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Πξόινγνο
Πθνπφο ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ) είλαη λα δηακνξθψζεη ην
Ίδξπκα θξηηηθή άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ ηνπ, κε βάζε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη δείθηεο θνηλήο ζπλαίλεζεο θαη γεληθήο απνδνρήο, θαη κε
ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:
1. Ρελ ηεθκεξησκέλε αλάδεημε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο
2. Ρελ επηζήκαλζε ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο
3. Ρνλ πξνζδηνξηζκφ ελεξγεηψλ βειηίσζεο
4. Ρελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα απηνηειή δξάζε εληφο ηνπ Ηδξχκαηνο
5. Ρε ιήςε απνθάζεσλ γηα δξάζεηο εθηφο ηνπ Ηδξχκαηνο
Ξξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ
ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο απνηππψλεη θαη αλαδεηθλχεη φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, θαη θαηαγξάθεη ηηο
θηινδνμίεο ηνπ. Ζ ΔΔΑ παξέρεη ζην Ίδξπκα ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη θαη λα
δηαπηζηψλεη ηελ αληαπφθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο
ζηφρνπο πνπ ην ίδην έρεη ζέζεη κε ηελ ηδξπηηθή ηνπ πξάμε θαη κε κεηαγελέζηεξεο
απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ.
Ρν Αιεμάλδξεην Ρερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΑΡΔΗΘ) ππνβιήζεθε ζε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο εζεινληηθά ην 2000, πινπνηψληαο ην πξφγξακκα
«Απνηίκεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη Ξαξερφκελσλ πεξεζηψλ ηνπ ΡΔΗ
Θεζζαινλίθεο» ζηα πιαίζηα έξγνπ ΔΞΔΑΔΘ. Πηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο
απηήο ηεο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνληαλ ηα εμήο:
1. Λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηνπ
Ηδξχκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή θαη φξακα ηνπ Ηδξχκαηνο θαη
ηνπο ζηξαηεγηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, κε έκθαζε ζηηο θπξηφηεξεο
πεξηνρέο αλάπηπμεο.
2. Λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο.
3. Λα νξγαλσζεί ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ψζηε λα αλαιάβεη ηελ πιεξνθφξεζε
φζνλ αθνξά ηηο δηεμφδνπο απαζρφιεζεο θαη ην πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ
θνηηεηψλ ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο, ή ζηελ
απφθηεζε πςειφηεξσλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ. Δπίζεο λα ζρεδηαζηεί ε
αλαηξνθνδφηεζε απφ εξγνδφηεο ζρεηηθά κε ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο
αδπλακίεο απνθνίησλ πνπ απαζρνινχλ.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο βειηηψζεθε ζεκαληηθά απφ ηφηε κέζσ ηεο
ζπλερνχο ρξεκαηνδφηεζεο ζηα πιαίζηα έξγνπ ΔΞΔΑΔΘ, φπσο θαη ην λνκνζεηηθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο, φζνλ αθνξά ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ
έξγνπ ζηα ΡΔΗ, ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ, ζην σξάξην ησλ
δηδαζθφλησλ, ζηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ εθινγή νξγάλσλ δηνίθεζεο, ζηε
ζεζκνζέηεζε ηνπ πνιιαπινχ ζπγγξάκκαηνο θαη ζηε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Ηδξχκαηνο
ζηε ζεζκνζεηεκέλε πηα δηαδηθαζία Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε ζα επηηξέςεη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηνπ
παξαγφκελνπ απφ απηφ έξγνπ.

Η ΜΟΓΙΠ ηος Αλεξάνδπειος ΤΔΙ Θεζζαλονίκηρ
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1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο
1.1. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε
αμηνιόγεζεο ζην ΑΣΔΙΘ.

ηεο

δηαδηθαζίαο

εζσηεξηθήο

1.1.1. ύλζεζε ησλ ΟΜΔΑ
Κε απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ (ΓΠ) φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ
ΑΡΔΗΘ απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ζηε ζεζκνζεηεκέλε (ζχκθσλα κε ην Λ
3374/2005) δηαδηθαζία Γηαζθάιηζεο ηεο Ξνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε. Πηηο Νκάδεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΝΚΔΑ) ησλ Ρκεκάησλ
φπσο νξίζηεθαλ απφ ηηο ΓΠ, ζπκκεηέρνπλ κφληκα κέιε Δθπαηδεπηηθνχ
Ξξνζσπηθνχ (ΔΞ) ησλ Ρκεκάησλ (πίλαθαο 1.1.):
Πίλαθαο 1.1.: ύλζεζε ησλ ΟΜΔΑ ηνπ ΑΣΔΙΘ
ΣΜΗΜΑ
ΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ
ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ
ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΠΠΡ.ΞΙ.
ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΝΘΝΚΗΑΠ
ΓΔΛΗΘΝ ΡΚ. ΘΔΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ
ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ
ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ
ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ
ΔΚΞΝΟΗΑΠ & ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ
ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ
ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ
ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ

ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

ΜΔΛΗ ΟΜΔΑ
ΙΔΝΛΡΑΟΗΓΝ Η.
ΓΝΘΑΠ Σ.
ΖΙΗΝ Ζ.
ΕΓΟΥΕΖΠ Θ.
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Λ.
ΓΥΓΝΠΖΠ Α.
ΓΑΟΝΦΑΙΙΝ Δ.
ΘΝΟΝΚΞΗΙΖ Π.
ΡΝΓΗΑ Α.
ΛΑΡΠΗΝΞΝΙΝ Ρ.
ΕΑΣΝΞΝΙΝ Δ.
ΤΑΙΡΖ Α.
ΘΑΟΓΑ Δ.
ΓΟΝΠΝΠ Γ.
ΡΔΓΝΠ Γ.
ΘΙΔΦΡΝΟΖ Θ.
ΚΞΑΚΞΑΡΕΗΚΝΞΝΙΝ Κ.
ΘΑΟΑΓΘΗΝΕΝΓΙΝ Θ.
ΘΑΟΞΗΓΖΠ Φ.
ΚΑΛΥΙΝΞΝΙΝΠ Η.
ΠΑΚΑΘΟΑΘΖΠ Β.
ΘΑΟΑΞΗΠΡΝΙΖΠ Γ.
ΔΜΑΓΑΘΡΙΝΠ Λ.
ΘΑΟΓΗΓΖΠ Θ.
ΛΖΡΑΠ Γ.
ΙΑΓΘΑ Β.
ΦΝΛΡΑ Α.
ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΝ Α.
ΚΑΕΑΟΑΘΖ Θ.
ΣΑΡΕΖΓΘΑΗΓΑΠ Α.
ΘΗΝΠΘΔΟΗΓΖΠ Η.
ΚΑΟΚΝΟΘΝΠ Η.
ΞΔΡΟΝ Σ.
ΘΑΛΔΙΙΝ Θ.
ΔΙΔΘΔΟΗΝ Φ.
ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ Π.
ΞΑΞΑΓΗΝΓΥΟΝ Γ.
ΘΟΚΗΕΝΓΙΝ Ξ.
ΠΡΔΦΑΛΝ Θ.
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ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ
ΝΣΖΚΑΡΥΛ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΔΛΓΚΑΡΥΛ

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ &
ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ
ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ
ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ & ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ
ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ
ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Γ.
ΡΠΗΟΙΗΑΓΘΝΠ Δ.
ΚΥΟΑΗΡΝ Κ.
ΚΔΙΗΠΠΑ Σ.
ΝΚΞΔΠΖ Φ.
ΠΑΞΝΛΡΕΖ-ΘΟΔΞΗΑ Γ.
ΚΖΙΡΠΗΝΠ Γ.
ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΖΠ Η.
ΠΡΝΙΑΘΖ Λ.
ΒΑΦΔΗΑΓΖΠ Α.
ΘΥΠΡΝΓΙΝ Β.
ΑΓΑΚΗΓΖΠ Ξ.
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Γ.
ΞΔΣΙΗΒΑΛΗΓΖΠ Γ.
ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ Θ.
ΒΑΙΑΟΗΠΡΝΠ Α.
ΦΔΟΔΠΗΓΝ Α.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΙΗΓΖ Ν.
ΘΝΡΠΝ Β.
ΠΑΒΒΗΓΖΠ Γ.
ΚΥΟΗΘΖ Α.
ΚΖΡΠΝΓΖ-ΓΑΙΖΛΝ Π.
ΟΖΓΑΠ Ξ.
ΑΛΡΥΛΗΝ Θ.
ΘΥΚΑΟΔΗΠ Α.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ Γ.
ΘΑΟΑΚΑΛΗΓΖΠ Η.
ΚΑΟΝΓΝΛΡΖΠ Θ.
ΘΗΙΗΞΗΟΖΠ Φ.
ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝ Γ.
ΘΔΙΔΛΖΠ Α.
ΒΝΙΓΑΟΑΘΖΠ Λ.
ΒΑΟΠΑΚΗΓΖΠ Θ.
ΘΑΙΙΗΠΡΟΑΡΝΠ Ζ.
ΡΠΑΘΙΖΠ Ξ.
ΞΑΛΝ Δ.
ΖΙΗΑΠ Ζ.
ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ Π.

1.1.2.ύλζεζε ηεο ΜΟΓΙΠ
Ζ ζχλζεζε ηεο ΚΝΓΗΞ φπσο νξίζηεθε ζηελ ζπλεδξίαζε αξ. 2/24-9-2008
απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ θαίλεηαη ζην πίλαθα 1.2:
Πίλαθαο 1.2: ύλζεζε ηεο ΜΟΓΙΠ ηνπ ΑΣΔΙΘ
ΡΕΗΥΛΑΠ Ξ. (Αληηπξφεδξνο ΑΡΔΗ-Θ) ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΘΙΔΦΡΝΟΖ Θ.
ΚΔΙΝΠ
ΓΥΓΝΠΖΠ Α.
ΚΔΙΝΠ
ΠΑΟΚΑΛΗΥΡΖΠ Σ.
ΚΔΙΝΠ
ΡΠΗΡΠΖΠ Λ. (Γξακκαηέαο ΑΡΔΗ-Θ)
ΚΔΙΝΠ
* Σηη ζύνηαξη ηηρ παπούζαρ έκθεζηρ βοήθηζε και η κ. Δλένη Νικήηα,
ςπάλληλορ Β’ βάθμιαρ εκπαίδεςζηρ αποζπαζμένη ζηο Γπαθείο Γημοζίων
Σσέζεων ηος ΑΤΔΙ-Θ.
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1.1.3.Πεγέο θαη δηαδηθαζίεο πιεξνθόξεζεο
Νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε ΚΝΓΗΞ γηα ηε ζχληαμε ηεο ΔΔΑ ηνπ ΑΡΔΗΘ
ήηαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΞΔΞΘ ηνπ 2006/2007,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ γξακκαηεηψλ ηνπ
ΑΡΔΗΘ θαη νη ΔΔΑ ησλ Ρκεκάησλ πνπ θαηαηέζεθαλ έσο ηελ 1-11-2009. Απφ
ζχλνιν 24 ηκεκάησλ ηνπ ΑΡΔΗΘ δφζεθαλ ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε κφλν
απφ ηα 12 (ελψ 3 αθφκε ηκήκαηα ζπλεηζέθεξαλ ζηνηρεία θαηά ην ηειηθφ
ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο έθζεζεο).
1.1.4.Γηαθάλεηα δηαδηθαζίαο
Νη ΔΔΑ ησλ ηκεκάησλ εγθξίζεθαλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ΓΠ. Ζ αλάζεζε ηεο
ζχληαμεο ηεο ΔΔΑ ηνπ ΑΡΔΗΘ έγηλε ζηα κέιε ηεο ΚΝΓΗΞ ζηηο 24-9-2009,
φηαλ ζε ζπλεδξίαζε ηεο ΚΝΓΗΞ απνθαζίζηεθε λα νινθιεξσζεί ε Έθζεζε κε
ηα ζηνηρεία ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ έσο 1-11-2009. Γηα ηε
κεγαιχηεξε πιεξφηεηα ηεο ΔΔΑ ηνπ ΑΡΔΗΘ έγηλε γξαπηή ππελζχκηζε ζηηο
ΝΚΔΑ ησλ ηκεκάησλ γηα ηελ έγθαηξε θαηάζεζε ησλ ΔΔΑ ηνπο.
1.2. Αλάιπζε ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηώλ πνπ
παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο.
Ρα ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ ελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ είλαη:
 Ζ απφθαζε ζπκκεηνρήο ησλ ηκεκάησλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
ήηαλ θαζνιηθή. Ζ απφθαζε απηή έρεη ζρέζε κε ηελ θαηαμίσζε ησλ
ΡΔΗ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ πξνζδνθία ηεο θνηλφηεηαο ηνπ
ΑΡΔΗΘ φηη κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα αλαγλσξηζηεί ην έξγν πνπ
πξνζθέξεη, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζην ρψξν
ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.
 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ΑΡΔΗΘ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα ηνπ δψζεη ηε
δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζεη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηελ
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ.
 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ΑΡΔΗΘ ζε κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο εζληθήο θαη
επξσπατθήο εκβέιεηαο, ζα ηνπ δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξηζεί κε
άιια ειιεληθά θαη επξσπατθά ΑΔΗ, θαη λα δηεθδηθήζεη απηά πνπ ηνπ
αμίδνπλ φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο θνηηεηψλ θαη θαηαλνκήο
νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε εζληθφ επίπεδν, θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο
ηνπ ζηνλ αθαδεκατθφ θαη επηζηεκνληθφ ρψξν ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ
επίπεδν.
Ξαξ’ φια απηά, ε πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηκεκάησλ ζηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ πνπ παξνπζηάδεηαη ήηαλ κηθξή (12/24). Απηφ
νθείιεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα ηκήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή
ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπο, πνπ πεξηιάκβαλαλ:


Κηθξή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη
επνκέλσο θαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπο. Ρα θίλεηξα ησλ
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θνηηεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα είλαη
πεξηνξηζκέλα, θαη απηφ απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.


Κηθξή ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ ζηε δηαδηθαζία, ζε νξηζκέλα
ηκήκαηα, θαη θαζπζηέξεζε ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. Απηφ νθείιεηαη
ζε κεγάιν βαζκφ ζην κεγάιν πνζνζηφ ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ζε
φια ηα ηκήκαηα ηνπ ΑΡΔΗΘ (ηδηαίηεξα ζηα λέα ηκήκαηα), ην νπνίν έρεη
πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ πέξα απφ
ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.



Γπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ αμηνιφγεζεο. Νη δπζθνιίεο
απηέο αθνξνχλ ηφζν ζηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ κειψλ ησλ ΝΚΔΑ ζε
ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο φζν θαη ζηελ απνπζία
απηνκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ
ζηνηρείσλ.

1.3.

Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο.






Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ησλ
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ. Ζ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ
απηνχ ζα πξνζδηνξίζεη ηηο αηηίεο θαη ηα δπλαηά κέηξα αληηκεηψπηζεο
ηνπ.
Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δηδαζθφλησλ (κφληκσλ θαη έθηαθησλ) ζηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κε ηελ πξνζζήθε νκηιηψλ θαη ζπδεηήζεσλ
ψζηε λα αξζνχλ ηπρφλ επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηέο επηπηψζεηο
ηεο αμηνιφγεζεο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Δπίζεο, ε βειηίσζε ηνπ
πειίθνπ κφληκνπ/έθηαθην πξνζσπηθφ ζα βνεζήζεη ζηελ κεγαιχηεξε
δξαζηεξηνπνίεζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηκεκάησλ ζηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο.
Απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκπιήξσζεο θαη επεμεξγαζίαο
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο εηνηκαζίαο ησλ Ξηλάθσλ Πηνηρείσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηηο ΔΔΑ ησλ ηκεκάησλ. Ζ νξγάλσζε κηαο θεληξηθήο
ππεξεζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θεληξηθή επεμεξγαζία
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζα παξέρεη βνήζεηα ζηα ηκήκαηα γηα ηε
ζχληαμε ησλ ΔΔΑ ησλ ηκεκάησλ θαη ηνπ ΑΡΔΗΘ, ζα βνεζήζεη ζηε
βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
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2. Παξνπζίαζε ηνπ ΑΣΔΙΘ
2.1.

Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ΑΣΔΙΘ

Νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΡΔΗΘ βξίζθνληαη ζηε Πίλδν, 17 ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο
Θεζζαινλίθεο, φπνπ ππάξρεη ε βηνκεραληθή δψλε ηεο πφιεο. Ζ Θεζζαινλίθε
βξίζθεηαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, ζην κπρφ ηνπ
Θεξκατθνχ θφιπνπ. Ζ Θεζζαινλίθε ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001,
έρεη πιεζπζκφ 800.764 θαηνίθνπο ελψ ν λνκφο Θεζζαινλίθεο έρεη πιεζπζκφ
1.057.825 θαηνίθνπο.
Ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΑΡΔΗΘ θζάλεη πεξίπνπ ηηο 27.000. Κε ηνλ
αξηζκφ απηφ ην ΑΡΔΗΘ θαηέρεη ηελ ηέηαξηε ζέζε ζε πιήζνο ζπνπδαζηψλ
κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ΑΔΗ (κεηά ην Δ.Θ.ΞΑ, ην Α.Ξ.Θ. θαη ην Ρ.Δ.Η.Α).
Νη ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο βξίζθνληαη ζην 15ν ρηιηφκεηξν ηεο
εζληθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο - Αζελψλ, ζηελ είζνδν ζρεδφλ ηεο Πίλδνπ.
Απιψλνληαη ζε κηα έθηαζε 1.600 ζηξεκκάησλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
νπνίαο, πεξί ηα 900 ζηξέκκαηα, θαηαιακβάλεη ην αγξφθηεκα, κε ζεξκνθήπηα,
θαιιηέξγεηεο, ζηάβινπο, πηελνηξνθείν, εγθαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ, ρψξνπο
εθπαίδεπζεο θαη γξαθεία ππεξεζίαο αγξνθηήκαηνο. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα
ησλ θηηξίσλ θζάλεη ηα 35.000 ηκ., φπνπ θηινμελνχληαη νη πέληε Πρνιέο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζην Ίδξπκα.
Ζ απφζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε Πίλδν απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ηεο
Θεζζαινλίθεο φπνπ δηακέλνπλ νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο, απαηηεί ζπρλή
ζπγθνηλσλία ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα κε ιεσθνξεία. Ζ ιεηηνπξγία
ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ κε ηελ πφιε θαη ηα πξνάζηηα ζα
δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ θνηηεηψλ. Ξνιινί θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ΗΣ
σο κέζν κεηαθνξάο, θαη ε ρξήζε απηή δηεπθνιχλεηαη κε ηνπο πνιινχο ρψξνπο
ζηάζκεπζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΑΡΔΗΘ.
Δθηφο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηε Πίλδν, ην ΑΡΔΗΘ ρξεζηκνπνηεί θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ζηηο πφιεηο Θηιθίο, Λέα Κνπδαληά θαη Θαηεξίλε, φπνπ
ζηεγάδνληαη ηα ηξία (3) παξαξηήκαηα ηνπ.
2.2.

Ιζηνξηθό ηεο εμέιημεο ηνπ ΑΣΔΙΘ.

Ρν ΑΡΔΗΘ ηδξχζεθε σο ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο (ε κεηνλνκαζία ζε Αιεμάλδξεην
ΡΔΗΘ έγηλε ην 2000) κε ην Λ.1404/1983, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αλήθε ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε καδί κε ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα πνιπηερλεία. Πηαζκφ
ζηελ εμέιημε ηνπ ΑΡΔΗΘ απνηέιεζε ε αλσηαηνπνίεζε ηνπ κε ηνπο
Λ.2916/2001 θαη Λ.3549/2007, θαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο αξρηθά θαη
νξγάλσζεο ζηε ζπλέρεηα κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηελ Α
60671/Δ5/2002 θαη Λ. 3794/2009.
2.2.1.ηειέρσζε ηνπ ΑΣΔΙΘ ζε δηδαθηηθό, δηνηθεηηθό
εξγαζηεξηαθό πξνζσπηθό, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία

θαη

Ρν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΑΡΔΗΘ ην 2008/2009 απνηειείηαη απφ 323
κφληκα κέιε ΔΞ θαη 1142 ζπκβαζηνχρνπο δηδάζθνληεο (Δξγαζηεξηαθνχο θαη
Δπηζηεκνληθνχο Ππλεξγάηεο). Ρν ηερληθφ-εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ
απνηειείηαη απφ 74 κέιε ΔΡΞ, θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (ΓΞ) απφ 209
δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο.
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Ζ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα, ζχκθσλα κε
ηα ζηνηρεία ηνπ Ηδξχκαηνο, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2.1..
Πίλαθαο 2.1.: Δμέιημε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΑΣΔΙΘ
200820072009
2008
Θαζεγεηέο

Πχλνιν

20062007

20052006

20042005

92

99

99

103

106

Λέεο πξνζιήςεηο*

1

1

-

-

-

Ππληαμηνδνηήζεηο*

5

8

1

4

3

36

47

52

57

57

Λέεο πξνζιήςεηο*

-

4

1

3

1

Ππληαμηνδνηήζεηο*

-

11

9

6

3

73

80

72

74

70

Λέεο πξνζιήςεηο*

1

12

3

8

5

Ππληαμηνδνηήζεηο*

8

4

5

4

3

Πχλνιν

122

124

121

132

132

Λέεο πξνζιήςεηο*

6

19

3

5

1

Ππληαμηνδνηήζεηο*

8

16

14

6

2

Απφ εμέιημε*

Ξαξαηηήζεηο*
Αλαπιεξσηέο
Θαζεγεηέο

Πχλνιν
Απφ εμέιημε*

Ξαξαηηήζεηο*
Δπίθνπξνη
Θαζεγεηέο

Πχλνιν
Απφ εμέιημε*

Ξαξαηηήζεηο*
Θαζεγεηέο
Δθαξκνγψλ

Ξαξαηηήζεηο*
Κέιε EΞ

Πχλνιν

323

350

344

366

365

Γηδάζθνληεο επί
ζπκβάζεη**

Πχλνιν

1142

1100

1115

1104

1038

1/4

1/3

1/3

1/3

1/3

74

69

71

73

76

Ιφγνο
κφληκνπ/έθηαθην
πξνζσπηθφ
Ρερληθφ
πξνζσπηθφ
εξγαζηεξίσλ

Πχλνιν

Γηνηθεηηθφ
Πχλνιν
209
213
226
217
222
πξνζσπηθφ
** Αλαθέξεηαη ζε αξηζκφ ζπκβάζεσλ – φρη δηδαζθφλησλ (π.ρ. αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη δχν
ζπκβάζεηο, ρεηκεξηλή θαη εαξηλή, ηφηε κεηξψληαη δχν ζπκβάζεηο)

Ξαξ’ φιν πνπ ην Ίδξπκα ιεηηνπξγεί εδψ θαη είθνζη έμη (26) ρξφληα δελ έρεη
θαηαθέξεη λα ζηειερσζεί επαξθψο, φπσο θαίλεηαη απφ ην ιφγν ηνπ αξηζκνχ
ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
είλαη 323/1142 ή ζρεδφλ 1/4, θαη ην ιφγν ηνπ αξηζκνχ ηνπ κφληκνπ ΔΞ ηνπ
Ηδξχκαηνο πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ δηδαζθφλησλ πνπ είλαη 323/1465 ή
ζρεδφλ 1/5. (Νη ιφγνη απηνί γηα φια ηα ΡΔΗ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία
ηνπ Ξ.Δ.Ξ.Θ. ηνπ 2006/2007, είλαη 1/3 θαη 1/4 αληίζηνηρα) (παξάξηεκα
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2.2). Ν ιφγνο κφληκνπ πξνο έθηαθην πξνζσπηθφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ
θαιχηεξνο, ζην επίπεδν ησλ ππφινηπσλ ΡΔΗ ηεο ρψξαο. Ν ιφγνο πνπ
θαηαγξάθεθε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΑΡΔΗΘ ην 2000, ήηαλ ζε πνιχ
θαιχηεξν επίπεδν, ζρεδφλ ½ (350/577). Πε δέθα ρξφληα ν αξηζκφο ησλ
εθηάθησλ δηπιαζηάζηεθε ελψ ν αξηζκφο ησλ κνλίκσλ κεηψζεθε.
Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΑΡΔΗΘ ζηνλ πίλαθα 2.1., θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία ν αξηζκφο ησλ κειψλ ΔΞ κεηώζεθε θαηά 12 %. Πηελ βαζκίδα ηνπ
θαζεγεηή ν αξηζκφο κεηψζεθε θαηά 13 %, ζηε βαζκίδα ηνπ αλαπιεξσηή θαηά
36 %, ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ έκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξφο θαη ζηε βαζκίδα
ηνπ θαζεγεηή εθαξκνγψλ κεηψζεθε θαηά 8 %. Απηφ νθείιεηαη ζην ξπζκφ
ζπληαμηνδνηήζεσλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο πνπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ξπζκφ
λέσλ πξνζιήςεσλ (κε εμαίξεζε ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ).
Ν αξηζκφο κειψλ ΔΡΞ (εξγαζηεξηαθνχ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ) παξακέλεη
ζρεδφλ ζηαζεξφο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ
εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ πξνο ηνλ αξηζκφ κειψλ ΔΡΞ ην 2008/2009 είλαη
332/1 (24558/74). Ν αληίζηνηρνο ιφγνο γηα ηα Ξαλεπηζηήκηα είλαη 190/1,
ζεκαληηθά θαιχηεξνο (παξάξηεκα2.5). Ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηερλνινγηθφ
ραξαθηήξα ηνπ ΑΡΔΗΘ θαη ην κεγάιν αξηζκφ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, ν
αξηζκφο κειψλ ΔΡΞ θξίλεηαη αλεπαξθήο.
Ν αξηζκφο κειψλ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΓΞ) παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφο
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ
πξνο ηνλ αξηζκφ κειψλ ΓΞ ην 2008/2009 είλαη 118/1 (24558/209). Πχκθσλα
κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΞΔΞΘ ηνπ 2006/2007, ν ιφγνο γηα φια ηα ΡΔΗ
ηεο ρψξαο είλαη 113/1 θαη γηα φια ηα Ξαλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο είλαη 39/1
(παξαξηήκαηα 2.6, 2.7). Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΞ ζην ΑΡΔΗΘ θξίλεηαη
σο αλεπαξθήο.
Ν αξηζκφο ΓΞ πνπ απαζρνιείηαη ζηα ηκήκαηα θξίλεηαη επίζεο σο αλεπαξθήο.
Ρν ΓΞ ζηηο γξακκαηείεο ησλ ηκεκάησλ ζπκκεηέρεη ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία
ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε
ησλ ζπνπδαζηηθψλ ζεκάησλ αιιά απνπζηάδεη εληειψο απφ ηε δηνηθεηηθή
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ρνκέσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ δηαθφξσλ
επηηξνπψλ ηνπ Ρκήκαηνο, πνπ απαηηνχλ ηζρπξή δηνηθεηηθή ζηήξημε γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.
Ζ αδπλακία επαξθνχο ζηειέρσζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ ζε κφληκν δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ νθείιεηαη:
1.
Πηε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα αίηεζε πιήξσζεο νξγαληθήο
ζέζεο, έγθξηζε απφ ΞΔΞΘ θαη πξνθήξπμε ηεο ζέζεο, ε νπνία
θξίλεηαη σο ρξνλνβφξα.
2.
Πην κεγάιν ξπζκφ ζπληαμηνδφηεζεο κειψλ ΔΞ, κε απνηέιεζκα νη
λέεο πξνζιήςεηο λα θαιχπηνπλ ηα θελά ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη φρη
ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ.
3.
Πηελ αδπλακία ηεο αγνξάο εξγαζίαο λα δηαζέζεη εηδηθφ
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη θελέο ζέζεηο.
4.
Πην φηη ην ΑΡΔΗΘ, ζπγθξηλφκελν κε ηα παλεπηζηήκηα, δελ απνηειεί
ειθπζηηθφ πξννξηζκφ γηα λένπο αμηφινγνπο επηζηήκνλεο (θαηαμίσζε,
απνδνρέο, πξννπηηθέο).
Νη ιφγνη γηα ηελ αδπλακία επαξθνχο ζηειέρσζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ ζε κφληκν κεδηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.
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2.2.2.Αξηζκόο θαη θαηαλνκή ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία.
Ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ΑΡΔΗΘ θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαη ζηα Πρήκαηα 2.1.
θαη 2.2.
Πίλαθαο 2.2.: Δμέιημε ησλ εγγεγξακκέλσλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ
ηνπ ΑΣΔΙΘ ηα ηειεπηαία πέληε έηε
2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

Δγγεγξακκέλνη

75743

75741

72655

69599

66255

Γηαγξαθέληεο

23174

23174

22089

20126

19226

Απνθνηηήζαληεο

28011

28011

26592

24412

22338

Πχλνιν

24558

24556

23974

25061

24691

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, απφ ην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ
απνθνηηεί κφλν έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 35 %, ελψ ην 30 % δηαγξάθεηαη.
Ρν πνζνζηφ ησλ απνθνηηεζάλησλ είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ζηα
παλεπηζηήκηα, φπνπ ην πνζνζηφ απνθνηηεζάλησλ είλαη κφλν ην 10 % ησλ
εγγεγξακκέλσλ (Πρήκα 2.1 θαη 2.2 θαη παξάξηεκα 2.5.).
Ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ είλαη ζηαζεξφο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ν αξηζκφο
ησλ απνθνηηεζάλησλ θαη ησλ δηαγξαθφκελσλ απμάλεηαη (κε εμαίξεζε ηνλ
ηειεπηαίν ρξφλν). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ
θαιχπηεη ηνλ αξηζκφ πνπ νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ή ηηο
εγθαηαιείπνπλ.
Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εηζαγνκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαίλεηαη ζην
Πρήκα 2.3. θαη πίλαθα 2.3.
Πίλαθαο 2.3. Δμέιημε ησλ εηζαγνκέλσλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ
ΑΣΔΙΘ
20082009

20072008

20062007

20052006

20042005

Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο

3362

3408

3754

4948

5133

Κεηεγγξαθέο

643

629

528

782

661

Θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο

62

66

55

85

85

Άιιεο
θαηεγνξίεο
Θχπξηνη,
έιιελεο
λπρηεξηλφ Ιχθεην)

106

104

172

201

199

4173

4207

4509

6016

6078

Πχλνιν

(αζιεηέο,
εμσηεξηθνχ,

Ρν πνζνζηφ ησλ εηζαγνκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κεηψζεθε ζεκαληηθά
ηα ηειεπηαία ρξφληα (31 %). Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ
εηζαγνκέλσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ (35 %). Πεκαληηθή
κείσζε είραλ θαη νη εηζαγφκελνη αζιεηέο θαη Θχπξηνη (47 %). Ρα πνζνζηά ησλ
εηζαγνκέλσλ απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο θαη κεηεγγξαθέο απμήζεθαλ
ειαθξά, αλ θαη νη απφιπηνη αξηζκνί κεηψζεθαλ.
Ν ιφγνο ησλ ελεξγψλ θνηηεηψλ πξνο ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ θαη κφληκσλ
δηδαζθφλησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2.4.

13

Πίλαθαο 2.4.: Αλαινγίεο ελεξγώλ θνηηεηώλ πξνο πξνζσπηθό ΑΣΔΙΘ
Ιφγνο
θνηηεηψλ/δηδάζθνληεο
Ιφγνο θνηηεηψλ/ΔΞ
Ιφγνο θνηηεηψλ/ΔΡΞ
Ιφγνο θνηηεηψλ/ΓΞ

20082009
17/1

20072008
17/1

20062007
16/1

20052006
17/1

20042005
18/1

76/1
332/1
118/1

70/1
356/1
115/1

70/1
338/1
106/1

68/1
343/1
115/1

68/1
325/1
111/1

Πχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΞΔΞΘ γηα ην 2006-2007, ν ιφγνο
ελεξγψλ θνηηεηψλ πξνο δηδάζθνληεο γηα φια ηα ΡΔΗ ηεο ρψξαο ήηαλ 18/1. Ν
ιφγνο ελεξγψλ θνηηεηψλ πξνο κφληκα κέιε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα φια
ηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο ήηαλ 23/1 ελψ γηα ην ΑΡΔΗΘ ήηαλ 70/1 θαη γηα ην
ζχλνιν ησλ ΡΔΗ ήηαλ 79/1.
Ζ δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ζπκβαζηνχρσλ ππήξμε πνιχ ζεκαληηθή ζηελ
πνξεία ηνπ ΑΡΔΗΘ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ αλαγθψλ, αιιά
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ κφληκσλ δηδαζθφλησλ
αλά θνηηεηή, αλάκεζα ζηα Ξαλεπηζηήκηα θαη ζηα ΡΔΗ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη
ην θφξην εξγαζίαο γηα ην κε-δηδαθηηθφ έξγν, δειαδή ην εξεπλεηηθφ (αθνχ
πεξηιακβάλεη θαη ηελ επίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ) θαη ην δηνηθεηηθφ έξγν,
ησλ κφληκσλ δηδαζθφλησλ.
2.3.

