις
ενέργειες των διαδηλωτών.

Τη δεύτερη ηµέρα, όταν η Επιτροπή συναντήθηκε µε τους φοιτητές στο αµφιθέατρο του
κτηρίου Τεχνολογίας Τροφίµων, η διαδικασία διακόπηκε για λίγο από µια οµάδα δέκα
περίπου νεαρών διαδηλωτών, οι οποίοι προέτρεπαν τους φοιτητές που είχαν γεµίσει το
αµφιθέατρο να αποχωρήσουν και να µη συµµετάσχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Οι
φοιτητές ήταν αντίθετοι σε αυτό και ζήτησαν από τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν για να
συνεχιστεί η συνάντηση. Μετά από διαπραγµατεύσεις, οι διαδηλωτές παρουσίασαν τις
θέσεις τους για 2-3 λεπτά και έφυγαν, µερικοί αµέσως, ενώ άλλοι παρακολούθησαν για
µερικά λεπτά τον διάλογο µεταξύ Επιτροπής και φοιτητών και έπειτα αποχώρησαν ήσυχα.

Η συνάντηση µε τους φοιτητές, χωρίς την παρουσία µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού,
αποδείχθηκε χρήσιµη και ενθαρρυντική, καθώς ήταν πολύ ειλικρινής και γόνιµη. Ο αριθµός
των φοιτητών που παρευρέθηκαν ήταν τόσο µεγάλος, ώστε δεν επαρκούσαν τα καθίσµατα
και έπρεπε να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται στο πάτωµα. Η Επιτροπή τους αντιµετώπισε
µε ειλικρίνεια, ως ίσοι προς ίσους, γεγονός που τους έπεισε να είναι και αυτοί ειλικρινείς, να
µιλήσουν ελεύθερα και να συµµετάσχουν ενεργά στη συζήτηση. Η δυνατότητα να µιλήσουν
δόθηκε σε όλους, όσοι το ζητήσαν. Ήταν πραγµατικά εξαιρετικά ενθαρρυντική η αθρόα
συµµετοχή και το ενδιαφέρον που έδειξαν τόσοι ευφυείς νέοι.

Η συνάντηση µε το διδακτικό προσωπικό ήταν επίσης γόνιµη, καθώς αρκετοί έλαβαν ενεργά
µέρος στη συζήτηση, ενώ µερικοί, αν και παρόντες, δεν συµµετείχαν. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι το διδακτικό προσωπικό δήλωσε ότι δεν είχε δει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
Και οι φοιτητές, επίσης, δεν είχαν λάβει γνώση ούτε της Εσωτερικής Αξιολόγησης ούτε της
Έκθεσής της.

Συµπερασµατικά, θα πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στο Τµήµα για την πρωτοβουλία που
έλαβε να προχωρήσει σε αυτό-αξιολόγηση, ώστε να µπορεί να είναι ένα από τα πρώτα που
θα υποβάλλονταν σε εξωτερική αξιολόγηση. Αυτό δείχνει υπερηφάνεια και διάθεση για
βελτίωση. Οι φοιτητές και το προσωπικό θεωρούν το Τµήµα τους ως το καλύτερο του
Ιδρύµατος και πιστεύουν ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε υψηλότερη ακαδηµαϊκή
ποιότητα, και περισσότερο καταρτισµένους φοιτητές. Επιπλέον, θα οδηγήσει στην επίσηµη
έγκριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και συνεργασιών και συµφωνιών µε άλλους
φορείς και τις βιοµηχανίες, στην εγκριση ανάπτυξης προγράµµατος διδακτορικών σπουδών,
σε καλύτερη χρηµατοδότηση και γενικότερα στην καλύτερη προβολή του Τµήµατος.
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Α. Πρόγραµµα σπουδών και διδακτικό έργο
Α1. Πρόγραµµα σπουδών
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το Τµήµα προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραµµα, ενώ ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα
εγκρίθηκε πρόσφατα. Στο παρελθόν, ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα προσφερόταν σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

Σύµφωνα µε γραπτές αλλά και προφορικές δηλώσεις του διδακτικού προσωπικού και όπως
αναφέρεται στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, οι αντικειµενικοί στόχοι του
προγράµµατος σπουδών αποσκοπούν στο :

«να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών του στο αντικείµενο της
Τεχνολογίας Τροφίµων που είναι ο κλάδος της Τεχνολογίας, στον οποίο βιολογικές,
φυσικές, χηµικές και µηχανικές επιστήµες χρησιµοποιούνται για τη µελέτη της φύσης
των τροφίµων, των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις τους και τις αρχές στις
οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, µε σκοπό την εφαρµογή των γνώσεων αυτών
στην παραγωγή, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη συσκευασία, τη διανοµή και τη χρήση
ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών από τον καταναλωτή τροφίµων.
Ως κύριο στόχο έχει το Τµήµα την κατάρτιση καλά εκπαιδευµένων πτυχιούχων
Τεχνολόγων Τροφίµων που να είναι σε θέση να στελεχώσουν µε επιτυχία τοµείς της
ελληνικής οικονοµίας που ασχολούνται µε τα τρόφιµα. Επίσης, να προάγει τη γνώση
που αφορά την Επιστήµη και τη Τεχνολογία των Τροφίµων µέσω της επιστηµονικής
έρευνας που διεξάγεται από το προσωπικό του».

Συνοπτικά, οι αντικειµενικοί στόχοι του προγράµµατος σπουδών είναι να παρέχουν στους
φοιτητές ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των µελλοντικών τους εργοδοτών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα.

Πέρα από την εκπαίδευση αποφοίτων ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
βιοµηχανίας τροφίµων, πράγµα που επιτυγχάνεται από το Τµήµα, φαίνεται πως φιλοδοξεί
να παρέχει εκπαίδευση εφάµιλλη των πανεπιστηµίων. Πρέπει, όµως, να διευκρινισθεί κατά
πόσο αυτό απαιτείται για την απασχόληση στη βιοµηχανία ή αν είναι αναγκαίο και
ρεαλιστικό υπό τις παρούσες συνθήκες. Αν η ανάγκη αυτή τεκµηριωθεί και επιβεβαιωθεί
από τους ενδιαφερόµενους εργοδότες, τότε θα πρέπει να εξετασθεί µήπως θα ήταν χρήσιµο
να προσφέρονται πτυχία δύο κατευθύνσεων, µίας πιο πρακτικής ή τεχνικής και µίας πιο
βασικής.

Οι στόχοι του προγράµµατος σπουδών έχουν βασιστεί στην ιδρυτική πράξη του Τµήµατος
και οι αποκλίσεις καθορίζονται και υλοποιούνται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Οι
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στόχοι δεν διαφέρουν από εκείνους των αντίστοιχων ελληνικών και ξένων Τµηµάτων
Τεχνολογίας και Επιστήµης Τροφίµων, και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της βιοµηχανίας
όπως αυτές ορίζονται µέσω ανεπίσηµων προσωπικών επαφών µε εργοδότες των αποφοίτων
του Τµήµατος που εργάζονται στο τοµέα, καθώς και µε τους επιβλέποντες των ασκουµένων
στη βιοµηχανία. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε κάποια επίσηµη διαδικασία
παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης και σταδιοδροµίας των αποφοίτων.
Εποµένως, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης και εφαρµογής µίας τέτοιας διαδικασίας για τη
συλλογή στοιχείων, προκειµένου να σχεδιαστούν βελτιώσεις του προγράµµατος σπουδών.

Παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη περιλαµβάνουν το γεγονός ότι οι τεχνολόγοι τροφίµων
πρέπει να είναι επαγγελµατίες και χρήσιµοι στην αγορά εργασίας (ιδιωτική και δηµόσια) και
να έχουν το κατάλληλο επιστηµονικό υπόβαθρο. ∆εδοµένου ότι το Τµήµα προσφέρει µόνο
ένα πρόγραµµα, δεν χρειάζονται πρόσθετοι ειδικοί στόχοι ή σταθερότυποι. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι δεν συλλέγονται ούτε τηρούνται στοιχεία για την τεκµηρίωση αναγκών ή για
σχετικές αξιολογήσεις. Αυτό θα πρέπει να αντιµετωπισθεί στο µέλλον, προκειµένου να
βελτιωθεί η διαφάνεια και να καταστεί δυνατή η αντικειµενική αξιολόγηση των αποφάσεων,
αλλά και να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των εργοδοτών και της κοινωνίας.

Όπως δηλώθηκε, οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραµµα αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση. Σύµφωνα µε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

«η πληροφόρηση για την ανταπόκριση του Προγράµµατος Προπτυχιακών
Σπουδών του Τµήµατος προέρχεται από την αξιολόγηση των φοιτητών από τους
αρµόδιους επόπτες κατά το διάστηµα διεξαγωγής της πρακτικής τους άσκησης
στις βιοµηχανίες τροφίµων και σε υπηρεσίες τροφίµων και ιδρύµατα του
εξωτερικού, καθώς και από την παρακολούθηση της επαγγελµατικής εξέλιξης
των αποφοίτων. Η παρακολούθηση της επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων
µέχρι σήµερα βασίζεται στα στοιχεία του εκάστοτε υπεύθυνου της Πρακτικής
Άσκησης καθώς και στα δεδοµένα του Γραφείου διασύνδεσης που λειτουργεί στο
ΑΤΕΙΘ. Ακόµη, η συνεχής επικοινωνία των πτυχιούχων µε τους εκπαιδευτικούς
του Τµήµατος αποτελεί στοιχείο της επαγγελµατικής εξέλιξής τους. Τα παραπάνω
δεδοµένα χρησιµοποιούνται για την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του
Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών. Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών
Σπουδών αξιολογείται και αναµορφώνεται κάθε δύο έτη και είναι διαθέσιµο µέσω
της ιστοσελίδας του Τµήµατος. Οι παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη για την
αναµόρφωσή του είναι οι εκάστοτε τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
στον κλάδο των τροφίµων, η µελέτη Προγραµµάτων Σπουδών αντίστοιχων
Τµηµάτων εξωτερικού και εσωτερικού καθώς και οι παρατηρήσεις των αρµόδιων
φορέων για τους ασκούµενους φοιτητές και τους πτυχιούχους του Τµήµατος
στους χώρους εργασίας.
Oι θετικές απόψεις-κριτικές που προέρχονται από τους χώρους απασχόλησης
των ασκούµενων φοιτητών και κυρίως των πτυχιούχων του Τµήµατος, ως προς το
επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, αποτελούν στοιχεία για την
καταλληλότητα του Προγράµµατος Σπουδών καθώς και για την περαιτέρω
βελτίωση και επικαιροποίησή του.

Τέλος, η καλή και ταχεία επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων του
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Τµήµατος σε αντικείµενα της ειδικότητάς τους (και όχι ετεροαπασχόληση)
αποτελεί κριτήριο ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών
στους στόχους του Τµήµατος».

Το πρόγραµµα σπουδών φαίνεται να είναι σύµφωνο µε τους στόχους του Τµήµατος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας. Σηµειώνεται ότι η ΟΜ.Ε.Α. παρατήρησε ότι ορισµένες αποκλίσεις
από αυτούς τους στόχους παρουσιάζονται όταν η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος επιχειρεί
να τροποποιήσει το πρόγραµµα σπουδών σύµφωνα µε πρόσφατες τάσεις της αγοράς, όπως
τουλάχιστον τις αντιλαµβάνεται το διδακτικό προσωπικό. Είναι, για παράδειγµα, στα άµεσα
µελλοντικά σχέδια του Τµήµατος να εισαγάγει δύο νέα µαθήµατα που θα καλύψουν τις
εφαρµογές ERP (Enterprise Resource Planning) και το µάρκετινγκ. Επιπρόσθετες πηγές που
θα συµβάλουν στον εκσυγχρονισµό του προγράµµατος είναι η διδακτέα ύλη αντίστοιχων
εθνικών και ξένων τµηµάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σύµφωνα µε την ΟΜ.Ε.Α., τον Προϊστάµενο του Τµήµατος και το διδακτικό προσωπικό, το
πρόγραµµα εφαρµόζεται µε επιτυχία. Εν τούτοις, κάθε ακαδηµαϊκό έτος παρατηρούνται
ορισµένες αποκλίσεις εξ αιτίας καθυστερήσεων στις προσλήψεις µη-µόνιµου ή ωροµίσθιου
προσωπικού.
Το πρόγραµµα σπουδών είναι σχετικά εκτενές και καλύπτει εξαντλητικά τα διάφορα µέρη
του πεδίου της τεχνολογίας τροφίµων. Ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται λογικά δοµηµένο, δεν
είναι λειτουργικό για την πλειονότητα των φοιτητών, επειδή δεν αντιµετωπίζει τις εγγενείς
ελλείψεις όλων σχεδόν των φοιτητών σε συγκεκριµένα µαθήµατα, όπως για παράδειγµα
εκείνα που απαιτούν σε βάθος γνώση προχωρηµένων µαθηµατικών. Αν και οι δυσκολίες
αυτές είναι γνωστές στο διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος εδώ και αρκετά χρόνια, δεν
έχουν γίνει αποτελεσµατικές διορθωτικές ενέργειες ούτε στο πρόγραµµα σπουδών ούτε στον
τρόπο διδασκαλίας. Συνεπώς, αλλαγές, όπως εκείνες που προτείνονται σε άλλο σηµείο της
Έκθεσης, πρέπει να µελετηθούν και να εφαρµοστούν προκειµένου να εξασφαλισθούν οι
θεµελιώδεις γνώσεις από ένα σηµείο και µε τρόπο που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις
ανάγκες των φοιτητών. Έτσι, µε σχετικά σύντοµες επεκτάσεις αφιερωµένες στο περιεχόµενο
συγκεκριµένων µαθηµάτων ο χρόνος αποφοίτησης µπορεί να µειωθεί σηµαντικά, πράγµα
που θα απελευθέρωνε σηµαντικούς πόρους. Για να αντισταθµιστεί ο χρόνος προετοιµασίας
των φοιτητών για ορισµένα µαθήµατα αυξηµένης δυσκολίας, κάποια άλλα µαθήµατα (π.χ. τα
πολύ εξειδικευµένα µαθήµατα των τελευταίων εξαµήνων) θα µπορούσαν να προσφερονται
ως επιλογές, ή θα µπορούσε να µειωθεί ο χρόνος διδασκαλίας ορισµένων µαθηµάτων.
Η αλληλουχία των µαθηµάτων φαίνεται λογική. ∆εν είναι όµως προφανές αν υπάρχουν
επικαλύψεις ή επαναλήψεις στην προσφερόµενη ύλη. Η καθιερωµένη διαδικασία
συντονισµού των προσφερόµενων µαθηµάτων, καθώς και οι περιλήψεις και οι σηµειώσεις
των διαλέξεων ελέγχονται και αναθεωρούνται από την Γενική Συνέλευση και από διάφορες
επιτροπές τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. Η διδακτέα ύλη έχει εγκριθεί από το Τµήµα. Στο
µέλλον θα πρέπει να σχεδιαστούν ερωτηµατολόγια για τους φοιτητές για να διαπιστώνεται
αν ο συντονισµός της ύλης είναι επιτυχής.

Σε γενικές γραµµές, το υπάρχον διδακτικό δυναµικό και εκείνοι που σχεδιάζεται να
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προσληφθούν είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες. Επιπλέον, το
προσωπικό φαίνεται να έχει αυτοπεποίθηση και να είναι αφοσιωµένο στη διδασκαλία, ενώ
ορισµένοι δραστηριοποιούνται σε ποιοτικές ερευνητικές δραστηριότητες. Φαίνεται, όµως,
ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για βελτίωση ως προς την έγκαιρη πρόσληψη του
ωροµίσθιου διδακτικού προσωπικού. Επίσης, σύµφωνα µε κάποιους φοιτητές, µπορεί να
βελτιωθούν ορισµένες µέθοδοι διδασκαλίας.

Όσον αφορά στον εκπαιδευτικό εξοπλισµό και τα διαθέσιµα όργανα, υπάρχει ένα ευρύ
φάσµα σε ηλικία και ποιότητα, από απηρχαιωµένες (π.χ. στο Βιοµηχανικό Εργαστήριο
Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίµων) µέχρι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στα
καινούργια εργαστήρια, που χρησιµοποιούνται κυρίως για ερευνητικές δραστηριότητες. Τα
όργανα και οι εγκαταστάσεις στο Βιοµηχανικό Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας
Τροφίµων δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις µιας σύγχρονης µονάδας
παραγωγής/επεξεργασίας τροφίµων, αν και είναι καλά συντηρηµένες και λειτουργικές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύµφωνα µε την αντίληψη του Τµήµατος, η εφαρµογή επιτυγχάνει σε µεγάλο βαθµό τους
προγραµµατισµένους στόχους, όπως πιστοποιεί η ποιότητα των αποφοίτων και η έγκαιρη
αποκατάστασή τους. Αφού, όµως, δεν υπάρχουν τεκµηριωµένα στατιστικά στοιχεία και
υλικό για να υποστηρίξουν αυτές τις απόψεις, συνιστάται η ανάπτυξη µιας διαδικασίας που
θα καταγράφει αυτές τις πληροφορίες στο µέλλον. Το Τµήµα κατανοεί πώς επιτυγχάνει τα
θετικά αποτελέσµατα, δεν µπορεί όµως να εξηγήσει πλήρως την περιορισµένη συµµετοχή
των φοιτητών στις διαλέξεις, τον µικρό αριθµό αποφοίτων και την καθυστέρηση
ολοκλήρωσης της φοίτησής τους. Είναι άγνωστο, επίσης, κατά πόσον υψηλότεροι ρυθµοί
αποφοίτησης θα επηρεάσουν την επαγγελµατική αποκατάσταση.