θνπόο θαη ζηόρνη ηνπ ΑΣΔΙΘ.

2.3.1. Απνζηνιή ηνπ ΑΣΔΙΘ ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ
Ρν ΑΡΔΗΘ ηδξχζεθε κε ην Λ.1404/83 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν είρε σο
απνζηνιή:
1. Λα παξέρεη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε, επαξθή γηα ηελ
εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή άιισλ
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζην επάγγεικα.
2. Λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ πνιηηψλ, ηθαλψλ λα
ζπλεηζθέξνπλ σο ζηειέρε εθαξκνγήο ζηα πιαίζηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, θαη πνιηηηζηηθή
αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
3. Λα πινπνηήζεη ην δηθαίσκα ηεο δσξεάλ παηδείαο ζε θάζε Έιιελα
πνιίηε, αλάινγα κε ηηο θιίζεηο ηνπ θαη κε φζα πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθνί
λφκνη.
Πηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ:
 Ππκβάιιεη ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηφζν ησλ
ζπνπδαζηψλ ηνπο, φζν θαη ησλ λέσλ γεληθφηεξα.
 Γηαηεξεί ακθίδξνκε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο παξαγσγηθέο κνλάδεο
θαη ηνπο νξγαλσκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο.
 Ππλεξγάδεηαη κε άιια εθπαηδεπηηθά ή ηερλνινγηθά ηδξχκαηα ή θνξείο
ή ππεξεζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο
απνζηνιήο ηνπο.
 πεξεηεί ηελ αλάγθε γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ
ηνπο θαη γηα δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
 Δλεκεξψλεη ηελ θνηλή γλψκε γηα ηελ πνξεία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
ζηφρσλ ηνπ.
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 Ππληνλίδεη ηηο επηδηψμεηο ηνπ κε εθείλεο ησλ ΑΔΗ, ζηελ θνηλή
πξνζπάζεηα γηα κηα απηνδχλακε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.
 Ξαίξλεη κέξνο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πάλσ ζε ζέκαηα
εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο.
Πχκθσλα κε ην ΦΔΘ ίδξπζεο ηνπ, ην ΑΡΔΗΘ δηαθξηλφηαλ σο πξνο ην ξφιν θαη
ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη
ηίηινπο ζπνπδψλ, απφ ηα ΑΔΗ. Ζ απνζηνιή ηνπ ΑΡΔΗΘ αλαζεσξήζεθε
πξφζθαηα κε ην Λ3549/2007, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αλήθεη ζηνλ
ηερλνινγηθφ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, θαη έρεη ηελ ίδηα απνζηνιή κε
ηα ππφινηπα ΑΔΗ.
Ζ απνζηνιή ηνπ ΑΡΔΗΘ ζχκθσλα κε ην Λ3549/2007 είλαη:
1. Λα παξάγεη θαη λα κεηαδίδεη ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα θαη ηε
δηδαζθαιία θαη λα θαιιηεξγεί ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
2. Λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ πνιηηψλ, ηθαλψλ λα
αληηκεησπίδνπλ ηηο αλάγθεο φισλ ησλ πεδίσλ ησλ αλζξψπηλσλ
δξαζηεξηνηήησλ κε επηζηεκνληθή, επαγγεικαηηθή θαη πνιηηηζηηθή
επάξθεηα θαη κε ζεβαζκφ ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο
ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο.
3. Λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ,
κνξθσηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο κε πξνζήισζε
ζηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
4. Λα δηακνξθψλεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη
δηάδνζε λέαο γλψζεο θαη αλάδεημε λέσλ εξεπλεηψλ, επηδηψθνληαο
ζπλεξγαζίεο κε άιια ΑΔΗ θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή
ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο θαη ηεο δηεζλνχο
θνηλφηεηαο.
5. Λα ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο
ηζνπνιηηείαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Νη ζηφρνη ηνπ ΑΡΔΗΘ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ είλαη:
1. ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ
απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε ηνκείο αηρκήο
2. ε αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ εξγαζηεξηαθήο θαη πξαθηηθήο
άζθεζεο
3. ε ρξεζηκνπνίεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε
4. ε αλάπηπμε ζηνπο θνηηεηέο ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο
θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζε εζληθφ θαη δηεζλέο
πεξηβάιινλ
5. ε δηεμαγσγή έξεπλαο
6. ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιια ΑΔΗ θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο
7. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε
ηα γλσζηηθά ηνπ αληηθείκελα
8. ε ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο θνξείο

2.3.2. Αληίιεςε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο
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Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ ΑΡΔΗΘ αληηιακβάλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο
ζηφρνπο ηνπ Ηδξχκαηνο φπσο ηεθκεξηψλεηαη απφ :
 ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (θεθ 3),
 ηε ρξεζηκνπνίεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε
(θεθ 3, 4),
 ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ (θεθ 5),
 ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιια ΑΔΗ (θεθ 4),
 ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε επαγγεικαηηθνχο θνξείο θπξίσο ζηα
πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο (θεθ 6)
 ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο θνξείο
(θεθ 6).
Ζ αλαιπηηθή παξνπζίαζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα γίλεη ζηα αληίζηνηρα
θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ζην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ ΑΡΔΗΘ.
2.4.

Γηνίθεζε ηνπ ΑΣΔΙΘ

Ζ δηνίθεζε ηνπ ΑΡΔΗΘ αζθείηαη απφ ζπιινγηθά φξγαλα θαη κνλνπξφζσπα
φξγαλα:
Ππιινγηθά φξγαλα
Ππλέιεπζε ΑΡΔΗΘ
Ππκβνχιην ΑΡΔΗΘ
Ππκβνχιηα Πρνιψλ
ΓΠ ηκεκάησλ
Ππκβνχιηα ηκεκάησλ
ΓΠ ηνκέσλ
Ππληνληζηηθέο επηηξνπέο ΞΚΠ
Κνλνπξφζσπα φξγαλα
Ξξφεδξνο ΑΡΔΗΘ
Αληηπξφεδξνη ΑΡΔΗΘ
Γξακκαηέαο ΑΡΔΗΘ
Γηεπζπληέο Πρνιψλ
Γηεπζπληέο παξαξηεκάησλ
Ξξντζηάκελνη ηκεκάησλ
πεχζπλνη ηνκέσλ / εξγαζηεξίσλ
Πχκβνπινη ζπνπδψλ
Ππληνληζηέο ECTS
Γηεπζπληήο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
Νη αξκνδηφηεηεο ησλ ζπιινγηθψλ θαη κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ ηνπ ΑΡΔΗΘ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο (ΦΔΘ 220/3-112008).
2.4.1. Δπηηξνπέο - πκβνύιηα
Νη επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα ηνπ ΑΡΔΗΘ είλαη:
 ΚΝΓΗΞ
 Ρερληθφ Ππκβνχιην
 Δπηηξνπή Γενληνινγίαο
 Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην κειψλ ΔΞ
 Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην κειψλ ΔΡΞ
 Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην θνηηεηψλ
2.4.2. Δζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο
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Ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πνπ ηζρχεη ζήκεξα γηα ην ΑΡΔΗΘ
πεξηιακβάλεηαη ζην ΞΓ 160/ΦΔΘ 220/3-11-08.
Ν θαλνληζκφο απηφο πεξηέρεη εηδηθά θεθάιαηα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΗ, Ππκβνχιηα θαη Δπηηξνπέο ησλ ΑΔΗ, Γηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο πξνζσπηθνχ ΑΔΗ, Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θνηηεηψλ,
Θνηλσληθέο παξνρέο πξνο ηνπο θνηηεηέο, Ξεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, πνηλέο
θαη θπξψζεηο, Θαλνληζκφ Ξξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, Απνλνκή ηηκεηηθψλ
αθαδεκατθψλ ηίηισλ, Θαλφλεο δενληνινγίαο κειψλ ΑΔΗ, Γεληθνί θαλφλεο
ιεηηνπξγίαο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, Θεζκνζέηεζε Ππκβνχινπ ζπνπδψλ θαη
αληαπνδνηηθψλ ππνηξνθηψλ, ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ-ζπνπδαζηεξίσλαλαγλσζηεξίσλ, Πηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ΑΔΗ θαη Ρκεκάησλ, Γξακκαηέα ΑΔΗ,
Δθινγηθέο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη θχιαμε θαη επνπηεία
ΑΔΗ.
Πηνλ Θαλνληζκφ Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (θεθ Ε ηνπ ΞΓ160) πεξηιακβάλεηαη
ν ζθνπφο ησλ Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, αξρέο γηα ηε δηάξζξσζε θαη ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ, ηε ρξνληθή δηάξζξσζε ησλ
ζπνπδψλ, δηδαθηηθέο θαη πηζησηηθέο κνλάδεο, δειψζεηο καζεκάησλ,
νξγάλσζε δηδαζθαιίαο, πξφγξακκα εμεηάζεσλ, θχιαμε ησλ γξαπηψλ θαη
αλαγλψξηζε καζεκάησλ ιφγσ κεηεγγξαθήο ή θαηάηαμεο.
Ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ Θαλνληζκφ Ππνπδψλ φπσο εθαξκφδεηαη ζην
ΑΡΔΗΘ είλαη δεκνζηεπκέλεο ζην ΦΔΘ 1622/18-8-1999, η. β (Δ5/1515/13-71999).
2.4.3. Σκήκαηα ηνπ ΑΣΔΙΘ
Ρν ΑΡΔΗΘ έρεη 5 Πρνιέο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 22 ηκήκαηα. Νη Πρνιέο θαη
ηα Ρκήκαηα ηνπ ΑΡΔΗΘ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.5:
Πίλαθαο 2.5.: ρνιέο θαη ηκήκαηα ηνπ ΑΣΔΙΘ
ΥΟΛΗ
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ

ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΓΔΗΑΠ &ΞΟΝΛΝΗΑΠ

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ
ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ

ΡΟΝΦΗΚΥΛ

&

ΣΜΗΜΑΣΑ
ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑ & ΠΠΡ. ΞΙΖΟ.
ΔΚΞΝΟΗΑΠ & ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ
ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ
ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ
ΘΔΛΡΟΝ
ΜΔΛΥΛ
ΓΙΥΠΠΥΛ
&ΦΠΗΘΖΠ
ΑΓΥΓΖΠ
ΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ
ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΝΘΝΚΗΑΠ
ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ
ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ
ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ
ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ
ΓΔΛΗΘΝ ΡΚ. ΘΔΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ
ΝΣΖΚΑΡΥΛ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ
ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ
ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ
ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ
ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ΑΡΔΗΘ ζηε Πίλδν, ην ΑΡΔΗΘ πεξηιακβάλεη θαη ηξία (3) παξαξηήκαηα ζην
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Θηιθίο, Λέα Κνπδαληά θαη Θαηεξίλε. Ρα ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα
παξαξηήκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.6.:
Πίλαθαο 2.6.: Σκήκαηα ζηα παξαξηήκαηα ηνπ ΑΣΔΙΘ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΘΗΙΘΗΠ
ΛΔΑ ΚΝΓΑΛΗΑ
ΘΑΡΔΟΗΛΖ

ΣΜΗΜΑ
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΔΛΓΚΑΡΥΛ
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ & ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ
ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ & ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ

Ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ ζηηο κεηαβαιιφκελεο
αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο φπσο απνηππψλεηαη απφ ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο
δήηεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ ΑΡΔΗΘ απφ ηελ ειιεληθή
θνηλσλία, θαίλεηαη ζηηο βάζεηο εηζαγσγήο θνηηεηψλ κέζα απφ ην ζχζηεκα
γεληθψλ εμεηάζεσλ.
Πχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΞΔΞΘ, νη βάζεηο εηζαγσγήο ζηα ΡΔΗ
ην 2009/2010 είλαη ρακειφηεξεο απφ ηηο βάζεηο εηζαγσγήο ζηα
παλεπηζηήκηα. Δπίζεο ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα πνπ έρνπλ βάζεηο εηζαγσγήο
θάησ ησλ 10000 κνξίσλ είλαη ηκήκαηα ΡΔΗ, ελψ ιίγα ηκήκαηα παλεπηζηεκίσλ
έρνπλ παξφκνηα βάζε. Απηφ πηζαλά λα νθείιεηαη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ζηελ
αζάθεηα ηεο ζέζεο ησλ ΡΔΗ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηα
παλεπηζηήκηα, πνπ ππήξρε κέρξη πξφζθαηα (2007). Αμηνζεκείσην φκσο είλαη
ην γεγνλφο φηη πνιιά ηκήκαηα ΡΔΗ παξνπζηάδνπλ βάζεηο ζηα επίπεδα απηψλ
ησλ παλεπηζηεκίσλ (12000-19000 κφξηα). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρακειή
θαηαμίσζε ησλ ΡΔΗ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία δελ είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα
ηελ παξνπζίαζε ρακειφηεξσλ βάζεσλ ζηα ΡΔΗ.
Όζνλ αθνξά ζην ΑΡΔΗΘ, ην 2009, ηα ηκήκαηα πνπ είραλ βάζεηο εηζαγσγήο
θάησ ησλ 10000 κνξίσλ ήηαλ ηα ηξία (3) ηκήκαηα ηεο Πρνιήο Γεσπνλίαο θαη
ηα ηξία (3) ηκήκαηα ησλ παξαξηεκάησλ. Ρα ηκήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ
ζπζηεκαηηθά αχμεζε ησλ βάζεσλ εηζαγσγήο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηα
ηκήκαηα Βξεθνλεπηνθνκίαο, Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο, Ηαηξηθψλ
εξγαζηεξίσλ, Καηεπηηθήο θαη Φπζηθνζεξαπείαο (πίλαθαο 2.7). Όια ηα
παξαπάλσ ηκήκαηα αλήθνπλ ζηε Πρνιή Δπηζηεκψλ γείαο εθηφο απφ ην
Ρκήκα Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο πνπ αλήθεη ζηε Πρνιή Ρερλνινγίαο
Ρξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο.
Πίλαθαο 2.7.: Σκήκαηα ΑΣΔΙΘ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπζηεκαηηθά
αύμεζε ησλ βάζεσλ εηζαγσγήο.
2009
2008
2007
2006
2005

ΒΡΔΦ/ΚΟΜΙΑ

ΓΙΑΣΡ&ΓΙΑΙΣ

ΙΑΣΡ.ΔΡΓ.

ΜΑΙΔΤΣ.

ΦΤΙΚΟΘΔΡ

14987
14563
14386
12740
11844

15881
15651
14989
13516
12163

13848
13793
13665
12540
11538

14065
13794
13443
12327
11317

15703
15582
15218
15003
14124

Νη βάζεηο εηζαγσγήο ζρεηίδνληαη κε ηελ άπνςε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα
ηα αληίζηνηρα επηζηεκνληθά αληηθείκελα, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο
ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο αγνξάο
εξγαζίαο ρξεηάδνληαη δηεξεχλεζε ψζηε ε πξνζθνξά λα πξνζαξκνζηεί κε ηε
δήηεζε φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην
ΑΡΔΗΘ.
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3. Πξνγξάκκαηα πνπδώλ
3.1. Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ
3.1.1. Βαζκόο αληαπόθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ
πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ησλ Σκεκάησλ θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο
θνηλσλίαο.
Κέζσ ζχγρξνλσλ, επέιηθησλ θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ νη πηπρηνχρνη ησλ Ρκεκάησλ απνθηνχλ φιεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα
ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπο. Ζ χπαξμε καζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ
λένπο ηνκείο, εθνδηάδεη ηνπο απνθνίηνπο κε ηελ ηερλνγλσζία εθείλε πνπ είλαη
απαξαίηεηε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Γεληθά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
πθίζηαληαη πεξηνδηθή αλακφξθσζε πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχλ, φζν
απηφ είλαη δπλαηφ, ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Πηηο πεξηζζφηεξεο
πξφζθαηεο αλακνξθψζεηο έγηλε αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ελ ζπλδπαζκψ κε ηελ εηζαγσγή θαη νξηζκέλσλ λέσλ
καζεκάησλ ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θαιχηεξν
επηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαη λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηελ επηζηήκε πνπ
ππεξεηνχλ, φπσο αξκφδεη ζε απφθνηηνπο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, θαη’
αλαινγία κε ηνπο απφθνηηνπο αλψηαησλ Ηδξπκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ
εμσηεξηθνχ.
Γεληθά ηα πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαζέηνπλ καζήκαηα Γεληθήο θαη Δηδηθήο
πνδνκήο. Ζ χπαξμε ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο θαη ε γλψζε επίιπζεο
πξνβιεκάησλ καδί κε ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ απηψλ ζηελ εξγαζία
(πξαθηηθή άζθεζε) βεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο
ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο.
Νξηζκέλα ηκήκαηα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ σο άλσ
ζηφρνπ ζπλδπάδνπλ ηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε θαη κε αζθήζεηο πξάμεο.
Ρα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Νδεγνχο Ππνπδψλ ησλ
ηκεκάησλ, ζπλήζσο παξάιιεια κε κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ καζεκάησλ
πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζηθφ πεξίγξακκα ζπνπδψλ. Δπίζεο ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ εκθαλίδνληαη θαη ζηελ αληίζηνηρε Ηζηνζειίδα ησλ Ρκεκάησλ.
Όια ηα ηκήκαηα έρνληαο σο ζηφρν
α) ηελ παξαγσγή άξηηα εθπαηδεπκέλσλ απνθνίησλ ηθαλώλ λα
αληαπνθξηζνύλ ζην κέγηζην βαζκό ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
επαγγέικαηόο ηνπο, β) ηελ παξαγσγή απνθνίησλ κε ηέηνην
επηζηεκνληθό ππόβαζξν ώζηε λα κπνξνύλ λα εξγαζζνύλ ζε
νπνηνδήπνηε ρώξν ζρεηηθό κε ην αληηθείκελό ηνπο πξνάγνληαο ηελ
επηζηήκε θαη ηηο επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο ζηνλ Σνκέα ηνπο, γ) ηελ
δπλαηόηεηα
εηζαγσγήο
ησλ
απνθνίησλ
ζε
κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα,
θξίλνπλ φηη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ
Ππνπδψλ ηνπο ζηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο είλαη
ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφο.
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Δπηπιένλ, ηα εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα θαζψο θαη ν ζπλερήο εμνπιηζκφο κε λέν
πιηθφ/ινγηζκηθφ εμαζθαιίδεη ζηνπο απνθνίηνπο πξφζβαζε ζε ηκήκαηα ηεο
αγνξάο εξγαζίαο ηα νπνία εμειίζζνληαη ζπλερψο θαη ζηα νπνία θαηέρνπλ ήδε
ζεκαληηθή ζέζε.
Όπνπ ππάξρνπλ αζθήζεηο πξάμεο δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο
πξνζσπηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ κε νκαδηθέο εξγαζίεο,
πξνζνκνηψζεηο θαηαζηάζεσλ, παξνπζηάζεηο θιπ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ
δηδαζθφλησλ φρη κφλν ζηελ παξνρή αθαδεκατθψλ γλψζεσλ αιιά θαη κε ηε
ζπκκεηνρή ζηελ απφθηεζε θαη αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ είλαη δσηηθή.
Δηδηθή πξνζνρή δίλεηαη ζηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζε
πην ηερληθά ζέκαηα.
Όζνλ αθνξά ζηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πνιινί πιένλ απφθνηηνη
παξαθνινπζνχλ επηηπρψο ζπλαθείο κεηαπηπρηαθνχο θχθινπο ζπνπδψλ ηνπ
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.
Πχκθσλα κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ, ζε αξθεηά ηκήκαηα ε
απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο αγγίδεη έσο θαη ην 95%.
Νη θαηεπζχλζεηο εξγαζίαο κνηξάδνληαη πεξίπνπ ηζφπνζα ζηνλ δεκφζην θαη
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Πηνλ κελ δεκφζην ηνκέα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
απνξξνθάηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζε λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή άιινπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ (ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, λνκαξρίεο, λνζνθνκεία θιπ.) Πηνλ δε ηδησηηθφ ηνκέα νη
απφθνηηνη απνξξνθνχληαη θπξίσο ζε κηθξέο ή κεγάιεο εηαηξείεο ελψ έλα
κηθξφηεξν πνζνζηφ αζρνιείηαη κε ην ειεχζεξν επάγγεικα.
3.1.2. Γνκή, ζπλεθηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο

Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ.
Ππλήζσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ δηαθφξσλ
ηκεκάησλ αμηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ελφηεηεο απφ ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ
Ρερλνινγία. Νη ελφηεηεο απηέο θαιχπηνληαη απφ Καζήκαηα Δηδηθφηεηαο ελψ
ππνζηεξίδνληαη θαη απφ Καζήκαηα Δηδηθήο πνδνκήο. Ξεξαηηέξσ
δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο παξέρεηαη κε επηινγή θαη άιισλ καζεκάησλ
εηδηθφηεηαο
Πηα ΞΞΠ πξνζθέξνληαη καζήκαηα θαηαλεκεκέλα ζε 7 δηδαθηηθά εμάκελα κε
ζχλνιν 210 δηδαθηηθέο κνλάδεο (ΓΚ). Ρν 8ν εμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ
πξαθηηθή άζθεζε (10ΓΚ) θαη ηελ πηπρηαθή εξγαζία (20ΓΚ).
Απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα θάπνηα είλαη γεληθήο ππνδνκήο (ΚΓ) θαη
πξνζθέξνληαη ζηα πξψηα εμάκελα, άιια είλαη καζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο
(ΚΔ), θαη ηα ππφινηπα καζήκαηα εηδηθφηεηαο (ΚΔ) θαη καζήκαηα
νηθνλνκίαο, δηνίθεζεο, λνκηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ (ΓΝΛΑ).
Δπίζεο ππάξρνπλ θαη καζήκαηα επηινγήο.
Όια ηα καζήκαηα ΚΓ, ΚΔ θαη ΓΝΛΑ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο θνηηεηέο
ελψ απφ ηα καζήκαηα επηινγήο θάπνηα είλαη εληειψο πξναηξεηηθά ελά θάπνηα
άιια θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά.
Πε φια ηα καζήκαηα δίλνληαη δηδαθηηθά βνεζήκαηα θπξίσο βηβιία ή/θαη
ζεκεηψζεηο. Γπζηπρψο πνιιέο θνξέο ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ειιεληθψλ
βηβιίσλ θαη ηα πεξηνξηζκέλα θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ Ξνιηηεία,
αλαγθάδνπλ ηνπο δηδάζθνληεο λα πξνηείλνπλ ζπγγξάκκαηα ηα νπνία δελ
έξρνληαη πξψηα ζηελ πξνηίκεζή ηνπο.
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Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη
πνιχ ζπρλά θαη πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ θξίλεηαη αλαγθαία απφ ηνπο
δηδάζθνληεο.
Γεληθά δελ ππάξρεη επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ (κηα κηθξή
επηθάιπςε, φπνπ ζπλαληάηαη, ζεσξείηαη φηη βνεζά ηελ καζεζηαθή
δηαδηθαζία).
Ν ζεζκφο ησλ πξναπαηηνπκέλσλ καζεκάησλ έρεη εηζαρζεί ζρεδφλ ζε φια ηα
ηκήκαηα δηφηη βνεζάεη ηφζν ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ φζν θαη ηελ πην
νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπο. Νη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη φκσο ν
θαλνληζκφο ζπνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο δελ επηηξέπνπλ ηελ ζσζηή αμηνπνίεζε
ηνπ ζεζκνχ κε απνηέιεζκα πνιινί θνηηεηέο λα δηαιέγνπλ καζήκαηα
πξνρσξεκέλσλ εμακήλσλ ηα νπνία δελ έρνπλ πξναπαηηνχκελα αιιά ζηελ
πξάμε είλαη απαξαίηεηεο νη γλψζεηο καζεκάησλ πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ.
Απηφ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζηνλ ππεξπιεζπζκφ θάπνησλ
καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, ηα νπνία ηειηθά εκθαλίδνπλ κεγάια
πνζνζηά απνηπρίαο, αθνχ ζηελ πξάμε εγθαηαιείπνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο.
3.1.3. Δμεηαζηηθό ζύζηεκα.
Νη γξαπηέο ηειηθέο εμεηάζεηο είλαη ε θχξηα κέζνδνο αμηνιφγεζεο ζηα
πεξηζζφηεξα καζήκαηα, ηφζν ζην ζεσξεηηθφ φζν θαη ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο
φπνπ ππάξρεη. Πε αξθεηά εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζπλεθηηκψληαη θαη
ελδηάκεζεο επηδφζεηο κέζσ βαζκνιφγεζεο αλαθνξψλ ή κεξηθψλ εμεηάζεσλ
θαη άιισλ δνθηκαζηψλ. Πε θάπνηα καζήκαηα δίδνληαη θαη ζέκαηα-εξγαζίεο
γηα ην ζπίηη, κε ζπληειεζηέο βαζκνινγηθήο βαξχηεηαο πνπ πνηθίινπλ.
Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (πρ. θνηηεηέο κε δπζιεμία) ππάξρεη θαη πξνθνξηθή
εμέηαζε.
Ζ δηαθάλεηα θαη ε αμηνθξαηία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο δηαζθαιίδεηαη κε
ηελ επηηήξεζε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ, κε ηελ
δεκφζηα αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ πξφζβαζε ησλ θνηηεηψλ ζην
γξαπηφ ηνπο θαη ηελ ζπδήηεζε κε ηνλ θαζεγεηή ηηο πηζαλέο αληηξξήζεηο ζηε
βαζκνιφγεζή ηνπο. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν Λ.3549/07 (άξζ. 14)
πξνβιέπεη ηελ εμέηαζε απφ ηξηκειή επηηξνπή.
Δηδηθή πεξίπησζε αμηνιφγεζεο απνηειεί ε πηπρηαθή εξγαζία, ε νπνία
εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ην Ππκβνχιην ηνπ
Ρκήκαηνο θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Έλα απφ ηα κέιε ηεο
ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο είλαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο.
3.1.4. Γηεζλήο
πνπδώλ.

δηάζηαζε

ησλ

Πξνγξακκάησλ

Πξνπηπρηαθώλ

Θαηά ηελ δεκηνπξγία ησλ ηξερφλησλ Ξξνγξακκάησλ Ξξνπηπρηαθψλ
Ππνπδψλ (ΞΞΠ) ειήθζεζαλ ππφςε πξνγξάκκαηα άιισλ ΑΔΗ ηφζν ηνπ
εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
Κέζσ ησλ κεηαθηλήζεσλ θνηηεηψλ ζε ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο Erasmus/Socrates αιιά θαη κέζσ ηεο ππνδνρήο αιινδαπψλ
θνηηεηψλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηα δηάθνξα Ρκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αληηπαξαβνιήο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ θαη ν
εκπινπηηζκφο ηνπο κε ζχγρξνλεο ηδέεο, γλψζεηο θαη κεζνδνινγίεο.
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Ρν ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ECTS, ην νπνίν έρνπλ
πηνζεηήζεη φια ηα ηκήκαηα, δηεπθνιχλεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θνηηεηψλ. Γελ
ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα. Ζ ζπλήζεο
αληηκεηψπηζε ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ είλαη ε εμήο: ζπζηήλεηαη δηεζλήο
βηβιηνγξαθία θαη αθνινπζεί ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο είηε ζηα
πιαίζηα εξγαζηψλ είηε ζηελ επίιπζε απνξηψλ. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη
είηε κε ηειηθέο εμεηάζεηο ζηα Αγγιηθά, είηε κε αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο.
Γελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζην
πξφγξακκα
3.1.5. Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ.
Πηφρνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ έρεη
απνθηήζεη ν θνηηεηήο ζηελ εξγαζία θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα
ζπλαληήζεη σο εξγαδφκελνο.
Ζ πξαθηηθή άζθεζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην 7 ν
εμάκελν ζπνπδψλ θαη εθφζνλ ν θνηηεηήο έρεη παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία
ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Θαη’ εμαίξεζε
νη θνηηεηέο κπνξεί λα νθείινπλ έλαλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ καζεκάησλ θαη έλα ή
δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο, εμαζθαιίδνληαο θαη' απηφλ ην ηξφπν, ηελ φζν ην
δπλαηφλ πιεξέζηεξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο θχζεσο ηεο εξγαζίαο
πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Ζ πξαθηηθή άζθεζε έρεη εμάκελε (6 κήλεο) δηάξθεηα θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε
δχν θχθινπο/πεξηφδνπο:
 Απφ 1 Νθησβξίνπ έσο 31 Καξηίνπ
 Απφ 1 Απξηιίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ
Νη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη θνξείο φπσο:
 Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο
 Γεκφζηεο ππεξεζίεο θαζψο θαη Λ.Ξ.Γ.Γ.
 Ππλεηαηξηζκνί θαη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.)
Ζ νξγάλσζε ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο γίλεηαη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή
πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηα θάζε αζθνχκελν θνηηεηή αλαηίζεηαη έλαο επφπηεο
κέινο ηνπ ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο.
Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θνηηεηή γίλεηαη ηφζν ζην θνξέα απφ ην αληίζηνηρν
κέινο πνπ έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο θαη θαηαγξάθεη ηελ παξνπζία, ηελ εξγαζία
θαη ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή, φζν θαη ζην Ρκήκα κέζσ ηνπ επφπηε θαζεγεηή
ν νπνίνο θαη αμηνινγεί ηνλ θνηηεηή. Ν επφπηεο θαζεγεηήο επηζθέπηεηαη ηνλ
θνξέα πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ θνηηεηή γηα λα αμηνινγήζεη
απφ θνληά ηελ εμέιημή ηεο θαη επηιακβάλεηαη θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
πηζαλφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ ζπλεξγαζία ηνπ θνηηεηή κε ηνλ θνξέα, κέρξη
αθφκε θαη ηεο επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ θνηηεηή ζε άιιν θνξέα.
Ρν χςνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα νξίδεηαη ζην πνζνζηφ 80%, επί ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πνπ ηζρχεη θάζε θνξά, κε βάζε ηελ Δζληθή Γεληθή
Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο θαη θαηαβάιιεηαη ζε κεληαία βάζε απφ ην
θνξέα απαζρφιεζεο. Νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επηρνξεγνχληαη
απφ ηνλ Ν.Α.Δ.Γ. ζε πνζνζηφ 50% επί ηεο θαηαβαιιφκελεο θάζε θνξά
απνδεκίσζεο. Ζ επηρνξήγεζε γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηνπ
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Ν.Α.Δ.Γ. ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ζην ηέινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη
εληφο ηξηψλ κελψλ.
Νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ππάγνληαη ζηελ
αζθάιηζε ηνπ Η.Θ.Α., θαηά επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ αηπρήκαηνο (φρη θαη γηα
ηνλ θιάδν παξνρψλ αζζελείαο θαη κεηξφηεηαο ζε είδνο θαη ζε ρξήκα). Νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηνπ ηεθκαξηνχ
εκεξνκηζζίνπ ηεο δσδέθαηεο (12εο) αζθαιηζηηθήο θιάζεο, φπσο ηζρχεη θάζε
θνξά θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο ηνπ Η.Θ.Α γηα ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ.
Θάπνηνη θνηηεηέο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζή ηνπο ζε θνξείο ηνπ
εμσηεξηθνχ.
Ξνιινί θνηηεηέο ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζηελ εηαηξεία/επηρείξεζε πνπ
έθαλαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, σο εξγαδφκελνη ππάιιεινη πιένλ θαη φρη
σο θνηηεηέο.