Γενικά, ο αριθµός των φοιτητών που αποφοιτούν και ο χρόνος αποφοίτησής τους δεν
κρίνονται ικανοποιητικοί. Πρέπει να γίνει σοβαρή αποτίµηση των αιτίων αυτής της
κατάστασης και να µελετηθούν και εφαρµοστούν τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα (η
Επιτροπή προτείνει κάποια µέτρα σε άλλα σηµεία αυτής της Έκθεσης). Παρατηρείται ότι το
πρόβληµα αυτό είναι γνωστό στο Τµήµα και µέτρα, όπως ο ανασχεδιασµός της δοµής του
προγράµµατος και η προσφορά επιπρόσθετων φροντιστηριακών µαθηµάτων, στοχεύουν
στην αντιµετώπισή του. Αφού το Τµήµα κατανοεί το πρόβληµα, συνιστάται να µελετήσουν
πρόσθετους τρόπους για την επιτάχυνση των ρυθµών και τη µείωση του χρόνου
αποφοίτησης µέσω της αναθεώρησης του προγράµµατος σπουδών (βλέπε κατωτέρω) και
άλλων ενεργειών, όπως ενδεχόµενη τροποποίηση των διδακτικών µεθόδων.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Το Τµήµα έχει συλλέξει πληροφορίες χρήσιµες για την αυτο-αξιολόγησή του και τον
σχεδιασµό βελτιώσεων. Συνιστάται, οι πληροφορίες αυτές να αναλυθούν καταλλήλως και,
µαζί µε τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία που θα πρέπει να συγκεντρωθούν, όπως υποδείχθηκε
από την Επιτροπή κατά την επίσκεψή της, να αναλυθούν και να χρησιµοποιηθούν µε τρόπο
συστηµατικό για µελλοντικούς σχεδιασµούς και βελτιώσεις. Οι πληροφορίες που θα
συγκεντρωθούν και τα σχετικά συµπεράσµατα θα πρέπει να συζητηθούν µε το διδακτικό
προσωπικό και τους φοιτητές, όχι µόνο για να προσαρµοσθούν καλύτερα οι νέες πρακτικές,
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αλλά και για να δοθεί δυνατότητα για αµφισβήτηση ορισµένων ευρηµάτων. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαπίστωση αδυναµιών και στην αξιοπιστία των στοιχείων που
συγκεντρώνονται ως προς την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος και την χωρίς
προκαταλήψεις βαθµολόγηση. Γενικά, πρέπει να εφαρµοστεί µια περισσότερο συστηµατική
προσέγγιση, για να αντιµετωπισθούν οι ήδη διαπιστωµένες αδυναµίες του ισχύοντος
εκπαιδευτικού συστήµατος.
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Α2. ∆ιδακτικό έργο
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο εξαµηνιαίος φόρτος του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών περιλαµβάνει διαλέξεις
(47,6%), εργαστήρια (47%) και φροντιστηριακές ασκήσεις (5,4%). Επί πλέον των επτά
εξαµήνων, υπάρχει και ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης εκτός Τ.Ε.Ι., καθώς και η
ολοκλήρωση µίας ερευνητικής και µίας πτυχιακής εργασίας. Σύµφωνα µε την Έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγησης, το 71% του προγράµµατος σπουδών αποτελείται από
υποχρεωτικά µαθήµατα, το 18% από µαθήµατα επιλογής υποχρεωτικά και το 11% από
µαθήµατα ελεύθερης επιλογής. Το 15% των µαθηµάτων είναι προαπαιτούµενα, όπως η
χηµεία και τα µαθηµατικά. Η Επιτροπή συµπεραίνει ότι τα ποσοστά αυτά ανταποκρίνονται
στο πρόγραµµα σπουδών.

Με βάση την εσωτερική αξιολόγηση, η αναλογία καθηγητών /σπουδαστών κυµαίνεται από
1/6 έως 1/30. Στα εργαστήρια η αναλογία κυµαίνεται από 1/15 έως 1/20 και εξαρτάται από
τη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων. Σηµειώνεται ότι οι αριθµοί αυτοί από την Έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγηση βασίζονται στους αριθµούς των σπουδαστών που παρακολουθούν
και όχι στους αριθµούς των σπουδαστών που είναι εγγεγραµµένοι στο Τµήµα ή στο
µάθηµα.

Με βάση τα δεδοµένα των εργαστηρίων και την πραγµατική αναλογία
καθηγητών/σπουδαστών (σπουδαστών που παρακολουθούν και όχι των εισακτέων ή των
εγγεγραµµένων) οι αριθµοί φαίνονται ικανοποιητικοί. Παρά ταύτα οι εγκαταστάσεις του
Βιοµηχανικού Εργαστηρίου Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίµων και ορισµένα όργανα
χρειάζονται εκσυγχρονισµό, όπως αναφέρεται και σε άλλα µέρη της Έκθεσης.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αναφέρει ότι οι καθηγητές πληροφορούν τους
σπουδαστές για τις ώρες των φροντιστηρίων και ότι είναι διαθέσιµοι πέρα από το ωράριο
των µαθηµάτων, καθώς επίσης και µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µέσω του
συστήµατος ηλεκτρονικού µαυροπίνακα. Προς το παρόν τρία µαθήµατα διδάσκονται µε
την χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Οι σπουδαστές
εκφράσθηκαν θετικά στην Επιτροπή για το σύστηµα «ηλεκτρονικού µαυροπίνακα». Η
χρήση του συστήµατος αυτού για διαδραστική επικοινωνία µεταξύ σπουδαστών και
καθηγητών προβλέπεται να επεκταθεί και επικροτείται από την επιτροπή. Οι σπουδαστές
ζήτησαν επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών µέσων και ηλεκτρονικής πρόσβασης στη
βιβλιοθήκη εντός και εκτός Τ.Ε.Ι., µε δεδοµένη την απόσταση µεταξύ του τόπου κατοικίας
τους και του Τ.Ε.Ι.

Οι σπουδαστές επιβεβαίωσαν στην Επιτροπή ότι οι περισσοτέροι καθηγητές είναι
διαθέσιµοι για συµβουλές ή για άλλους λόγους, µερικοί σπουδαστές όµως δεν νοιώθουν
άνετα να επικοινωνούν µε ορισµένους από τους καθηγητές, επειδή τους έχουν
αποθαρρύνει σχετικά µε την ικανότητά τους να περατώσουν τις σπουδές τους. Η Επιτροπή
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εκφράζει την ανησυχία της από την εντύπωση που σχηµάτισε ότι ορισµένοι καθηγητές
εκφράζουν αµφιβολίες για τα προσόντα και την ικανότητα µερικών σπουδαστών να
εστιάσουν στις σπουδές τους, και συστήνει στη ∆ιοίκηση να καθιερώσει τακτικούς
συµβουλευτικούς διάλογους µεταξύ σπουδαστών και καθηγητών µε βάση τις αξιολογήσεις.
Σηµειώνεται, όµως, ότι υπάρχουν και καλά παραδείγµατα συνεργασίας και θα πρέπει να
αξιοποιηθούν για να διευρύνουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία µε ειλικρινή
επικοινωνία, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα στην εκπαίδευση,
στην παρακολούθηση των µαθηµάτων και στους ρυθµούς αποφοίτησης.

Σύµφωνα µε την εσωτερική αξιολόγηση, η βαθµολόγηση των σπουδαστών στα επί µέρους
µαθήµατα γίνεται από τους καθηγητές βάσει εργασιών, ενδιαµέσων και τελικών
εξετάσεων. Στα περισσότερα µαθήµατα, όµως, ο βαθµός βασίζεται αποκλειστικά ή κυρίως
στις τελικές εξετάσεις. Η διαδικασία των εξετάσεων και η βαθµολόγηση δεν είναι
τυποποιηµένη ούτε αξιολογείται, καθώς µπορεί να ποικίλλει από καθηγητή σε καθηγητή.
Πρόσφατα καθιερώθηκε η δυνατότητα αναβαθµολόγησης των γραπτών προκειµένου να
διευθετηθούν διαφορές µεταξύ σπουδαστών και καθηγητών, αλλά οι σπουδαστές
ισχυρίζονται ότι δεν εφαρµόζεται. Τα θέµατα αυτά πρέπει να διευθετούνται µε διάλογο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η εκπαιδευτική διαδικασία (µαθήµατα και καθηγητές) αξιολογήθηκαν από τους
σπουδαστές για δύο συνεχή εξάµηνα. Η µέση βαθµολογία για την ποιότητα της
διδασκαλίας κυµαινόταν µεταξύ 3,2 και 4,1 (µε άριστα το 5). Οι βαθµοί αυτοί δείχνουν µια
συνολικά καλή επίδοση για τους καθηγητές, όµως η µικρή προσέλευση των σπουδαστών
και τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας τους στις εξετάσεις δεν επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα
της αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα δεν συζητήθηκαν µε τους σπουδαστές αλλά µόνο µε
µεµονωµένα µέλη του διδακτικού προσωπικού.
Το εκπαιδευτικό υλικό που δίνεται ή διατίθεται στους σπουδαστές βαθµολογήθηκε
χαµηλότερα στις αξιολογήσεις των σπουδαστών (µέσος όρος 3,1). Η Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης αναφέρει ότι το 70-100% των διαλέξεων γίνονται µε βάση φωτοτυπηµένες
σηµειώσεις.
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το εκπαιδευτικό υλικό, όπως περιγράφεται στο πρόγραµµα
σπουδών, είναι γενικώς επικαιροποιηµένο, αν και ορισµένα βιβλία που συστήνονται για
µελέτη για ορισµένα µαθήµατα ήταν αρκετά παλαιά (1950-1980), αλλά από τους
καθηγητές θεωρούνται έγκυρα. Μερικοί σπουδαστές ισχυρίστηκαν ακόµα ότι κάποιες
σηµειώσεις σε ορισµένα µαθήµατα µπορεί να είναι παλαιότερες από εικοσαετία. Ορισµένες
επικριτικές φωνές σπουδαστών εξέφρασαν ανησυχία για την ποιότητα των σηµειώσεων
γενικότερα. Κατά συνέπεια, προτείνεται οι σηµειώσεις να επικαιροποιούνται και να
ανανεώνονται σε τακτική βάση, ακόµα και όταν το περιερχόµενο ορισµένων µαθηµάτων
δεν χρειάζεται σηµαντικές αλλαγές. Οι σπουδαστές πρέπει επίσης να καταλάβουν ότι οι
σηµειώσεις δεν αποτελούν το µοναδικό υλικό που πρέπει να µελετούν για τις εξετάσεις.
Αυτό θα αυξήσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών µε δύο τρόπους. Πρώτον, ενδέχεται να
παρακολουθούν τα µαθήµατα πιο τακτικά, επειδή δεν θα γνωρίζουν εκ των προτέρων την
ύλη που θα διδαχθεί, και καθώς θα εκτίθενται σε επιπλέον ύλη, θα έχουν την ευκαιρία να
εµβαθύνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους. Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε
υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και συντόµευση του χρόνου αποφοίτησης.
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Στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος συµµετέχουν 15 προπτυχιακοί και 5
µεταπτυχιακοί σπουδαστές. Επιπροσθέτως, η απαιτούµενη ερευνητική εργασία και
προετοιµασία της πτυχιακής µελέτης παρέχει ένα καλό σύνδεσµο µεταξύ διδασκαλίας και
έρευνας. Ένας άλλος συνδετικός κρίκος µε τη διδασκαλία είναι η χρήση οργάνων που
αποκτώνται για την έρευνα. Επίσης, αν και η έρευνα δεν αποτελεί επίσηµο µέρος των
δραστηριοτήτων του Τµήµατος, το ακαδηµαϊκό προσωπικό προτρέπεται να λαµβάνει
υπόψη του τα πρόσφατα ερευνητικά ευρήµατα κατά την επικαιροποίηση του
εκπαιδευτικού υλικού.