3.2. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
Θαλέλα ηκήκα-πιελ ηνπ ηκήκαηνο Ρξνθίκσλ, ην νπνίν έρεη ππνζηεί επηηπρψο
εμσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ ΑΓΗΞ-δελ δηαζέηεη απηφλνκν πξφγξακκα
Κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Νξηζκέλα ηκήκαηα ζπκκεηέρνπλ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα κέζσ
δηαηκεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε ηκήκαηα Ξαλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηνπ
εζσηεξηθνχ (π.ρ. ηκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο) ή κέζσ ζχκπξαμεο κε
ηκήκαηα άιισλ Ξαλεπηζηεκίσλ θαη ΑΡΔΗ (π.ρ. ηκήκα Απηνκαηηζκνχ).
Αξθεηά ηκήκαηα έρνπλ επαθέο κε Αγγιηθά Ξαλεπηζηήκηα γηα επίηεπμε
ζπκπξάμεσλ, ελψ ε κφλε αληίζηνηρε ζχκπξαμε πνπ έρεη νινθιεξσζεί θαη
ιεηηνπξγεί είλαη απηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο κε ην Ξαλεπηζηήκην
Brunel.
Ρα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ηδξχκαηνο πηζηεχνπλ φηη ηα ηκήκαηά ηνπο
δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην θαη θαηάιιειν έκςπρν δπλακηθφ γηα ηελ αλάπηπμε
απηφλνκσλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Αξθεηά κέιε ΔΞ έρνπλ δηδάμεη ή δηδάζθνπλ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
άιισλ ΑΔΗ.

3.3. Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ
Θαλέλα Ρκήκα δελ δηαζέηεη πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ δηφηη απηφ
δελ επηηξέπεηαη απφ ηηο κέρξη ζήκεξα θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
Ρα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο πηζηεχνπλ φηη ηα
ηκήκαηά ηνπο δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην θαη θαηάιιειν έκςπρν δπλακηθφ γηα
ηελ αλάπηπμε απηφλνκνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ κφιηο ην
επηηξέςεη ν λφκνο.
Αξθεηά κέιε ΔΞ ζπκκεηέρνπλ ζε ηξηκειείο επηηξνπέο δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ
Ξαλεπηζηεκίσλ.
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4. Γηδαθηηθό έξγν
4.1 Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ
4.1.1 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ δηδαζθόλησλ από ηνπο
θνηηεηέο; Πώο εθαξκόδεηαη;
Ρα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα μεθίλεζαλ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ ην
ρεηκεξηλφ ή ην εαξηλφ εμάκελν 2007-2008 βάζεη ζρεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΑΓΗΞ. Ζ δηαλνκή θαη ζπιινγή ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ γηα
ηελ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.
4.1.2. Πώο αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ
δηδαζθόλησλ από ηνπο θνηηεηέο;
Ρα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο
γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο δηδάζθνληεο έηζη ψζηε απηνί λα πξνρσξήζνπλ ζηε
βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο κε ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή,
πξνζαξκνγέο ζηελ χιε θαη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο θαη κε
ηξνπνπνηήζεηο ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ
καζήκαηνο γηα ηελ επφκελε ρξνληά. Ραπηφρξνλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχληαμε ηεο εηήζηαο
έθζεζεο αμηνιφγεζεο απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ηηο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο θιπ.
4.1.3 Πνηνο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θόξηνο δηδαθηηθνύ έξγνπ
ησλ κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Σκεκάησλ;
Ρν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ησλ ηκεκάησλ απνηειείηαη απφ Θαζεγεηέο,
Αλαπιεξσηέο Θαζεγεηέο, Δπίθνπξνπο Θαζεγεηέο θαη Θαζεγεηέο Δθαξκνγψλ
κε απαζρφιεζε αληίζηνηρα 10, 12, 14 θαη 16 σξψλ. Ν κέζνο εβδνκαδηαίνο
θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνηθίιεη
απφ ηκήκα ζε ηκήκα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ζε θάζε βαζκίδα.

4.1.4 Πόζα από ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ησλ
Σκεκάησλ δηδάζθνπλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ;
Πρεδφλ θαλέλα Ρκήκα δε δηαζέηεη Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ.
Ππνξαδηθά, κεκνλσκέλα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ
ηκεκάησλ δηδάζθνπλ ζε ΞΚΠ κέζσ ζπκπξάμεσλ κε Ξαλεπηζηεκηαθά
ηκήκαηα.
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4.1.5 Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο από ηα Σκήκαηα ππνηξνθίεο /
βξαβεία δηδαζθαιίαο;
Γελ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ζρεηηθέο ππνηξνθίεο/βξαβεία.

4.1.6 πλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθό έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ηη πνζνζηό;
Δπεηδή ηα ηκήκαηα δελ δηαζέηνπλ Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ θαη
Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ δηδαζθαιία
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ή ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.

4.2 Πνηόηεηα
δηαδηθαζίαο

θαη

απνηειεζκαηηθόηεηα

ηεο

δηδαθηηθήο

4.2.1 Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη;
Πρεδφλ ζε φια ηα ηκήκαηα ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη κε δηαιέμεηο,
εξγαζηήξηα, ζπλδπαζκφ δηαιέμεσλ θαη εξγαζηεξίσλ θαη ελίνηε κε
θαζνδήγεζε κηθξψλ νκάδσλ.

4.2.2 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ;
Γελ ππάξρεη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ
κεζφδσλ πνπ λα αθνινπζείηαη απφ φια ηα ηκήκαηα. Ππλνιηθά θαίλεηαη φηη ν
θάζε δηδάζθσλ επηθαηξνπνηεί ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθεη
παξαθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά
βνχιεζε.
4.2.3 Πνην είλαη ην πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο
εμεηάζεηο;
Γελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί απηφ ην πνζνζηφ ζηελ παξνχζα θάζε, θαζψο
ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ Ρκεκάησλ δελ δίλεη
ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο αξηζκνχο ησλ θνηηεηξηψλ/θνηηεηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο.

4.2.4 Πνηα είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηώλ ζηηο εμεηάζεηο;
Γελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί απηφ ην πνζνζηφ, θαζψο δελ ππάξρνπλ
ζηνηρεία γηα ηνπο αξηζκνχο ησλ θνηηεηξηψλ/θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο
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εμεηάζεηο παξά κφλν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηξηψλ /
θνηηεηψλ ζε θάζε κάζεκα.

4.2.5 Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκόο πηπρίνπ;
πάξρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηνπο κέζνπο βαζκνχο πηπρίνπ ησλ
δηαθφξσλ ηκεκάησλ. Πε νξηζκέλα ηκήκαηα π.ρ ην 50% ησλ απνθνίησλ έρνπλ
βαζκφ πηπρίνπ πάλσ απφ 8,5 ελψ ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ απνθνηηνχλ κε
πνιχ ρακειή βαζκνινγία (6,0 – 6,9 κφλν ην 1,%). Πε άιια ηκήκαηα ζρεδφλ ην
ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ βξίζθεηαη θάησ απφ ην 6,9.
4.2.6 Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδώλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ;
Πε νξηζκέλα ηκήκαηα (π.ρ. βξεθνλεπηνθνκίαο) ζρεδφλ ην 90% ησλ θνηηεηψλ
απνθνηηεί ζε ηέζζεξα έηε. Πε άιια ηκήκαηα άλσ ηνπ 50% ησλ θνηηεηψλ
απνθνηηνχλ ζε πέληε έηε, ελψ ππάξρνπλ θαη ηκήκαηα φπνπ ε κέζε δηάξθεηα
ζπνπδψλ γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ είλαη πεξίπνπ έμη έηε.

4.3 Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ
4.3.1 Πώο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε ύιε ησλ καζεκάησλ ζηελ
αξρή ηνπ εμακήλνπ;
Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα πνπ δηδάζθνπλ, ε χιε ησλ καζεκάησλ
γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο κε απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
α) κε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ή ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ
καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ
β) κε γξαπηέο αλαθνηλψζεηο
γ) κε ζρεηηθφ έληππν πνπ δηαλέκεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιία
δ) κε γξαπηφ πιάλν ηνπ καζήκαηνο (syllabus) ζε έληππε κνξθή (δηαλέκεηαη
κέζα ζηελ αίζνπζα θαηά ην πξψην κάζεκα ηνπ εμακήλνπ) θαη ζε κηθξφηεξν
πνζνζηφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αλαξηάηαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζην
Blackboard).
4.3.2 Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηόρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα
πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα;
Νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ησλ καζεκάησλ
πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηνπο θνηηεηέο είηε θαηά ηα δηάξθεηα
ησλ πξψησλ δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο είηε κε ην ίδην ηξφπν πνπ
παξνπζηάδνπλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο (π.ρ. πιάλν καζήκαηνο)
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4.3.3 Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ
ζηόρσλ ησλ καζεκάησλ;
Γελ ππάξρεη θάπνηα θεληξηθή θαη νκνγελνπνηεκέλε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο
επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ.

4.3.4 ε πνην βαζκό ηεξείηαη ην σξνιόγην πξόγξακκα καζεκάησλ;
Ρν σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ ηεξείηαη ζην κέγηζην βαζκφ, θαζψο ε
αλαπιήξσζε καζεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρψξσλ
θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ έθηαθησλ δηδαζθφλησλ, νη νπνίνη έρνπλ
δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο ζην σξάξηφ ηνπο.

4.3.5 Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ;
Ζ νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θξίλεηαη
σο αξθεηά νξζνινγηθή, δεδνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ δπζθνιηψλ/πεξηνξηζκψλ:
α) ηεο έιιεηςεο δηαζέζηκσλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο,
β) ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κπνξεί λα δηδάζθεη κφλν
ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο θαη
γ) ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηξηψλ/θνηηεηψλ.
Ρα κέιε ΔΞ πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί απφ θάζε ηκήκα κε ην έξγν δεκηνπξγίαο
ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πνπ λα
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ δηδαζθφλησλ. Γεληθά,
ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ππεχζπλνπ κέινπο ΔΞ θαη ησλ ππνινίπσλ
κειψλ ΔΞ θαη ησλ έθηαθησλ δηδαζθφλησλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη
δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.

4.3.6 Πόζα (θαη πνηα) από ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Μαζήκαηα
δηδάζθνληαη από κέιε ΔΠ ησλ δύν αλώηεξσλ βαζκίδσλ;
πάξρεη κεγάιε δηαζπνξά απφ ηκήκα ζε ηκήκα.

4.3.7 Πόζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο
δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελό ή επξύηεξν
γλσζηηθό ηνπο πεδίν;
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Ρν ζχλνιν ησλ κειψλ ΔΞ ησλ δηαθφξσλ Ρκεκάησλ θαιχπηνπλ ην πιήξεο
δηδαθηηθφ ηνπο σξάξην δηδάζθνληαο καζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή
επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν.

4.4 Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα

4.4.1 Δίδε θαη αξηζκόο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηώζεηο, πιηθό
ζε ηζηνζειίδεο θιπ.) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο
Πρεδφλ ζε φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα δηαλέκνληαη σο βνεζήκαηα βηβιία
εκπνξίνπ, ζεκεηψζεηο θαζψο θαη πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο (ζε κηθξφηεξν βαζκφ).
Πε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο αλαθέξζεθε ε δηαλνκή αξζξνγξαθίαο,
αζθήζεσλ ή ησλ δηαθαλεηψλ ησλ εηζεγήζεσλ ησλ δηδαζθφλησλ ζηνπο
θνηηεηέο, πέξαλ ηνπ βηβιίνπ ή ησλ ζεκεηψζεσλ.
Ζ πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Ξνιηηεία θαη ε κε χπαξμε
θαηάιιεισλ βηβιίσλ ζηα ειιεληθά γηα θάπνηα γλσζηηθά αληηθείκελα νδεγνχλ
ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηνπο δηδάζθνληεο ζε πξνηάζεηο βηβιίσλ πνπ δελ
θαιχπηνπλ επαξθψο ηελ χιε πνπ πξνηίζεληαη λα δηδάμνπλ ή δελ
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο.
4.4.2 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πώο
εθαξκόδεηαη;
Γελ ππάξρεη κηα θεληξηθή δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ ζηα
Ρκήκαηα. Θάζε δηδάζθσλ θάλεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ν ίδηνο φηαλ ην θξίλεη
απαξαίηεην. Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ
αθνξνχζαλ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ, νη δηδάζθνληεο δήισζαλ ηνπο
αθφινπζνπο ηξφπνπο επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ:
 Αλαδεηψληαο θαηλνχξηεο εθδφζεηο θαη βηβιηνγξαθία ζην εκπφξην θαη ζην
δηαδίθηπν
 Ξξνζθέξνληαο πξφζζεηε βηβιηνγξαθία ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο
 Γηδάζθνληαο επηπιένλ ζηνηρεία (χιε) εθείλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην
δηδαθηηθφ βνήζεκα.
4.4.3 Πώο θαη πόηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα;
Ζ δηαδηθαζία δηαλνκήο ησλ βνεζεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη σο ρξνλνβφξα θαη
γξαθεηνθξαηηθή. Ζ δηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ ζεκεηψζεσλ γίλεηαη ζρεηηθά κε
πην γξήγνξνπο ξπζκνχο, θαζψο αλαηππψλνληαη έγθαηξα απφ ην ΑΡΔΗΘ θαη
δηαλέκνληαη ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. Αληίζεηα, γηα ηα βηβιία ηνπ εκπνξίνπ ε
δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
-Δηζήγεζε ηνπ δηδάζθνληα πξνο ην Ρκήκα βηβιίσλ
-Έγθξηζε απφ ην Ππκβνχιην ηνπ Ρκήκαηνο
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-Δπηινγή ησλ θνηηεηψλ ζπγγξάκκαηνο απφ ηελ πξνηεηλφκελε ιίζηα
-Ξαξαγγειία ησλ αληηηχπσλ ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ
-Ξαξαιαβή ησλ βηβιίσλ
-Γηαλνκή ησλ βηβιίσλ ζηνπο θνηηεηέο
-Ππιινγή ηηκνινγίσλ/δειηίσλ απνζηνιήο ησλ βηβιίσλ
-Θαηάζεζε ππνγξαθψλ θνηηεηψλ θαη ηηκνινγίσλ/δειηίσλ απνζηνιήο
ησλ βηβιίσλ ζην Ρκήκα γηα πεξαηηέξσ δηεθπεξαίσζε.
Ζ δηαδηθαζία απηή απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα, κε απνηέιεζκα ηα
δηδαθηηθά βνεζήκαηα λα δηαλέκνληαη νξηζκέλεο θνξέο θνληά ζηηο
εκεξνκελίεο ησλ εμεηάζεσλ.
4.4.4. Πνην πνζνζηό ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα
βνεζήκαηα;
Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ
αθνξνχζαλ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ, ε πιεηνςεθία ησλ βνεζεκάησλ
θαιχπηνπλ ην 75-100% ηεο δηδαζθφκελεο χιεο. Υζηφζν, ππάξρνπλ θαη
δηδάζθνληεο πνπ δήισζαλ φηη ηα δηδαθηηθά βνεζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
θαιχπηνπλ κεηαμχ 50-70% ηεο δηδαζθφκελεο χιεο.
4.4.5
Παξέρεηαη
βηβιηνγξαθηθή
δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ;
Πηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα
δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ.

παξέρεηαη

ππνζηήξημε

βηβιηνγξαθία

πέξαλ

πέξαλ

ησλ

ησλ

4.5 Μέζα θαη ππνδνκέο
4.5.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο
Νη πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο δηδαζθαιίεο ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο. Υζηφζν,
απφ πνιινχο ηνλίδεηαη ν πεξηνξηζκέλνο ρψξνο ησλ αηζνπζψλ γηα ην κεγάιν
αξηζκφ θνηηεηξηψλ πνπ θηινμελνχλ. πάξρεη, βέβαηα, θη έλαο ζεκαληηθφο
αξηζκφο δηδαζθφλησλ πνπ ζεσξνχλ ηηο αίζνπζεο αλεπαξθείο, θπξίσο ζε
ππνζηεξηθηηθφ εμνπιηζκφ θαη ζε θαζαξηφηεηα. Πε πεξηπηψζεηο ζηελφηεηαο
ρψξνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εξγαζηεξηαθέο αίζνπζεο γηα ηα ζεσξεηηθά
καζήκαηα, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη θνηλή ρξήζε αηζνπζψλ
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ή θαη Πρνιψλ (π.ρ. ηκήκαηα Ξιεξνθνξηθήο
θαη Απηνκαηηζκνχ, Απηνκαηηζκνχ-ΠΡΔΦ θαη Εσηθήο Ξαξαγσγήο-ΠΡΔΓ).

4.5.2 Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα
Ρα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζηα δηάθνξα θηίξηα ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ΑΡΔΗΘ θαη είλαη ρσξεηηθφηεηαο θαηά κέζν φξν πεξίπνπ
20 αηφκσλ. Πρεδφλ φια επηδέρνληαη πνηνηηθή βειηίσζε θαη είλαη δπλαηφλ λα
εθζπγρξνλίδνληαη ζε εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηηο αλαθχπηνπζεο αλάγθεο θαη
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εθφζνλ εγθξίλνληαη νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο απφ ηα φξγαλα ηνπ ηδξχκαηνο.
Αξθεηέο απφ ηηο αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ελψ ζπρλά εξγαζηεξηαθνί ρψξνη
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ κεξηθή δηεθπεξαίσζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ.
4.5.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηόο
πξνγξακκαηηζκέλσλ σξώλ;
Θάπνηα εξγαζηήξηα είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
σξψλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην δηδάζθνληα, ελψ άιια δελ είλαη δηαζέζηκα
εμαηηίαο ηφζν ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ φζν θαη κε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο
θνηηεηέο γηα πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ.

4.5.4 Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ
θιηληθώλ.
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
4.5.5 πνπδαζηήξηα
πάξρεη έλα Ππνπδαζηήξην ζηελ Θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο θαη έλα
αθφκε ζην δεχηεξν θηίξην ηεο ΠΔΞ. Ρα ζπνπδαζηήξηα απηά δηαζέηνπλ
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ζέζεηο αλαγλσζηεξίνπ γηα εμππεξέηεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ ρψξσλ.
4.5.6 Πξνζσπηθό Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο
Πρεδφλ φια ηα ηκήκαηα ζεσξνχλ φηη ρξεηάδνληαη απφ κία έσο δχν ζέζεηο
κειψλ Δηδηθνχ Ρερληθνχ Ξξνζσπηθνχ εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνληθψλ
πνινγηζηψλ. Δπίζεο επηπιένλ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πέξαλ ησλ κειψλ ηεο
Γξακκαηείαο ηνπ εθ΄ιεζηνηε ηκήκαηνο.

4.6 Βαζκόο αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ)

4.6.1 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ;
Πώο;
Πε κεξηθά ηκήκαηα έλαο κηθξφο αξηζκφο καζεκάησλ γίλεηαη κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο δηαρείξηζεο καζεκάησλ Blackboard.
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4.6.2 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πώο;
ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεκάησλ
θαη κφλν ζε ειάρηζηα καζήκαηα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζφινπ. Θπξίσο
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα πξνβνιήο δηαθαλεηψλ (π.ρ. PowerPoint),
εθπαηδεπηηθά βίληεν θαη DVD, ηζηνζειίδεο θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα
επηθνηλσλία κε θνηηεηέο θαη ρξήζε ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο καζεκάησλ blackboard.
4.6.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο;
ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ δηδαζθαιία πνιιψλ εξγαζηεξηαθψλ
καζεκάησλ, αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο
ζην νπνίν ππάγεηαη.

4.6.4 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο;
ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζε ειάρηζηα
εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, θπξίσο ηκεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ΠΡΔΦ.

4.6.5 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηώλ κε ην
δηδάζθνληα; Πώο;
ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ην δηδάζθνληα ζηα
πεξηζζφηεξα καζήκαηα. Πε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο καζεκάησλ
blackboard.
4.6.6 Πνην ην ύςνο ησλ επελδύζεσλ ησλ Σκεκάησλ ζε ΣΠΔ θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία;
Νη επελδχζεηο ησλ Ρκεκάησλ ζε ΡΞΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία
εζηηάδνληαη θπξίσο ζηα πξνγξάκκαηα ΔΡΞΑ θαη ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ θαη πνηθίινπλ
απφ ηκήκα ζε ηκήκα.
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4.7 Αλαινγία δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ε κεηαμύ ηνπο
ζπλεξγαζία
4.7.1 Αλαινγία δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα
Πηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ε αλαινγία κπνξεί λα θζάζεη θαη 1/100+.
Γεδνκέλνπ φκσο φηη νη πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο έρνπλ
ρσξεηηθφηεηα ηεο ηάμεσο ησλ 50 αηφκσλ (ζηα ακθηζέαηξα ε ρσξεηηθφηεηα
είλαη πεξίπνπ δηπιάζηα) θαη φηη αξθεηνί θνηηεηέο δελ παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά
ην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ καζεκάησλ (ε παξνπζία δελ είλαη ππνρξεσηηθή) ε
αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα είλαη
αλάινγε κε απηή ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ.

4.7.2 Αλαινγία δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα
Πηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ε αλαινγία είλαη απφ 1/10 (φηαλ ππάξρνπλ δχν
δηδάζθνληεο) έσο 1/25. Πε νξηζκέλα εξγαζηήξηα ε αλαινγία κπνξεί λα
θζάζεη έσο θαη 1/35 φηαλ δελ ππάξρεη άιινο δηδάζθσλ.
4.7.3 Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ώξεο γξαθείνπ γηα
ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; Σηο ηεξνύλ; Αμηνπνηνύληαη από ηνπο
θνηηεηέο;
Ζ πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ έρνπλ αλαθνηλσκέλεο ψξεο ζπλεξγαζίαο κε
ηνπο θνηηεηέο. Υζηφζν, ππάξρεη θη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο δηδαζθφλησλ (νη
πεξηζζφηεξνη αλήθνπλ ζην έθηαθην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ) δελ έρνπλ
αλαθνηλσκέλεο ψξεο ζπλεξγαζίαο.
Νη ψξεο ζπλεξγαζίαο ηεξνχληαη, ζε γεληθέο γξακκέο, απφ ηνπο δηδάζθνληεο,
αιιά αμηνπνηνχληαη κφλν απφ κηα κηθξή κεηνςεθία θνηηεηψλ.

4.8 ύλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα
4.8.1 Πώο κεζνδεύεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο)
Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θάπνηα
ηκήκαηα έρνπλ εηζαγάγεη εηδηθά καζήκαηα, ζπλήζσο ζην Ε’ εμάκελν
ζπνπδψλ, κε δηάθνξεο νλνκαζίεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ θχζε θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ βαζηθνχ άμνλα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ
ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ απηψλ. Αξθεηνί δηδάζθνληεο ελζαξξχλνπλ ηελ
αλαδήηεζε θαη ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο (θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ) θαη κε
αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο ελεκεξψλνπλ θαη θαζνδεγνχλ ηνπο
θνηηεηέο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Κεξηθνί απφ ηνπο δηδάζθνληεο
αλαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη θνηηεηέο
εθπαηδεχνληαη ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ελψ ειάρηζηνη δεηνχλ απφ ηηο ηνπο
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θνηηεηέο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ εξεπλεηηθά επηζηεκνληθά άξζξα
ή αθηεξψλνπλ κηα απφ ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηφο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε
ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.

4.8.2 Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε
εξεπλεηηθά έξγα;
Ζ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (θαζφζνλ δελ
ππάξρνπλ κεηαπηπρηαθνί) ζε εξεπλεηηθά έξγα είλαη πεξηνξηζκέλε.

4.9. πλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνύ θαη
ηνπ εμσηεξηθνύ θαη κε ην θνηλσληθό ζύλνιν
4.9.1. Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνύ ζπλεξγάδνληαη
ηα Σκήκαηα θαη πώο;
Ρα δηάθνξα ηκήκαηα ζπλεξγάδνληαη κε πνιιά ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ, ζπλεδξίσλ, θαη εκεξίδσλ φπσο: Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,
Γεκνθξίηεην
Ξαλεπηζηήκην
Θξάθεο,
Αξηζηνηέιεην
Ξαλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο, Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην, Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο,
Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ θιπ.

4.9.2. Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνύ ζπλεξγάδεηαη ην
Σκήκα θαη πώο;
Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS, ηα Ρκήκαηα ζπλεξγάδνληαη κε
πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Αθφκε, ζπλεξγάδνληαη κε
πνιιά Δπξσπατθά Ξαλεπηζηήκηα..

4.9.3. Αλαπηύζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε
ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο ή εζληθνύο θνηλσληθνύο θνξείο;
Ρέηνηαο κνξθήο ζπλεξγαζίεο αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Ξξαθηηθήο
Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ.
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4.10. Κηλεηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ
θνηηεηώλ
4.10.1. Τπάξρεη ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ησλ Σκεκάησλ ζρεηηθά κε
ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ κειώλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο;
Γεληθά δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζρεηηθά κε ηελ
θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο.
4.10.2. Πόζεο θαη πνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ή/θαη ησλ θνηηεηώλ;
πάξρνπλ πνιιέο δηκεξείο ζπκθσλίεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
ERASMUS.

4.10.3. Πόζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Σκεκάησλ
κεηαθηλήζεθαλ
πξνο
άιια
Ιδξύκαηα
ζην
πιαίζην
αθαδεκατθώλ/εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία;
Θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πνιχ ιίγα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
κεηαθηλήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS.
Αξθεηέο
κεηαθηλήζεηο φκσο ιακβάλνπλ ρψξα γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα.
4.10.4. Πόζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ άιισλ Ιδξπκάησλ
κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθώλ /
εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Έλαο κηθξφο αξηζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ
κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηα Ρκήκαηα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
4.10.5. Πόζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια
Ιδξύκαηα ζην πιαίζην αθαδεκαïθώλ/εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα
είλαη ζρεηηθά κηθξφο.
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4.10.6. Πόζνη θνηηεηέο άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηα
Σκήκαηα ζην πιαίζην αθαδεκατθώλ/εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ απφ άιια Ηδξχκαηα
είλαη επίζεο ζρεηηθά κηθξφο.
4.10.7. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλώξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα;
Λαη, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS.
4.10.8. Πόζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ
θεληξηθνύ Γξαθείνπ Γηεζλώλ / Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ
ζπλδέζκσλ ηνπο;
Πην ΑΡΔΗ Θεζζαινλίθεο, δελ ππάξρεη Γξαθείν Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ,
παξά κφλν ην Γξαθείν ERASMUS θαη ην Γξαθείν Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ηεο
Γηνίθεζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή αιιά επηδέρεηαη βειηίσζεο.
4.10.9. Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο
αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθόηεηαο
αλαιακβάλνπλ ηα Σκήκαηα;
Αξθεηά Ρκήκαηα νξγαλψλνπλ Ζκεξίδεο Δλεκέξσζεο αλά Πρνιή θάζε
αθαδεκατθφ έηνο (ή εμάκελν). Πηηο Ζκεξίδεο απηέο παξνπζηάδνληαη ηα
Ηδξχκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ νη θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ
ηνπ Ρκήκαηνο, θαη δίλνληαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο ηνπ ζρεδηαζκνχ απηήο ηεο
θηλεηηθφηεηαο.
4.10.10. Οξγαλώλνληαη εθδειώζεηο γηα ηνπο εηζεξρόκελνπο θνηηεηέο
από άιια Ιδξύκαηα;
Ρν γξαθείν ERASMUS δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο ππνδνρήο γηα ηνπο
εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ.
4.10.11. Πώο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρόκελνη θνηηεηέο;
Πηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο δίλεηαη δσξεάλ αηνκηθή θάξηα (πάζν) γηα
θζελφηεξα εηζηηήξηα ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, θαη θάξηα ζίηηζεο. Δπίζεο,
ην Γξαθείν Erasmus ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζεινληηθή νκάδα ERASMUS,
βνεζάεη ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο λα βξνχλε ηφπν δηακνλήο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ΑΡΔΗΘ. Νη εζεινληέο θνηηεηέο
αλαιακβάλνπλ, επίζεο, ηελ βνήζεηα ησλ εηζεξρνκέλσλ θνηηεηψλ (παξαιαβή
απφ ην αεξνδξφκην, θ.ι.π.).
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4.10.12. Πόζα καζήκαηα δηδάζθνληαη
εηζεξρόκελνπο αιινδαπνύο ζπνπδαζηέο;

ζε

μέλε

γιώζζα

γηα

Γελ δηδάζθνληαη καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα

4.10.13. Τπάξρεη πξόζζεηε (από ην Σκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα)
νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ
πξνζσπηθνύ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθόηεηαο;
Κεγάιν κέξνο ησλ εμφδσλ ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ
θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαιχπηεηαη απφ ην πξφγξακκα
ERASMUS.
4.10.14. Πώο πξνσζείηαη ζηα Σκήκαηα ε ηδέα ηεο θηλεηηθόηεηαο
θνηηεηώλ θαη κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηεο
Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθόηεξα;
Δθηφο απφ ηηο Ζκεξίδεο Δλεκέξσζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο πνπ
νξγαλψλνπλ δηάθνξα Ρκήκαηα, πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο
ησλ αθαδεκατθψλ ππεπζχλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS κε ηνπο θνηηεηέο
πνπ ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Πθνπφο απηψλ ησλ
ζπλαληήζεσλ είλαη λα αλαιπζνχλ ηα νθέιε ηεο θηλεηηθφηεηαο, λα βνεζεζνχλ
νη θνηηεηέο ζηελ επηινγή ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ ζα επηζθεθηνχλ, θαζψο θαη ζηελ
επηινγή ησλ καζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζην Ίδξπκα
ππνδνρήο.