Η κινητικότητα του ακαδηµαϊκού προσωπικού είναι περιορισµένη, όπως επίσης και η
κινητικότητα των σπουδαστών προς άλλα ιδρύµατα. Και τα δύο πρέπει να διευρυνθούν. Η
επαγγελµατική απορρόφηση των αποφοίτων παρουσιάζεται ως εξαιρετική. Συστήνεται,
πάντως, να εξευρεθούν τρόποι για αντικειµενική, δοµηµένη και µετρήσιµη παρακολούθηση
και τεκµηρίωση αυτών των στοιχείων.

Tα πρώτα εξάµηνα περιλαµβάνουν αποκλειστικά βασικά µαθήµατα κορµού, τα οποία είναι
δύσκολο να περάσουν οι σπουδαστές και τα οποία δεν είναι ειδικά για την τεχνολογία
τροφίµων. Για τον λόγο αυτό, εκτός από άλλα µέτρα, όπως αυτά που αναφέρθηκαν πιο
πάνω, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα να περιληφθούν και µαθήµατα ειδικά για την
τεχνολογία τροφίµων, τα οποία δεν προαπαιτούν βασικές γνώσεις αλλά είναι κατάλληλα
για να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των σπουδαστών και την αγάπη τους για το
γνωστικό αντικείµενο.

Γενικώς, απαιτούνται προσαρµογές και τροποποιήσεις για να αντιµετωπιστούν διάφορα
προβλήµατα, τα οποία διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της εξωτερικής αξιολόγησης. Αυτά
περιλαµβάνουν, όπως προαναφέρθηκε, την ανάγκη για εισαγωγικά σεµινάρια για να
εξοικειωθούν οι νεοεισαγόµενοι σπουδαστές µε τον κλάδο της τεχνολογίας τροφίµων κατά
τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαµήνων σπουδών, εισαγωγικά φροντιστήρια για να
προετοιµασθούν οι σπουδαστές για ορισµένα δύσκολα µαθήµατα που θα ακολουθήσουν
και για τα οποία µπορεί να µην είναι προετοιµασµένοι, προσθήκη µαθηµάτων του πεδίου
των κοινωνικών επιστηµών, των οικονοµικών, και των επικοινωνιών. Ειδικότερα, τα
εισαγωγικά σεµιναριακά µαθήµατα πρέπει να πληροφορούν τους νεοεισαγόµενους
σπουδαστές για τους σκοπούς και το περιεχόµενο των σπουδών στην τεχνολογία τροφίµων,
για τα διαφαινόµενα επαγγέλµατα και τα πεδία δυνητικής δραστηριότητας, καθώς και για
τις µελλοντικές τους προοπτικές για επαγγελµατική αποκατάσταση στην αγορά εργασίας,
αλλά και για τις ευκαιρίες για έρευνα, για τις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες που θα έχουν
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τµήµα.

Μια πρόσφατη αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών περιλάµβανε την ανακατανοµή
των υπαρχόντων µαθηµάτων µε µεταφορά των πιο απαιτητικών µαθηµάτων σε
µεγαλύτερα εξάµηνα. Αυτό, όµως, από µόνο του δεν είναι αρκετό για να βελτιώσει την
ισχύουσα κατάσταση. Η δοµή του προγράµµατος σπουδών είναι εν µέρει ακατάλληλη σε
σχέση µε την προηγούµενη εκπαίδευση των σπουδαστών. Ως εκ τούτου οι σπουδαστές
είναι σε µεγάλο ποσοστό ανίκανοι να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα σπουδών µέσα
στον καθορισµένο χρόνο.
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Οπωσδήποτε, θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν ισχυρές απόψεις τόσο αρνητικές, όσο και
θετικές, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν γίνονται τροποποιήσεις και προσαρµογές.
Οι διαφορές µπορεί να οφείλονται συχνά σε έλλειψη διαλόγου, επικοινωνίας και
κατανόησης θεµάτων και ενδιαφέροντος. Πολλά από τα προβλήµατα µπορούν να λυθούν
µε ανοικτό και ειλικρινή διάλογο και ανταλλαγή απόψεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύµφωνα µε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, το 90% των υποψηφίων εξασφαλίζουν
επαγγελµατική απασχόληση εντός ενός έτους από την αποφοίτησή τους. Οι αριθµοί της
Έκθεσης καταδεικνύουν ότι µόνο το 60% των σπουδαστών που εισάγονται στο Τµήµα,
αποφοιτούν κάποια στιγµή, ενώ το 40% δεν αποφοιτά ποτέ. Από το ποσοστό που
αποφοιτά, το 80% αποφοιτά µετά από 8 χρόνια, ενώ ο επίσηµα προβλεπόµενος χρόνος
είναι 4 χρόνια.

Σηµείωση: Στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν αναφέρεται µε σαφήνεια ο µέσος
χρόνος που αφιερώνουν οι σπουδαστές για µελέτη. Οι τέσσερις ώρες που αναφέρονται ως
µέσος χρόνος µελέτης ανά εβδοµάδα, θα έπρεπε να είναι ανά µάθηµα και ανά εβδοµάδα
και όχι ως συνολικός χρόνος µελέτης.

H Eπιτροπή συµπεραίνει ότι το επίπεδο γνώσεων των αποφοίτων είναι άριστο. Όµως, το
υφιστάµενο πρόγραµµα σπουδών, όπως είναι σχεδιασµένο και όπως εφαρµόζεται, µπορεί
να µην είναι κατάλληλο για όλους τους εισαγόµενους σπουδαστές. Το επιβεβαίωσαν τόσο
οι σπουδαστές όσο και το ακαδηµαϊκό προσωπικό αναφέροντας ότι ορισµένα µαθήµατα
καθυστερούν σηµαντικά την αποφοίτηση των σπουδαστών. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή
σεµιναρίων και φροντιστηριακών µαθηµάτων στα πρώτα εξάµηνα θα βοηθούσαν στην
αποφυγή του προβλήµατος αυτού και στην εξάλειψη της ανάγκης να κάνουν ορισµένοι
σπουδαστές ιδιαίτερα φροντιστηριακά µαθήµατα.

Η ∆ιοίκηση και το εκπαιδευτικό προσωπικό γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση. Έχουν
στόχο να εκπαιδεύσουν αποφοίτους που θα είναι συγκρίσιµοι στις γνώσεις ή και καλύτεροι
από τους αποφοίτους των πανεπιστηµίων. Πάντως, αν και είναι υπερήφανοι για τους
σπουδαστές που αποφοιτούν, δεν δίνουν µεγάλη προσοχή στο 40% των σπουδαστών που
δεν αποφοιτούν ποτέ.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Η χαµηλή παρακολούθηση /συµµετοχή των σπουδαστών σε ορισµένες διαλέξεις αποτελεί
πρόβληµα που µπορεί και να ευθύνεται για τους βραδείς ρυθµούς και τα χαµηλά ποσοστά
αποφοίτησης. Τα µέλη του διδακτικού προσωπικού, ατοµικά ή σε οµάδες, και µέσα από
συζητήσεις µε τους σπουδαστές, καλούνται να εντοπίσουν τους λόγους αυτού του
προβλήµατος προκειµένου να το επιλύσουν.
Χρήσιµοι τρόποι για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος περιλαµβάνουν
επιπρόσθετα φροντιστηριακά µαθήµατα, τα οποία θα παράσχουν στους σπουδαστές ένα

Α.∆Ι.Π.
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων
Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

14/24

επίπεδο γνώσεων που θα τους επιτρέψει να συµµετέχουν καλύτερα στα πιο προχωρηµένα
και δύσκολα µαθήµατα, αλλά και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στα δυσκολότερα
µαθήµατα. Επίσης, εισαγωγικά σεµινάρια στο πρώτο και δεύτερο εξάµηνο από µέλη του
διδακτικού προσωπικού, τα οποία θα τους εισαγάγουν στο γνωστικό τους πεδίο της
Τεχνολογίας Τροφίµων, στο περιεχόµενο και το εύρος του, στις ευκαιρίες του και τη
σηµασία του για την κοινωνία. Αυτό θα βοηθήσει τους σπουδαστές να αποφασίσουν πού
θα ανήκουν όταν αποφοιτήσουν, θα εµφυσήσει ένα σκοπό στις προσπάθειές τους και
δυνητικά θα αυξήσει το ενδιαφέρον τους να αντιµετωπίσουν τις σπουδές τους µε
µεγαλύτερη σοβαρότητα. Τέλος, τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα και οι µέθοδοι διδασκαλίας
θα πρέπει να επαναξιολογούνται, όποτε χρειάζεται.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό αισθάνεται ότι οι κυβερνητικές απαιτήσεις για την εισδοχή
σπουδαστών επιτρέπουν την εισαγωγή φοιτητών χωρίς προσόντα και προτείνει τη µείωση
του αριθµού εισακτέων ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι η ποιότητα των αποφοίτων φαίνεται πολύ υψηλή. Το Τµήµα πρέπει
να µελετήσει πώς θα προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες στους νεοεισαγόµενους σπουδαστές
που έχουν σχετικά αδύνατο γνωστικό υπόβαθρο, ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των
σπουδαστών που αποφοιτούν.

Χρήσιµες προσεγγίσεις αποτελούν οι ακόλουθες συστάσεις:
-

να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος σε ορισµένα µαθήµατα,

-

να προστεθούν εισαγωγικά µαθήµατα, φροντιστήρια και σεµινάρια,

-

να γίνουν περισσότερα µαθήµατα προαιρετικά,

-

να βελτιωθούν οι µέθοδοι διδασκαλίας, ώστε να προσελκύουν τους φοιτητές
µάλλον παρά να αυξάνουν τη δυσκολία της διδασκαλίας,

-

να εναρµονιστεί το εξεταστικό σύστηµα µεταξύ µαθηµάτων και δοµών,

-

να βασίζεται ο τελικός βαθµός σε εργασίες και πρόχειρα διαγωνίσµατα και όχι
αποκλειστικά στο τελικό διαγώνισµα,

-

να µελετηθούν και άλλοι τρόποι.

Ο οδηγός σπουδών και η ιστοσελίδα του Τµήµατος πρέπει να µεταφραστούν στην Αγγλική,
και να αρχίσει το Τµήµα να προσφέρει ορισµένα µαθήµατα στην Αγγλική γλώσσα, καθώς
αυτό θα προσελκύσει φοιτητές από γειτονικές και άλλες χώρες. Θα πρέπει να τεθεί ως
στόχος να αναδειχθεί το Τµήµα σε κέντρο σπουδών για την τεχνολογία τροφίµων τόσο για
Έλληνες όσο και για αλλοδαπούς.

Α.∆Ι.Π.
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων
Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

15/24

Β. Ερευνητικό έργο
Επειδή το Τµήµα δεν είναι ερευνητικό ινστιτούτο ούτε πανεπιστηµιακό τµήµα, η Επιτροπή
επικέντρωσε την αξιολόγηση στην εκπαίδευση και δεν διερεύνησε σε βάθος το ερευνητικό
µέρος. Παρά ταύτα, επειδή ορισµένα µέλη του διδακτικού προσωπικού ασχολούνται µε
έρευνα και το Τµήµα επιθυµεί να αναγνωριστεί και για το ερευνητικό του έργο, η Επιτροπή
διατύπωσε ορισµένες παρατηρήσεις σχετικά µε την έρευνα.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ορισµένα µέλη του διδακτικού προσωπικού πρέπει να επαινεθούν για την εξασφάλιση
χρηµατοδότησης και για την ανάπτυξη συνεργασιών για τη διεξαγωγή έρευνας σε ένα µη
ερευνητικό ίδρυµα. Αυτή η αξιόλογη προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί και να
καταβληθούν προσπάθειες για την επέκτασή της µε συνεργασίες µε οµοειδή τµήµατα άλλων
Τ.Ε.Ι./Πανεπιστηµίων ή µε τη βιοµηχανία.

Σύµφωνα µε την εσωτερική αξιολόγηση, όλα τα τακτικά µέλη του διδακτικού προσωπικού
του Τµήµατος µπορούν να αναπτύσσουν ερευνητικές πρωτοβουλίες στο γνωστικό τους
πεδίο. Εξωτερική χρηµατοδότηση εξασφαλίζεται από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές. Το
Τµήµα προσκαλεί µεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜSc και PhD) από πανεπιστήµια για να
διεξάγουν τα πειράµατά τους στις εγκαταστάσεις του, αν και το ίδιο το Τµήµα δεν
αναφέρεται στις δηµοσιεύσεις και τις διατριβές που προκύπτουν, πράγµα άδικο κατά την
Επιτροπή. Στα κριτήρια για την πρόσληψη µόνιµου διδακτικού προσωπικού περιλαµβάνεται
η ερευνητική και επιστηµονική εµπειρία. Η δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας στο Τµήµα
µπορεί να προσελκύσει άτοµα από αναγνωρισµένα ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα επιστηµονικά εργαστήρια είναι καλά εξοπλισµένα µε
σύγχρονα όργανα που εξασφαλίσθηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα εργαστήρια που έχουν
µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό είχαν πρόσφατα ανακαινισθεί και πλήρως εξοπλισθεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σύµφωνα µε την εσωτερική αξιολόγηση, η ερευνητική δραστηριότητα περιλάµβανε 12
προγράµµατα σε διάστηµα 5 ετών. Η Επιτροπή έκρινε ότι ο αριθµός αυτός είναι
εντυπωσιακός, δεδοµένου ότι η έρευνα δεν ανήκει στις επίσηµες δραστηριότητες του
Τµήµατος.
Σύµφωνα µε την εσωτερική αξιολόγηση και µε τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια
των συναντήσεων, η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι.
Αθηνών, µε το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, και µε το Τµήµα Χηµείας του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
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Ο κατάλογος δηµοσιεύσεων που µας δόθηκε περιλαµβάνει εργασίες δηµοσιευµένες σε
αναγνωρισµένα, διεθνή περιοδικά µε κριτές. Ο συνολικός τους αριθµός, όπως αναφέρεται
στην εσωτερική έκθεση, δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί επειδή παρατηρήθηκαν
επαναλήψεις τίτλων, καθώς ο κατάλογος συντάχθηκε µε βάση τα ατοµικά δελτία των µελών
του διδακτικού προσωπικού. ∆εδοµένου ότι ή έρευνα δεν αποτελεί µέρος του επίσηµου
προγράµµατος του Τµήµατος, ο κατάλογος των δηµοσιεύσεων κρίνεται εντυπωσιακός. Μας
επεδείχθησαν επίσης ορισµένες πολύ αξιόλογες διδακτορικές διατριβές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύµφωνα µε την εσωτερική έκθεση, 15 προπτυχιακοί, 5 µεταπτυχιακοί και 3 διδακτορικοί
φοιτητές συµµετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες. Η Επιτροπή µίλησε µε δύο
διδακτορικούς φοιτητές και ένα µεταδιδακτορικό που παίρνουν µέρος στα ερευνητικά
προγράµµατα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι µε αυτό τον τρόπο η έρευνα αξιοποιείται για την
εκπαίδευση των σπουδαστών που στοχεύουν σε ερευνητική σταδιοδροµία.

Η εσωτερική έκθεση παρουσιάζει ένα αυξανόµενο αριθµό επιστηµονικών αναφορών, αλλά
δεν περιλαµβάνει συγκεκριµένα στοιχεία για αυτές τις αναφορές. Επίσης, αυξανόµενος είναι
και ο αριθµός συµµετοχών σε συνέδρια και οι προσκλήσεις για διαλέξεις, αλλά η Επιτροπή
δεν επιβεβαίωσε αυτά τα στοιχεία ούτε το διεθνές επίπεδο αυτών των δραστηριοτήτων.