4.10.15. Πώο ειέγρεηαη ε πνηόηεηα (θαη όρη κόλνλ ε πνζόηεηα) ηεο
θηλεηηθόηεηαο ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ;
Ζ πνηφηεηα ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ειέγρεηαη κε ηελ
Έθζεζε πνπ πξέπεη λα θαηαζέζεη θάζε κέινο ηνπ κεηαθηλήζεθε, φπνπ
αλαθέξνληαη ηα πεπξαγκέλα, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα νθέιε ηεο κεηαθίλεζεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, ε πνηφηεηα απηή ειέγρεηαη θαη κε ην έληππν
Teaching Assignment, πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ην Ίδξπκα Απνζηνιήο, θαη
απφ ην Ίδξπκα πνδνρήο, θαη γίλεηαη γλσζηφ ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ.
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5. Δξεπλεηηθό Έξγν
Ζ έξεπλα ζην ΑΡΔΗ Θεζζαινλίθεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα κέιε Δ.Ξ. ηνπ
εθάζηνηε ηκήκαηνο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
ηνπ θάζε κέινπο. Απηή ε «εμαηνκίθεπζε» ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο, εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ζε
επίπεδν ΡΔΗ αιιά θαη ζε επίπεδν ηκεκάησλ. Υο εθ ηνχηνπ δελ πθίζηαηαη θαη
ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ησλ
ηκεκάησλ.
Όζνλ αθνξά ηα θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο βαζηθφηεξν θίλεηξν
απνηειεί ε εμέιημε ηνπ Δ.Ξ. θαζψο ην εξεπλεηηθφ έξγν είλαη ην ζεκαληηθφηεξν
θξηηήξην γηα λα εμειηρζεί έλα κέινο Δ.Ξ. Δπίζεο ε επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε
πνπ απνθηά θάπνηνο απνηειεί έλα αθφκε θίλεηξν. Ξέξαλ ηνχησλ, δελ
ππάξρνπλ άιια θίλεηξα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ κε νξγαλσκέλν θαη
ζεζκνζεηεκέλν ηξφπν λα ππνθηλήζνπλ ην Δ.Ξ. γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.
Δηδηθφηεξα ζην ΑΡΔΗΘ, φπνπ αθελφο κελ ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε κόληκνπ
Δ.Π,. θαη αθεηέξνπ ηα κέιε Δ.Ξ. έρνπλ απμεκέλν δηδαθηηθό σξάξην θαη
βεβαξεκέλν δηνηθεηηθφ έξγν κε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο επηηξνπέο
(δηαγσληζκνχο, παξαιαβέο, ΔΓΔ, εηζεγεηηθέο εθζέζεηο γηα δηάθνξα
αληηθείκελα), νη ζπλζήθεο εξγαζίαο απνηεινχλ πεξηζζφηεξν αληί-θίλεηξα.
Δπηπξφζζεηα, ε απνπζία κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη ππνςήθησλ
δηδαθηφξσλ, ιφγσ ηεο κε δπλαηφηεηαο ρνξήγεζεο δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ απφ
ην ΑΡΔΗ, θαζίζηαηαη εκπφδην ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Πεκεηψλεηαη
επίζεο, ε ζπζηεκαηηθή δηάθξηζε ησλ Ρ.Δ.Η. απφ ηα Ξαλεπηζηήκηα ζε θάζε
λνκνζεηηθή ξχζκηζε ή πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα. Ρν γεγνλφο απηφ
απνηειεί έλα αθφκε εκπφδην γηα ηε δηεθδίθεζε ή / θαη αλάιεςε εξεπλεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
Σα ειάρηζηα θνλδύιηα ηεο Ρερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ε αλεπαξθήο ελεκέξσζε γηα ηηο
δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο, απνηεινχλ επηπιένλ δπζθνιίεο ζην εξεπλεηηθφ
έξγν ηνπ Δ.Ξ. Ρν θάζε κέινο ηνπ Δ.Ξ. κε δηθά ηνπ έμνδα ζπκκεηέρεη ζε
εκεξίδεο ελεκέξσζεο γηα λέα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη γηα ηε δηεθδίθεζε
ζπκκεηνρήο ζε πξνθξηλφκελα εξεπλεηηθά έξγα, επηπιένλ δε πιεξψλεη ηα
έμνδα εγγξαθήο ζε θάπνην ζπλέδξην.. Δπηπξφζζεηα, εμαηηίαο ηεο κε χπαξμεο
θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ην κέινο ηνπ Δ.Ξ. πνπ επηζπκεί λα
δξαζηεξηνπνηεζεί ζπκκεηέρνληαο ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ή θαηαζέηνληαο
εξεπλεηηθή πξφηαζε ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ηηο
πξνθεξχμεηο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ.
Η αλεπάξθεηα θηηξηαθώλ ππνδνκώλ ηθαλψλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο
ησλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηκεκάησλ θαη ε κε
χπαξμε ζεζκνζεηεκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηα πεξηζζφηεξα
ηκήκαηα (παξά ηνπ φηη πξνβιέπεηαη απφ πξφζθαηε λνκνζεζία) απνηεινχλ
ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ΑΡΔΗΘ θαη
νδεγνχλ ζε απνρή ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ φπνηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Ρα
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πεξηζζφηεξα ηκήκαηα βέβαηα είλαη εμνπιηζκέλα κε εξγαζηήξηα, αιιά γηα
δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Υο εθ ηνχηνπ ηα εξγαζηήξηα απηά έρνπλ ζαθή
δηδαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη φρη εξεπλεηηθφ θαη ζπλεπψο αλάινγν
εμνπιηζκφ.
Ρέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ζπλήζσο ζεκαηνδνηεί ην
ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ αλαρψξεζή ηνπο απφ ην Ίδξπκα. Απηφ
ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έξεπλα ζην
πιαίζην παξαθνινχζεζεο θάπνηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Όκσο κε
ηελ πξφζθαηε ςήθηζε ζρεηηθνχ λφκνπ απηφ ην κεηνλέθηεκα πεξηνξίδεηαη,
δεδνκέλνπ φηη κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, ηα ηκήκαηα ησλ ΡΔΗ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα νξγαλψλνπλ απηνδχλακα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ.
Απφ ην άιιν κέξνο φκσο, παξά ην απμεκέλν δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ θφξην
ησλ κειψλ Δ.Ξ. θαη ηεο έιιεηςεο κεηαπηπρηαθψλ θαη θπξίσο δηδαθηνξηθψλ
θνηηεηψλ, ππάξρεη έλα ζεκαληηθό πιήζνο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ,
θαζψο θαη ζεκαληηθή πνζφηεηα θαη πνηφηεηα δεκνζηεχζεσλ, γεγνλφο πνπ
δείρλεη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ κειψλ Δ.Ξ. είλαη εξεπλεηηθά ελεξγφ.
Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θάπνηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηελ
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δ.Ξ. πνπ αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία,
φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΑΡΔΗΘ.
Αλαθνξηθά κε ηηο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζε πεξηνδηθά, κε θξηηέο ην
ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο παξνπζηάδεη ζπλνιηθά 82 εξγαζίεο , ην ηκήκα Ηαηξηθψλ
Δξγαζηεξίσλ 122, ην ηκήκα ηεο Εσηθήο Ξαξαγσγήο 199, ην ηκήκα Φπηηθήο
Ξαξαγσγήο 303, θ.ιπ..
Όζνλ αθνξά ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ην ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο
ζπκκεηείρε ζε 40 πξνγξάκκαηα γηα ην πξναλαθεξφκελν δηάζηεκα, ην ηκήκα
Εσηθήο Ξαξαγσγήο ζε 43 πξνγξάκκαηα, ην ηκήκα ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
& Γηνίθεζεο Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Γ.Γ.Δ) ζε 95, ην ηκήκα Γηαηξνθήο
Γηαηηνινγίαο ζε 31, ην ηκήκα Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ζε 113 εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα, θ.ιπ..
Πεκαληηθή είλαη θαη ε αλαγλώξηζε απφ ηξίηνπο ηνπ δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ.
Γηα παξάδεηγκα, γηα ην ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο πξνθχπηνπλ 1350
εηεξναλαθνξέο ησλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ ησλ κειψλ Δ.Ξ. θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία, ζην ηκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ 425, ζην ηκήκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Γ.Γ.Δ). 283, ζην
ηκήκα Φπηηθήο Ξαξαγσγήο 190, θ.ιπ..
Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 2 δηαγξάκκαηα θαη 1 πίλαθαο ζηα νπνία
απνηππψλεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεχζεσλ αλά θαηεγνξία ζε επίπεδν
ΑΡΔΗΘ, ν αξηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ αλά ηκήκα, θαη ε πνηνηηθή
αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ (εηεξναλαθνξέο θ.ιπ.) κε βάζε ηα κέρξη
απηή ηε ζηηγκή ζπγθεληξσζέληα ζηνηρεία.

38

Γηάγξακκα 5.1.: Αξηζκφο θαη θαηεγνξία δεκνζηεχζεσλ
Βιβλία/μονογραθίες
133
42

107

Δπιζηημονικά περιοδικά με κριηές

521

Δπιζηημονικά περιοδικά τωρίς κριηές
1122
213

Πρακηικά ζσνεδρίων με κριηές

51
93

Πρακηικά ζσνεδρίων τωρίς κριηές
79

Κεθάλαια ζε ζσλλογικούς ηόμοσς

1273

Άλλες εργαζίες

Ανακοινώζεις (Posters) ζε επιζη.
ζσνέδρια (με κριηές) τωρίς πρακηικά

Γηάγξακκα 5.2.: Δξεπλεηηθά έξγα αλά ηκήκα

Ανακοινώζεις (Posters) ζε επιζη.
ζσνέδρια (τωρίς κριηές) τωρίς πρακηικά
ΑΛΛΑ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ

12

ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ

5
7

40

ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ
ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

43

ΓΓΔ

113

11
32
4
31

95

ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ
ΓΗΑΣΡΟΦΟΛΟΓΗΑ
ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ
ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
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Πίλαθαο 5.1.: Αλαγλψξηζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ
ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ
Δηεποαναθοπέρ
Αναθοπέρ ηος ειδικού/
επιζηημονικού ηύπος
Βιβλιοκπιζίερ
Σςμμεηοσέρ ζε επιηποπέρ
επιζηημονικών ζςνεδπίων
Σςμμεηοσέρ ζε ζςνηακηικέρ
επιηποπέρ επιζηημονικών
πεπιοδικών
Πποζκλήζειρ για διαλέξειρ ζε
διεθνή ζςνέδπια
Γιπλώμαηα εςπεζιηεσνίαρ
Βπαβεία

ΠΛΗΘΟ
3919
68
249
288

129
153
10
12

Πην ΑΡΔΗΘ ζεκαληηθέο είλαη εμάιινπ θαη νη ζπλεξγαζίεο πνπ
αλαπηχζζνληαη ηφζν κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ, φζν θαη κεηαμχ ηκεκάησλ ηνπ
ΑΡΔΗΘ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο
Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φκσο δελ δηαρένληαη ζην Ίδξπκα κε θάπνην
ζεζκνζεηεκέλν θαη νξγαλσκέλν ηξφπν. Απφ ηελ άιιε κεξηά βέβαηα εθηφο
ΑΡΔΗΘ, ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δηαρένληαη κέζα
απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ζηα πεξηνδηθά θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ζηα ζπλέδξηα, φπσο
άιισζηε ζπκβαίλεη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε
πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ νξηζκέλα κέιε ηνπ Δ.Ξ., πνπ κε ηηο πξνζσπηθέο
ηνπο επαθέο θαη ηηο εξεπλεηηθέο νκάδεο πνπ ζπζηήλνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε
άιια Δζληθά ή Γηεζλή εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα, δηαρένπλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
επαθέο θαη ζπλεξγαζίεο.
Η Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ Α.Ρ.Δ.Η.Θ., έζησ θαη κέζσ ηνπ ρακεινχ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ δηαζέηεη, ρξεκαηνδνηεί κηθξά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
ησλ κειψλ Δ.Ξ. ηνπ ΑΡΔΗΘ θαη ελεκεξψλεη κε ηε κνξθή αλαθνηλψζεσλ ζην
δηθηπαθφ ηεο ηφπν γηα θάπνηα λέα έξγα πξνθεξπζζφκελα. Όκσο επεηδή απηή
ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο είλαη αλεπαξθήο, ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ θξνληίδνπλ ζε αηνκηθή βάζε ην θαζέλα, γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ
ζρεηηθά κε δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ή κε αλαθνηλψζεηο γηα ζπλέδξηα
θ.ιπ.
Ξάλησο, ηα εξεπλεηηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ΑΡΔΗΘ έρνπλ ηα
εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
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 Ωο πξνο ηελ πνζόηεηα, παξαηεξείηαη έλαο απμαλφκελνο
αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο αλάιεςεο έξγσλ.
Απηφ νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ αχμεζε ησλ πξνζφλησλ ηφζν
γηα ην ηαθηηθφ φζν θαη γηα ην έθηαθην Δ.Ξ., πνπ πξνθαλψο έρεη
νδεγήζεη ζε απμεκέλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
 Ωο πξνο ηελ πνηόηεηα, παξαηεξείηαη θαη εδψ κία πνηνηηθή
βειηίσζε, πνπ απνδεηθλχεηαη ηφζν απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΔΞ ηνπ
Ηδξχκαηνο ζε ζπλέδξηα κε θχξνο, απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ζε έγθπξα
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (κε πςειφ impact factor), φζν θαη απφ ηελ
πνηθηιία ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε έξεπλα. Ρέινο, απμάλεη ν
αξηζκφο ησλ πξνηάζεσλ απφ άιια Ηδξχκαηα ή επαγγεικαηηθνχο θνξείο
(αθφκε θαη απφ ην εμσηεξηθφ), πξνο ην ΑΡΔΗΘ, γηα ηελ αλάιεςε
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ.
 Ωο πξνο ηηο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο
εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ζεηηθέο
ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεηηθά ζρφιηα πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηξίηνπο
θαη αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Δπηζεκαίλεηαη
φκσο θαη πάιη φηη πεξηζζφηεξν νθείινληαη ζηηο πξνζσπηθέο
πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ Δ.Ξ.
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6. ρέζεηο κε Κνηλσληθνύο
Παξαγσγηθνύο (ΚΠΠ) Φνξείο

/

Πνιηηηζηηθνύο/

Νη ζπλεξγαζίεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΑΡΔΗΘ κε ηνπο Θ.Ξ.Ξ θνξείο θξίλνληαη
αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο θαη πξνθχπηνπλ, θπξίσο, κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, φπνπ θάζε θνηηεηήο ππνρξενχηαη πξηλ
ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη σο κέξνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ λα θάλεη
πξαθηηθή άζθεζε ζε θάπνην παξαγσγηθφ θνξέα. Aπνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ
δηαδηθαζίαο είλαη ε ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο,
γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λα
ελεκεξψλεηαη γηα εμειίμεηο ζην αληηθείκελν θαη λα αλαπηχζζεη επηζηεκνληθέο
θαη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο.
Δπηπιένλ, ην Γξαθείν Γηαζύλδεζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ παξέρεη δπλαηφηεηεο
ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ. Ξην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο,
έρνπλ εθπνλεζεί έλα πιήζνο απφ κειέηεο απνξξφθεζεο απνθνίησλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη νδεγνχο επαγγεικάησλ.
Δπηπξφζζεηα, ζρεδφλ θάζε ηκήκα έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε
εηαηξείεο/ νξγαληζκνύο πνπ αθνξνχλ εηδηθέο νκάδεο ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ, δηακέζνπ δηαθφξσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ
εθπνλήζεη, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο κε ηε Πρνιή
Ρπθιψλ, κε ηε γαιαθηνβηνκεραλία «ΝΙΚΞΝΠ» θ.ά., ην ηκήκα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Γ.Γ.Δ )κε εθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο ζε παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, ην ηκήκα
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Λφζνπ Alzheimer θαη
Ππγγελψλ Γηαηαξαρψλ θ.ν.θ Ξάλησο ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα, ε αλάπηπμε
ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ απφ ηα κέιε ηνπ Δ.Ξ. είλαη εμαηνκηθεπκέλε. Γηα ηελ
εθπαίδεπζε, ε αληηκεηψπηζε είλαη ζπληνληζκέλε κέζσ ηεο Ξξαθηηθήο
Άζθεζεο.
Όζνλ αλαθνξά ηε δπλακηθή ηνπ Ηδξχκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε
Θ.Ξ.Ξ. θνξείο κπνξνχκε λα πνχκε φηη, παξά ηηο δπζθνιίεο, απηή επεθηείλεηαη
θαη θαηαβάιιεηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε
απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ην ζπκθέξνλ ηφζν ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΑΡΔΗΘ φζν
θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ. Νη Θ.Ξ.Ξ θνξείο αληηκεησπίδνπλ ηελ
αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ πνιχ ζεηηθά.
Αμηνινγώληαο ηηο ζρέζεηο ηνπ ΑΡΔΗΘ κε ηνπο Θ.Ξ.Ξ θνξείο ζα ιέγακε φηη:
 Νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ κε Θ.Ξ.Ξ θνξείο είλαη
ηθαλνπνηεηηθέο, ππάξρεη θηλεηνπνίεζε από αξθεηά κέιε ηνπ Δ.Π.
θαη ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε πξνγξάκκαηα, φπσο ην ΔΞΔΑΔΘ, πνπ
ππνζηεξίδεη ην ζεζκφ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Υζηφζν θξίλεηαη φηη
απαηηείηαη πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαη επηπιένλ
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επέθηαζε ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ.
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 Δπίζεο, ν βαζκόο ζύλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε Θ.Ξ.Ξ
θνξείο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζεκαληηθφο, ηφζν
δηακέζνπ ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, φζν θαη κέζσ ηεο
εθπφλεζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, εξεπλεηηθήο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
Δπίζεο, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εληάζζνληαη θαη επηζθέςεηο
ησλ θνηηεηώλ ζε ρώξνπο Κ.Π.Π θνξέσλ, θαζψο θαη,
πεξηζηαζηαθά, δηαιέμεηο ζηειερψλ Θ.Ξ.Ξ θνξέσλ. Πηειέρε δε θάπνησλ
Θ.Ξ.Ξ θνξέσλ απνηεινχλ επηζηεκνληθφ ή εξγαζηεξηαθφ δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ ΑΡΔΗΘ.
 Ρέινο ε ζπκβνιή ησλ ηκεκάησλ ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη
εζληθή αλάπηπμε δελ είλαη θαζνξηζηηθή, φκσο πθίζηαηαη ηφζν κέζα απφ
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, φπσο ε εζεινληηθή αηκνδνζία πνπ
δηνξγαλψλεη ην ηκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην
ηκήκα αηκνδνζίαο ηνπ Ηππνθξάηεηνπ Λνζνθνκείνπ φζν θαη κέζσ ηνπ
εμεηδηθεπκέλνπ δπλεηηθνχ δπλακηθνχ πνπ πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία θαη
ζηελ νηθνλνκία ην ΡΔΗ.
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7. ηξαηεγηθή Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο
Η δηακόξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζνχλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα
πξνθχπηεη κέζσ ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ Δ.Ξ. θαη ηεο
ελεξγνπνίεζεο ησλ αξκφδησλ, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, νξγάλσλ (Ρνκέαο
καζεκάησλ, Ππκβνχιην Ρκήκαηνο, Γεληθή Ππλέιεπζε, Ππκβνχιην Πρνιήο,
Γεληθή Ππλέιεπζε ΡΔΗ, Ππκβνχιην ΡΔΗ). Κέρξη ζήκεξα νη ζεκαληηθέο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κειινληηθή πνξεία ησλ Ρκεκάησλ δελ
ιακβάλνληαη απφ ην εθάζηνηε ηκήκα, αιιά απφ πξντζηάκελεο Αξρέο
(Ξ.Δ.Ξ.Θ., Α.Ρ.Δ.Η.Θ. θ.ιπ.). Απφ ην άιιν κέξνο δίλεηαη πιένλ ζην ΑΡΔΗ κία
ζρεηηθψο απμαλφκελε απηνδπλακία γηα
επηκέξνπο ζέκαηα. Υζηφζν,
θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο νξγάλνπ ζρεδηαζκνχ
ζηξαηεγηθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ εληφο ηνπ θάζε ηκήκαηνο, αιιά ίζσο θαη
ζε επίπεδν Ηδξχκαηνο.
Έλα ζέκα ζηξαηεγηθήο πνπ αθνξά ηελ εζσηεξηθή αμηνιόγεζε
πξνζεγγίζζεθε απφ θάπνηα ηκήκαηα ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ΗΗ
(Δ.Ξ.Δ.Α.Δ.Θ.). Ζ αμηνιφγεζε σζηφζν αθνξνχζε κφλν ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Ξαξά ηαχηα, απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πξνέθπςαλ νξηζκέλα
ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ελφο
νξγαληζκνχ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηβίσζή ηνπ, ηε
δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα
θαη ελ ηέιεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
Μπνιόληα, ρξεηάδεηαη αλαπξνζαξκνγή ζηε ζηξαηεγηθή θαη παξάιιειε
επέλδπζε ζε ηερλνινγίεο αηρκήο γηα ηε κεηαηξνπή αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ
ησλ θνηηεηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα ζε
πξνζηηζέκελε αμία, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα απνδψζεη θχξνο θαη αμία ζηα
Ρκήκαηα θαη ζην Ίδξπκα.
Βάζε γηα κηα θαηλνύξγηα βειηησκέλε ζηξαηεγηθή είλαη ν εληνπηζκφο ησλ
δπλαηψλ (ζεηηθψλ) θαη αδχλαησλ (αξλεηηθψλ) ζεκείσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ
ηδξπκάησλ. Ζ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε θάπνησλ ηκεκάησλ πνπ έγηλε ζην
παξειζφλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα πξψηε πξνζέγγηζε κε ζηφρν ηε ζπλερή
βειηίσζε. Πεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ήηαλ φηη γηα πξψηε
θνξά γηλφηαλ κε ζπζηεκαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν κηα αμηνιφγεζε κε
ζθνπφ λα απνηειέζεη κηα πξνεηνηκαζία γηα κειινληηθέο απαηηήζεηο ηφζν
εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ ζην πιαίζην ηεο
δηαθήξπμεο ηεο Κπνιφληα. Υζηφζν ν θπξηφηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία
κηαο βάζεο γηα κειινληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηκεκάησλ, ησλ
ζπνπδψλ θ.ιπ.
Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο
αλάπηπμεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο νπζηαζηηθά νξίδεηαη απφ ηε Γ.Π. ηνπ
ηκήκαηνο, ε νπνία είλαη ην αλψηαην φξγαλν απνθάζεσλ ζην ηκήκα (αλ θαη
γηα αξθεηά ζεκαληηθά ζέκαηα ην αλψηαην φξγαλν είλαη ην Ππκβνχιην ηνπ
Ρκήκαηνο). Γεν ςπάπσει ηςπική διαδικαζία γηα ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο
αθαδεκατθήο αλάπηπμεο, αιιά ε δηαδηθαζία δεκηνπξγείηαη κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη’ αλάγθε. Ν Ρνκέαο Καζεκάησλ εηζεγείηαη επί
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ζεκάησλ θαηαλνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θπξίσο αίζνπζεο θαη εμνπιηζκφ. Νη αίζνπζεο ηίζεληαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ
Δ.Ξ., ην νπνίν ρξεψλεηαη θαη φιν ηνλ εμνπιηζκφ.
Η δηαδηθαζία όκσο δηακόξθσζεο ζηξαηεγηθήο δελ θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή, αθελφο κελ γηαηί πνιιέο εξγαζίεο θαη επζχλεο (δηνηθεηηθέο
θαη ηερληθέο) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ
ηκήκαηνο αλαηίζεληαη ζε κέιε ηνπ Δ.Ξ., κε απνηέιεζκα λα επσκίδνληαη
ζπλερψο κε πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο εθηφο δηδαθηηθήο θαη εξεπλεηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη αθεηέξνπ δηφηη δελ πθίζηαηαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία πνπ λα
πξνβιέπεη δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλνπ βξαρχ-κεζνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ
αλάπηπμεο.
Απνηειεί ζρεδφλ θνηλή δηαπίζησζε φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία
κέηξα γηα ηε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία Δπηηξνπήο ηξαηεγηθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο γηα ην θάζε ηκήκα, φπνπ κεηαμχ άιισλ ζα
είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ γηα
ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο.
Έλα ζεκαληηθφ ζέκα επίζεο πνπ πξνέθπςε θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα είλαη ε πξνζέιθπζε πςεινύ επηπέδνπ
αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ. Ξαξφηη γίλεηαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ
αλαγθψλ ζε Δ.Ξ. απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρνκέα θαη ππνβάιινληαη νη
ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο ή ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Ρκήκαηνο κφλν, ζπρλά ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ
έγθξηζε ησλ ζέζεσλ απφ πιεπξάο ΞΔΞΘ. Υζηφζν, ην πξφβιεκα έγθεηηαη φρη
κφλν ζε ρξφληεο θαζπζηεξήζεηο, εθηφο ηκήκαηνο, σο πξνο ηελ έγθξηζε
δηνξηζκψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνθεξχμεσλ, αιιά θαη ζην γεγνλφο
φηη ηα ΡΔΗ ιφγσ ηεο ζεζκηθήο ππνβάζκηζήο πνπ πθίζηαληαη (κε ηελ έιιεηςε
απηνδχλακσλ κεηαπηπρηαθψλ/δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ) δελ ηνπο δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνληαη ηα Ηδξχκαηα, απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ΡΔΗ
σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο γηα θάπνην Ξαλεπηζηήκην, φπνπ ζα έρνπλ θαηάιιειν
ζεζκηθφ πεξηβάιινλ θαη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο αθαδεκατθήο εμέιημεο.
Η επηζηεκνληθή αλάπηπμε ηνπ Δ.Π. ζπλδπάδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε
ηελ εμέιημε ηνπ Δ.Ξ. ζε αλψηεξεο βαζκίδεο. Απηή ε θαηάζηαζε φκσο
δπζηπρψο δελ ππνθηλεί ηδηαίηεξα ηα κέιε ηνπ Δ.Ξ. ηεο αλψηαηεο βαζκίδαο ζε
πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή ελαζρφιεζε.
Ρέινο, ζρεηηθά κε ηνπο θνηηεηέο, ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ιφγσ έιιεηςεο
ππνδνκψλ αηηνχληαη ιηγφηεξα άηνκα απφ απηά πνπ ηειηθά δέρνληαη, ρσξίο
φκσο λα ππάξρεη θαη αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ρψξσλ ή άιισλ πφξσλ ησλ
ηκεκάησλ. Ξαξφια απηά, ηα ηκήκαηα:
 Γηνξγαλψλνπλ
εκεξίδεο
ελεκέξσζεο
ζπνπδαζηψλ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
 Γέρνληαη επηζθέςεηο απφ καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
 Θάλνπλ ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο ζε Ιχθεηα
 Γηαηεξνχλ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα
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 Γηαηεξνχλ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο
 Ξξνβάιινπλ ην Ρκήκα, κε ζρεηηθή παξνπζίαζε, ζε επηζθέπηεο
 Αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθέο
θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο
 Ππκκεηέρνπλ ζε εθζέζεηο παξνπζίαζεο Ρκεκάησλ Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο
 Ππλδένληαη κε θνξείο ηεο αγνξάο θαη ηεο θνηλσλίαο
 πνζηεξίδνπλ ηνπο απφθνηηνπο ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο
 Ππλδένληαη κε άιια Ηδξχκαηα ηνπ Δμσηεξηθνχ.
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8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο
Πσο θξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηνηθεηηθώλ θαη ηερληθώλ
ππεξεζηώλ
Νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο είλαη επαξθψο ζηειερσκέλεο θαη αξθεηά απνδνηηθέο
ζε αξθεηέο ζρνιέο. Έγηλε νινθιήξσζε ηεο κεραλνγξάθεζεο θαη
απνζπκθνξήζεθαλ αξθεηέο εξγαζίεο. Ζ ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ
ππεξεζηψλ κε ηε δηνίθεζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
Πε αξθεηέο ζρνιέο φκσο παξαηεξείηαη έιιεηςε πξνζσπηθνχ κε απνηέιεζκα νη
παξερφκελεο ππεξεζίεο λα κελ είλαη απνδνηηθέο. Ξαξαηεξνχληαη θαη
θαηλφκελα έληνλεο γξαθεηνθξαηίαο
Νη ππνδνκέο θαη νη ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο πιεξνθνξηθήο θαη
ηειεπηθνηλσληψλ είλαη απνηειεζκαηηθέο φκσο ζε αξθεηέο ζρνιέο απαηηείηαη
βειηίσζε.
Ζ νξγάλσζε θαη ην σξάξην ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο θξίλνληαη
ηθαλνπνηεηηθά, θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ έρεη βειηησζεί
ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηα ζρεηηθά ΔΞΔΑΔΘ πνπ επέηξεςαλ ηελ
απαζρφιεζε εηδηθνχ θαη επαξθνχο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο βηβιηνζήθεο.
Πσο θξίλεηε ηηο ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο
Πχκθσλα κε ηνλ λέν εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ν ζεζκφο ηνπ
Πχκβνπινπ θαζεγεηή έρεη πιένλ ηεζεί ζε εθαξκνγή. Όκσο ε αμηνπνίεζε ηνπ
απν ηνπο θνηηεηέο είλαη κηθξή. Νη θνηηεηέο είηε δελ αληηιακβάλνληαη ηε
ζεκαζία ηνπ είηε δηζηάδνπλ γηα θάπνηνπο ιφγνπο λα ηνλ αμηνπνηήζνπλ. Νη
ιφγνη απηνί κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο
ζην γεληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη ζηηο αμηνθξαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο
παξέρνληαη. Αλακέλεηαη φηη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ηκεκάησλ θαη ε θαζηέξσζε αμηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο
πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζα βνεζήζνπλ
ζηε κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ.
Πώο θξίλεηε ηηο ππνδνκέο πάζεο θύζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
Σκήκα
Νη ππνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε ηκήκα ζα κπνξνχζαλ λα θξηζνχλ
αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο. Θαιχπηνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ησλ
ηκεκάησλ θαη κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην Δ.Ξ ζε
ζπλεξγαζία κε άιια Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ. Όκσο παξαηεξείηαη αλεπάξθεηα ζε εξεπλεηηθνχο ρψξνπο
κεξηθψλ εξγαζηεξίσλ, κεγάιε δηαζπνξά ησλ θηηξίσλ, αλεπαξθείο ππνδνκέο
πξφζβαζεο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη βεβαίσο
έιιεηςε ζε ηερληθφ πξνζσπηθφ.
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Πώο θξίλεηε ηνλ βαζκό αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηώλ από ηηο
δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνύ θαη
εξεπλεηηθνύ έξγνπ)
Ζ χπαξμε ηεο ειεθηξνληθήο Γξακκαηείαο , βνεζά αιιά ζε θακία πεξίπησζε
δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ειεθηξνληθή
εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ. Απνπζηάδνπλ αθφκε πνιιέο
ππεξεζίεο φπσο ππεξεζίεο βαζκνιφγεζεο γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη πξφζβαζεο
γηα ηνπο θνηηεηέο. Δπίζεο ελψ πξνβιέπεηαη απηφλνκνο server ζε πνιιά
ηκήκαηα δελ έρεη αθφκα ηνπνζεηεζεί . Θάπνηα ηκήκαηα δελ έρνπλ αθφκα δηθή
ηνπο ηζηνζειίδα θαη ζε θάπνηα ε αλαλέσζε θαη ε δηαηήξεζε ηεο γίλεηαη απφ
Δ.Ξ ηνπ ηκήκαηνο δηφηη δελ ππάξρεη εηδηθφο πνπ λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε
δνπιεηά απηή.
Πώο θξίλεηε ηνλ βαζκό δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε
ρξήζε ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ
Νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ησλ ηκεκάησλ θαη ν εμνπιηζκφο ειέγρνληαη απφ ην
ζπκβνχιην ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαη ηε γεληθή ζπλέιεπζε ελψ ηαπηφρξνλα
ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ Δ.Ξ
Υζηφζν ζε αξθεηά ηκήκαηα ππάξρνπλ απηφλνκεο δηδαθηηθέο αίζνπζεο θαη
εξγαζηήξηα κε κφληκν δηδαθηηθφ εμνπιηζκφ γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηε
δηαθάλεηα ζηε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Αλαθνξηθά κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο, απηή απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ηφζν
απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπνπδαζηψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Δ.Ξ. Γηθηπαθέο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην ηκήκα, ηε βηβιηνζήθε θαη ηε δηνίθεζε
ηνπ ΡΔΗ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη θαιχηεξα, απφ
ην ζχλνιν ηνπ Δ.Ξ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο.
Πώο θξίλεηε ηνλ βαζκό δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε
δηαρείξηζε νηθνλνκηθώλ
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο, έρεη πξνυπνινγίζεη γηα ην θάζε ηκήκα έλα
ρξεκαηηθφ πνζφ, γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ ζπζηήλεηαη επηηξνπή ε νπνία
ζπγθεληξψλεη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ηνκέα. Νη δαπάλεο ηαμηλνκνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο θαη
δεκηνπξγείηαη πξνυπνινγηζκφο, πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Ππκβνχιην ηνπ
Ρκήκαηνο. Νη δαπάλεο ειέγρνληαη απφ αξκφδηα φξγαλα θαη ζε ηαθηά
δηαζηήκαηα ελεκεξψλεηαη φ πίλαθαο ησλ δαπαλψλ κε ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ
ηπρφλ ππεξβάζεηο ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. Ζ ζπλνιηθή
δηαρείξηζε είλαη απφιπηα δηαθαλήο θαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή, νη πίλαθεο δε,
κε ηηο δαπάλεο είλαη, αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζε ησλ νξγάλσλ Ρκήκαηνο.
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Δπίινγνο
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, νινέλα θαη
πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ ΑΡΔΗ-Θ ππέβαιιαλ ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζήο ηνπο, είηε κε ηε κνξθή ελδηάκεζεο εηήζηαο έθζεζεο είηε ζηελ
νινθιεξσκέλε κνξθή ηεο ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζηελ ΑΓΗΞ. Ρα ζηνηρεία
απηψλ ησλ εθζέζεσλ θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο. Άιισζηε, ε ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε φισλ ησλ
ζηνηρείσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαξθνχο
αμηνιφγεζεο.
Αθφκε, ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΞΑ πνπ
αθνξά ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ππνζηήξημεο ησλ ΚΝΓΗΞ ησλ ΑΔΗ, ην
ΑΡΔΗ-Θ έρεη ππνβάιιεη ζρεηηθή πξφηαζε πξνο έγθξηζε θαη ρξεκαηνδφηεζε.
Δπειπηζηνχκε φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο
αμηφινγνπ κεραληζκνχ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ
ζηνηρείσλ αιιά θαη ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δηεξγαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ
Ηδξχκαηνο.
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