Αποτελέσµατα εφαρµογών δεν αναφέρονται στην Εσωτερική Έκθεση. Μερικά
παραδείγµατα ερευνητικών εφαρµογών αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στα
εργαστήρια και το Βιοµηχανικό Εργαστήριο. Στην Επιτροπή επιδείχθηκε ένα δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας για την ανάπτυξη κάποιου οργάνου.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Οι εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού και της διοίκησης νοιώθουν υπερήφανοι για το
επιστηµονικό επίπεδο και την ερευνητική υποδοµή του Τµήµατος. Η ∆ιοίκηση ανέφερε ότι οι
ερευνητικές δραστηριότητες αποτελούν τα εργαλεία για αρτιότερη και επιστηµονικότερη
εκπαίδευση και ενισχύουν την προβολή του Τµήµατος και του Ιδρύµατος. Κατά τη διάρκεια
των συζητήσεων µε τη ∆ιοίκηση, η Επιτροπή πρότεινε να υπάρξει στενότερη συνεργασία µε
εταίρους από τη βιοµηχανία, καθώς και µε ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια. Η ∆ιοίκηση θα
το αντιµετώπιζε, αλλά δεν ήταν πρόθυµη να διεκδικήσει ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση εξ
αιτίας των χαµηλών ποσοστών επιτυχίας.

Η ∆ιοίκηση δεν έχει λάβει προς το παρόν πρόσθετα µέτρα. Η Επιτροπή προτείνει τον
εκσυγχρονισµό του Βιοµηχανικού Εργαστηρίου προκειµένου να καταστεί ελκυστικό για
εξωτερικές συνεργασίες.
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Γ. Λοιπές υπηρεσίες
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σε γενικές γραµµές, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος,
περιλαµβανοµένων των διοικητικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών συντήρησης του
µηχανολογικού εξοπλισµού, των υπολογιστών, του εστιατορίου κ.λπ., είναι ικανοποιητικές.
Για παράδειγµα, όπως επισηµάνθηκε στην Επιτροπή, το γερασµένο Βιοµηχανικό
Εργαστήριο συντηρείται από το προσωπικό υποστήριξης και παραµένει λειτουργικό.
Σύµφωνα, όµως, µε παρατηρήσεις των σπουδαστών, καίτοι ο εξοπλισµός χρησιµοποιείται
και είναι χρήσιµος, εξ αιτίας της παλαιότητάς του πολλές φορές δεν λειτουργεί και συχνά
χρειάζεται επισκευές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η επαγγελµατική σχέση µεταξύ του προσωπικού της γραµµατείας και της διοίκησης του
Τµήµατος εµφανίζεται καλή. Πρέπει, όµως, να καταβληθεί προσπάθεια για βελτίωση της
συνεργασίας µεταξύ σπουδαστών και γραµµατείας.
Η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας και η χρήση του διαδικτύου θα πρέπει να
ενθαρρυνθεί και να διευρυνθεί, ώστε να καλύψει όλες τις όψεις της εκπαίδευσης και να
επιτρέψει τη χρήση τους από τους σπουδαστές, ακόµη και όταν βρίσκονται µακρυά από το
Ίδρυµα.
Οι σπουδαστές θεωρούν τις υπηρεσίες και το υλικό της βιβλιοθήκης ικανοποιητικά, αλλά
θεωρούν τον χώρο περιορισµένο, ειδικά τις αίθουσες µελέτης, επειδή οι περισσότεροι από
τους σπουδαστές µένουν στην πόλη, που βρίσκεται µακριά από το Ίδρυµα.
H συµβουλευτική των σπουδαστών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο εφαρµογής και πρέπει να
αποτελέσει προτεραιότητα για το Τµήµα.
Συνιστάται οι καλές σχέσεις µε ορισµένες βιοµηχανικές επιχειρήσεις να διευρυνθούν και
πέραν των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την πρακτική άσκηση των σπουδαστών και
να καλλιεργηθούν περαιτέρω για συνεργασίες στην έρευνα και τη δοκιµασία προϊόντων.
Πρέπει, επίσης, να διευρυνθούν οι προσπάθειες για να γίνουν γνωστοί οι σκοποί, οι
αντικειµενικοί στόχοι, και οι δραστηριότητες του Τµήµατος στην κοινωνία και ειδικά στους
αποφοίτους των λυκείων που είναι οι υποψήφιοι σπουδαστές του Τµήµατος.
Αν και δεν ερευνήθηκε εκτενώς από την Επιτροπή, συνιστάται να διατηρηθούν και να
διευρυνθούν οι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και άλλα προγράµµατα προς
όφελος των σπουδαστών και του ακαδηµαϊκού προσωπικού.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύµφωνα µε το Τµήµα τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά. Πρέπει όµως να ληφθεί
µέριµνα για καλύτερη εξυπηρέτηση και επικοινωνία µε τους σπουδαστές.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Το Τµήµα αναγνωρίζει τα προβλήµατα και καταβάλλει προσπάθειες για να βελτιωθούν
διάφορες ελλείψεις. Για παράδειγµα, σχεδιάζεται επέκταση της βιβλιοθήκης και των χώρων
µελέτης, ενώ άρχισε η συµβουλευτική των σπουδαστών. Η χρήση ηλεκτρονικών µέσων
επεκτείνεται προοδευτικά.

Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε οι ανωτέρω βελτιώσεις να επιταχυνθούν, όπως
και τα ακόλουθα:

- Τα συστήµατα ψύξης και θέρµανσης πρέπει να βελτιωθούν.

- Το Βιοµηχανικό Εργαστήριο χρειάζεται ανακαίνιση και ανανέωση του εξοπλισµού του.

- Η απόσταση µεταξύ του Τ.Ε.Ι. και της πόλης όπου διαµένουν οι σπουδαστές θα πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη όταν προγραµµατίζονται ακαδηµαϊκές και άλλες
δραστηριότητες.
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∆. Στρατηγικός σχεδιασµός και πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες
Ο µακροπρόθεσµος στόχος του Τµήµατος ήταν, σύµφωνα µε την ΟΜ.Ε.Α. και τη ∆ιοίκηση
του Τµήµατος, να εκπαιδεύσει τους καλύτερους πτυχιούχους για τη βιοµηχανία και την
κοινωνία και να είναι το καλύτερο Τµήµα σε σχέση µε άλλα οµοειδή Τµήµατα Τεχνολογικών
Ιδρυµάτων και Πανεπιστηµίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Το Τµήµα στοχεύει
στο να γίνει ευρύτατα γνωστό ώστε να προσελκύσει τους καλύτερους Έλληνες σπουδαστές,
οι οποίοι θα προτιµούν να σπουδάσουν εδώ, παρά στο Πανεπιστήµιο ή σε άλλες χώρες

Σήµερα ο στόχος είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές να εργαζονται αποτελεσµατικά στην
επεξεργασία και τον έλεγχο ποιότητας των τροφίµων. Ο στόχος αυτός επιβεβαιώθηκε από το
διδακτικό προσωπικό. Σύµφωνα µε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, η στρατηγική για
την ακαδηµαϊκή ανάπτυξη προσεγγίζεται ως εξής:

«Από το 1987, το Τµήµα βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία ακαδηµαϊκής ανάπτυξης,
µε βάση τη σύνταξη πενταετών σχεδίων. Στα πλαίσια αυτών των σχεδίων
ανάπτυξης, το Τµήµα, λαµβάνοντας σοβαρά υπ’ όψη του τις τάσεις στην αγορά
εργασίας των αποφοίτων του, όπως αυτές διαµορφώνονται σε βάθος χρόνου
τουλάχιστον µιας πενταετίας, χαράσσει τους στόχους στην εκπαιδευτική
διαδικασία (π.χ. εισαγωγή νέων µαθηµάτων, δηµιουργία νέων εργαστηρίων,
επικαιροποίηση του προγράµµατος σπουδών κλπ) που θα πρέπει να επιτευχθούν
ώστε οι απόφοιτοι του Τµήµατος να εφοδιαστούν µε νέες επιστηµονικές γνώσεις
και δεξιότητες και να έχουν αυξηµένες πιθανότητες εύρεσης εργασίας στην
ειδικότητά τους. Παράλληλα, το Τµήµα µεριµνά για το συνεχή εκσυγχρονισµό του
επιστηµονικού εξοπλισµού του, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στο µέγιστο δυνατό
στις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του
επιστηµονικού προσωπικού του».
Η ∆ιοίκηση και µέλη του διδακτικού προσωπικού µας γνωστοποίησαν την ανάπτυξη 5ετούς
προγραµµατισµού που έχει εγκριθεί οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Η
Επιτροπή παρατήρησε ότι τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταγράφουν µόνο τις
αποφάσεις, τα θέµατα προς ενέργεια και τον αριθµό των παρόντων µελών και των ψήφων,
χωρίς ένδειξη για τυχόν συζητήσεις ή τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.
Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τον διάλογο του Τµήµατος µε τη βιοµηχανία, και διαπίστωσε ότι
αυτή έχει ανεπίσηµο χαρακτήρα µόνο και βασίζεται κυρίως σε προσωπικές επαφές. Στην
Επιτροπή αναφέρθηκε ότι τα νεοδιορισµένα µέλη του διδακτικού προσωπικού προέρχονται
κυρίως από εξωτερικές θέσεις και µε εµπειρία από τη βιοµηχανία και φέρνουν µαζί τους τις
προσωπικές τους διασυνδέσεις. Ο διάλογος µε τη βιοµηχανία δεν έχει συστηµατοποιηθεί
ούτε γίνεται σε τακτική βάση. Για τον λόγο αυτό, η αναµόρφωση του προγράµµατος
σπουδών φαίνεται να βασίζεται σε ανεπίσηµες και µη συστηµατικές εισροές από εξωτερικές
πηγές και τελικά οριστικοποιείται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Η Επιτροπή
συνιστά καλύτερα δοµηµένες, τυποποιηµένες και τεκµηριωµένες προσεγγίσεις στο θέµα
αυτό.
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Η πρακτική άσκηση εκτός Ιδρύµατος, όχι µόνο εκπαιδεύει αλλά συµβάλλει επίσης στη
δηµιουργία ευκαιριών για επαγγελµατική απασχόληση των φοιτητών.

Ως συνέπεια των ερευνητικών δραστηριοτήτων, το Τµήµα επέλεξε να δώσει προτεραιότητα
στον εκσυγχρονισµό του επιστηµονικού εξοπλισµού, ο οποίος είναι σε µεγάλο µέρος
υπερσύγχρονος. Επιπροσθέτως, όπως αναφέρθηκε, ο χώρος του Βιοµηχανικού Εργαστηρίου,
αν και συντηρείται ώστε να είναι λειτουργικός, πρέπει να εκσυγχρονιστεί.

Το Τµήµα έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για αξιολόγηση της διδασκαλίας και τα
στοιχεία που προέκυψαν είναι διαθέσιµα. Στο µέλλον, πρέπει να γίνει εκµετάλλευση των
στοιχείων αυτών και να λαµβάνονται υπόψη όταν προετοιµάζεται ο στρατηγικός σχεδιασµός
και η αναµόρφωση του προγράµµατος σπουδών.

Υπάρχει έλλειψη αντικειµενικών δεδοµένων για τις ανάγκες της βιοµηχανίας και άλλων
ενδιαφερόµενων µερών. Φαίνεται, επίσης, ότι υπάρχει έλλειψη διαλόγου µεταξύ της
∆ιοίκησης και αυτών που παρείχαν τα δεδοµένα και µεταξύ καθηγητών και σπουδαστών
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων.

Το Τµήµα πρέπει να διατυπώσει µακροπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους και βραχυπρόθεσµους
στόχους, να αναλύσει ποιά µέρη, εντός και εκτός Τ.Ε.Ι., µπορούν να παράσχουν στοιχεία και
να προαγάγουν τη συλλογή και την ανάλυσή των στοιχείων, αν δεν υπαρχουν, και να αρχίσει
διάλογο µε τις οµάδες αυτές, ώστε να βελτιωθούν η στρατηγική διαδικασία, η δέσµευση των
φορέων και η συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Το Τµήµα πρέπει να εξετάσει πώς θα βοηθήσει µερικούς από τους σπουδαστές να
καταφέρουν να ολοκληρώσουν τα µαθήµατα, για τα οποία προφανώς δεν ήταν αρχικά
προετοιµασµένοι. Η πολιτεία οφείλει επίσης να αντιµετωπίσει την εισδοχή σπουδαστών µε
βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να παρέχει ανάλογο προσωπικό και υποδοµές.

Ο µεγάλος αριθµός ωροµίσθιου διδακτικού προσωπικού αποτελεί πρόβληµα. Σηµειώνεται
πάντως ότι έχουν εγκριθεί νέες, πρόσθετες θέσεις διδακτικού προσωπικού. Η γενικά χαµηλή
παρακολούθηση στις διαλέξεις συµβάλλει στη διατήρηση αποδεκτής αναλογίας µεταξύ
καθηγητών και σπουδαστών. Στα εργαστήρια, όµως, και τις πρακτικές ασκήσεις, όπου η
παρακολούθηση είναι υψηλή, η αναλογία καθηγητών/σπουδαστών περιορίζεται λόγω του
περιορισµένου εργαστηριακού χώρου και αντιµετωπίζεται µε τα πολλαπλά τµήµατα
διδασκαλίας.
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Ε. Συµπεράσµατα
•

Τα µέλη της Επιτροπής συµφώνησαν ότι πρέπει να συγχαρούν το Τµήµα επειδή ήταν
ανοικτό και προθυµοποιήθηκε να αξιολογηθεί µεταξύ των πρώτων Τµηµάτων της
χώρας. Αυτό καταδεικνύει υπερηφάνεια, αυτοπεποίθηση και επιθυµία για βελτίωση.

•

Το Τµήµα πρέπει, επίσης, να δεχτεί συγχαρητήρια για το εµπεριστατωµένο και πλήρες
πρόγραµµα σπουδών του και επειδή παρέχει στους σπουδαστές του ευκαιρίες για µια
πολύ καλή εκπαιδευτική εµπειρία στον τοµέα του.

•

Η ΟΜ.Ε.Α. πρέπει να επαινεθεί για την προετοιµασία µιας καλής έκθεσης, στην οποία
συνοψίζονται οι δραστηριότητες του Τµήµατος. Συνιστάται το Τµήµα να αναπτύξει
τρόπους και µέσα για αξιόπιστη συλλογή και ανάλυση στοιχείων, που θα
χρησιµοποιηθούν για καλύτερο σχεδιασµό, αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών, καλύτερη
εκπαίδευση των σπουδαστών και για αντικειµενική τεκµηρίωση των ευρηµάτων που θα
περιληφθούν σε µελλοντικές Εκθέσεις. Επιπρόσθετα, συνιστάται στο µέλλον να
ζητούνται στοιχεία από όλα τα µέλη του διδακτικού προσωπικού, προκειµένου να
οριστικοποιηθούν οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης. Όσα στοιχεία υποστηρίζουν
αποφάσεις και γεγονότα θα πρέπει να περιλαµβάνονται ως παραρτήµατα στις
µελλοντικές εκθέσεις.

•

Η πολύ υψηλή επαγγελµατική αποκατάσταση των απόφοιτων του Τµήµατος, όπως
αναφέρθηκε από το προσωπικό, είναι εξαιρετικά σηµαντικό επίτευγµα, το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τους ίδιους τους σπουδαστές. Θεωρούµε, πάντως, ότι θα ήταν
χρήσιµο στις µελλοντικές εκθέσεις αυτά τα συµπεράσµατα να βασίζονται σε αντικειµενικά στοιχεία, τα οποία θα συλλέγονται και θα αναλύονται µε καθιερωµένες διαδικασίες
και από πηγές που περιλαµβάνουν αντιπροσωπευτικούς αριθµούς αποφοίτων σε
διάφορα στάδια της σταδιοδροµίας τους και εργοδότες. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι
επίσης πολύτιµες για τον σχεδιασµό σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις δραστηριότητες
του Τµήµατος.

•

Εκτός από την εκπαίδευση πτυχιούχουν για την κάλυψη των αναγκών της βιοµηχανίας
τροφίµων, που επιτυγχάνεται, το Τµήµα φαίνεται ότι επιθυµεί να παρέχει εκπαίδευση
ανάλογη µε εκείνη των πανεπιστηµίων. Πρέπει, όµως, να αποσαφηνιστεί αν αυτό απαιτείται για την απασχόληση στη βιοµηχανία ή αν είναι απαραίτητο και ρεαλιστικό υπό τις
παρούσες συνθήκες. Εάν στοιχειοθετηθεί µια τέτοια ανάγκη από τα ενδιαφερόµενα
µέρη, τότε θα πρέπει να εξεταστεί µήπως θα ήταν χρήσιµο να προσφέρει το Τµήµα
πτυχία δύο κατευθύνσεων, ένα πιο πρακτικό ή τεχνικό και ένα δεύτερο περισσότερο
βασικό.

•

Οι περισσότερες εργαστηριακές εγκαταστάσεις έχουν ανακαινιστεί ή συντηρούνται
ικανοποιητικά και είναι κατάλληλα εξοπλισµένες για την εκπαίδευση των σπουδαστών.
Επιπλέον, το Βιοµηχανικό Εργαστήριο διαθέτει πλούσιο εξοπλισµό για τη σωστή
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πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών σε διάφορες λειτουργίες και επεξεργασίες της
τεχνολογίας τροφίµων. Συνιστάται όµως να καταβληθούν προσπάθειες για την εξεύρεση
πόρων για τον εκσυγχρονισµό του εργαστηρίου και του εξοπλισµού του όσον αφορά στις
ευκολίες καθαρισµού, την υγιεινή και την καλή λειτουργία. Με αυτές τις βελτιώσεις το
Τµήµα ίσως επιτύχει να προσελκύσει το ενδιαφέρον της βιοµηχανίας για ανάπτυξη και
δοκιµασίες προϊόντων, για φοιτητικές εργασίες και άλλες συνεργασίες. Σχετικά µε τα
παραπάνω, πρέπει να τονιστεί ότι οι υπάρχουσες σχέσεις µε τη βιοµηχανία πρέπει να
καλλιεργηθούν περαιτέρω και να διευρυνθούν, ώστε µακροπρόθεσµα να δηµιουργηθούν
ισχυρότεροι δεσµοί και συνεργασίες προς όφελος του Τµήµατος, των σπουδαστών του
και των αποφοίτων του.

•

Οι αξιολογήσεις των µαθηµάτων και των διδασκόντων από τους σπουδαστές είναι
γενικά άνω του µέσου όρου. Πρέπει, όµως, να βρεθούν τρόποι που θα εξασφαλίζουν
αµερόληπτες αξιολογήσεις, να αναζητηθούν οι λόγοι για τη χαµηλή βαθµολογία σε
ορισµένα µαθήµατα, καθώς και τρόποι για τη βελτίωσή τους.

•

Ορισµένα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού πρέπει να επαινεθούν για την εξεύρεση
χρηµατοδότησης και την ανάπτυξη συνεργασιών για διεξαγωγή έρευνας σε ένα µη
ερευνητικό ίδρυµα. Η σηµαντική αυτή προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να
καταβληθούν προσπάθειες για την διεύρυνσή της και µε συνεργασίες µε άλλα οµοειδή
τµήµατα των Τ.Ε.Ι. και των πανεπιστηµίων.

•

Το Τµήµα έχει αναπτύξει επαφές και συνεργασίες µε ορισµένα ιδρύµατα στο εξωτερικό.
Τέτοιες προσπάθειες είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργεια
δεσµών µέσα από κοινές δραστηριότητες και βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές σπουδαστών
και ακαδηµαϊκού προσωπικού ώστε να αυξηθεί η κινητικότητα.

•

Καθώς έχουν αρχίσει προσπάθειες για εκπαίδευση και επικοινωνία των σπουδαστών µε
ηλεκτρονικά µέσα, θεωρείται απαραίτητο να ενισχυθεί και να επεκταθεί η χρήση
τέτοιων µέσων σε όλο το φάσµα των διδασκόµενων µαθηµάτων και σε όλες τις
δραστηριότητες των σπουδαστών, περιλαµβανοµένης και της δυνατότητας πρόσβασης
των σπουδαστών από το σπίτι τους, δεδοµένου ότι στο σύνολό τους διαµένουν µακρυά
από το Ίδρυµα.

•

Υπάρχει δανειστική βιβλιοθήκη σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. ικανοποιητικά εξοπλισµένη και
προσιτή τόσο από τους σπουδαστές όσο και από το διδακτικό προσωπικό. Συνιστάται να
συνεχισθούν οι προσπάθειες για την προµήθεια σύγχρονων συγγράµµατων και άλλου
υλικού και να γίνουν αυτά µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σπουδαστών.
Συναφή θέµατα είναι επίσης η δυνατότητα να υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα βασικών
συγγραµµάτων για τους σπουδαστές που ζουν µακρυά από τον χώρο του Τ.Ε.Ι., καθώς
επίσης τακτική και τεκµηριωµένη επικαιροποίηση των διδακτικών σηµειώσεων και
άλλου υλικού που λαµβάνουν οι σπουδαστές από τους διδάσκοντες.

•

Μια άλλη συναφής σύσταση είναι η τεκµηριωµένη τακτική αναθεώρηση και επικαιροποίηση του προγράµµατος σπουδών, πράγµα που αναφέρεται ότι γίνεται. Ωστόσο, η
αναµόρφωση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε τεκµηριωµένες ανάγκες και στοιχεία, τα
οποία θα συλλέγονται για το σκοπό αυτό.
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•

Το έκτακτο προσωπικό επιτρέπει ελαστικότητα στο πρόγραµµα σπουδών αλλά ίσως να
µην είναι κατάλληλο για δραστηριότητες, όπως ο µακροχρόνιος σχεδιασµός και η
συµβουλευτική των σπουδαστών. Ως εκ τούτου, συνιστάται τα θέµατα αυτά να
λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να προσδιορισθεί η άριστη ισορροπία µεταξύ µόνιµου
και έκτακτου προσωπικού.

•

Ένα πρόβληµα το οποίο χρήζει µεγίστης προσοχής και συνολική αντιµετώπιση από το
Τµήµα αλλά και από την Πολιτεία και την κοινωνία είναι το χαµηλό ποσοστό
αποφοίτησης και οι σπουδαστές που φαίνεται ότι δεν αποφοιτούν ποτέ, καθώς και ο
µεγάλος χρόνος που απαιτείται για την αποφοίτηση, που για ορισµένους σπουδαστές
µπορεί να φτάνει και τα οκτώ χρόνια. Πρόκειται για µεγάλο κοινωνικό, οικονοµικό και
ηθικό πρόβληµα, το οποίο πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Το Τµήµα και τα
λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη, οφείλουν να αρχίσουν ένα ειλικρινή και πραγµατικό
διάλογο µε τους σπουδαστές για να εξακριβώσουν τους λόγους και σε αυτή τη βάση να
αναζητήσουν λύσεις για βελτίωση. Ένας τρόπος για να αναλυθούν καλύτερα τα αίτια
του προβλήµατος θα ήταν να συλλέξουν στοιχεία σχετικά µε τα συγκεκριµένα µαθήµατα
που καθυστερούν την αποφοίτηση, τυχόν τάσεις και τους συναφείς λόγους. Τέτοια
στοιχεία µπορούν να συλλεγούν µεσω ανάλυσης και αξιολόγησης των αρχείων αλλά και
µε ανώνυµα ερωτηµατολόγια των σπουδαστών. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιηθούν
στην συνέχεια για τη βελτίωση της κατάστασης.

•

Η χαµηλή παρακολούθηση ορισµένων διαλέξεων από τους σπουδαστές είναι ένα
πρόβληµα που επίσης συµβάλλει στην καθυστέρηση των ρυθµών αποφοίτησης. Το
ακαδηµαϊκό προσωπικό, ως άτοµα και σε οµάδες, και µε συζητήσεις µε τους
σπουδαστές, θα πρέπει να αναζητήσουν τους λόγους για να επιλύσουν το πρόβληµα.
Ενέργειες που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι
η διοργάνωση πρόσθετων φροντιστηριακών µαθηµάτων. Αυτά θα προσφέρουν στους
σπουδαστές το επίπεδο γνώσεων, το οποίο θα τους βοηθήσει να παρακολουθήσουν
καλύτερα µαθήµατα πιο προχωρηµένα ή δύσκολα και θα επιτρέψει να διατηρηθεί το
υψηλό επίπεδο στα δυσκολότερα µαθήµατα. Εισαγωγικά σεµινάρια στο πρώτο και
δεύτερο εξάµηνο από µέλη του διδακτικού προσωπικού θα εισαγάγουν τους σπουδαστές
στο γνωστικό πεδίο των σπουδών τους, στο περιεχόµενο και το εύρος του, στις ευκαιρίες
και τη σηµασία του για την κοινωνία. Αυτό θα βοηθήσει τους σπουδαστές να γνωρίζουν
πού θα ανήκουν όταν αποφοιτήσουν, θα εµφυσήσει στόχους στις προσπάθειές τους και
δυνητικά θα αυξήσει το ενδιαφέρον τους, ώστε να πάρουν τις σπουδές τους στα σοβαρά.
Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό και οι µέθοδοι διδασκαλίας θα πρέπει να
αναθεωρούνται, όποτε χρειάζεται.

•

Μια προσέγγιση που θα συνέβαλλε τα µέγιστα στη βελτίωση της σχέσης καθηγητών και
σπουδαστών, της παρακολούθησης των µαθηµάτων και του ρυθµού έγκαιρης
αποφοίτησης, είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και διάδρασης µεταξύ καθηγητών και
σπουδαστών. Οι σπουδαστές θα αντιδράσουν ίσως διαφορετικά όταν νοιώσουν
εµπιστοσύνη ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη βαθµολογία τους αν εκφράσουν τα
πραγµατικά τους αισθήµατα, ανησυχίες, προβλήµατα, προτάσεις και ιδέες για τη
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η οικοδόµηση µιας τέτοιας σχέσης ίσως να
αποδειχθεί µία δύσκολη και αργή διαδικασία, και ίσως να υπάρξουν και από τις δύο
πλευρές εµπόδια, αλλά µε τον χρόνο, µε υποµονή και µε καλό σχεδιασµό, τα πράγµατα
θα βελτιωθούν και θα οικοδοµηθεί αµοιβαία εµπιστοσύνη και σεβασµός και από τις δύο
πλευρές.
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Τα µέλη της επιτροπής

Ονοµατεπώνυµο

1.

Υπογραφή

Καθηγητής Ιωάννης Ν. Σοφός (Πρόεδρος)

Πανεπιστήµιο της Πολιτείας του Colorado, Η.Π.Α.

2. Dr. Markus Strobl

Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέρης

Helmholtz Zentrum Berlin fur Materialen und Energie, Γερµανία

3. Dr. Χρήστος Αποστολόπουλος

Quality, Food Safety & Dairy Affairs Manager

Friesland Foods Hellas S.A., Ελλάδα

4. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης

∆ιεύθυνση ∆ιασφάλισης Ποιότητας, ΜΕΒΓΑΛ, Α.Ε., Ελλάδα

5.

Lisbeth Munksgaard

Senior Manager, Corporate Innovation

Danisco A/S, ∆ανία
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