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Πξφινγνο
Ζ Εζωηεπική Αξιολόγηζη είλαη κία ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελε ζςμμεηοσική διαδικαζία, ε νπνία
δηαξθεί δχν ζπλερφκελα δηδαθηηθά εμάκελα θαη επαλαιακβάλεηαη ην αξγφηεξν θάζε
ηέζζεξα έηε. Ζ παξνχζα έθζεζε αμηνιφγεζεο ζηεξίδεηαη

ζηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά

ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-10

Πθνπφο ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ήηαλ λα δηακνξθψζεη θαη λα δηαηππψζεη ην Ρκήκα 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 ζχκθσλα κε ηνλ λφκν
Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο (λφκν 3374/2005) θαη ηηο νδεγίεο ηεο ΑΓΗΞ.

Πχκθσλα κε ηελ ΑΓΗΞ: «Ξξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο, πνπ
ζεκαηνδνηεί ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο απνηππψλεη θαη αλαδεηθλχεη φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, θαη θαηαγξάθεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ.»
Κε ηελ ειπίδα λα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε ηα ρξφληα πξνβιήκαηα ηα νπνία ηαιαλίδνπλ ην Ρκήκα
θαη εκπνδίδνπλ ηελ εμέιημή ηνπ θαη λα βειηηψζνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ θαη
ησλ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ, ην Ρκήκα αθηέξσζε θξίζηκνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πφξνπο, ηνπο
νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα δηαζέζεη ζε άκεζεο αλάγθεο.

Ζ ΔΔΑ βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ην Ρκήκα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα
απνγξαθηθά δειηία θαζψο επίζεο θαη ηελ «δχκσζε» ησλ κειψλ ηνπ κε ηα πξνβιήκαηα θαη ζηελ
κηθξή εκπεηξία απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο κέζσ ηνπ ΔΞΔΑΔΘ ηνπ Ρκήκαηνο.

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο Έκθεζηρ Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξνηεηλφκελν απφ
ηελ ΑΓΗΞ Ππόηςπο Σσήμα θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ Ξηλάθσλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, φπσο θαη ηα
πξφηππα εξσηεκαηνιφγηα θη απνγξαθηθά δειηία πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο κεηά
απφ ζεηξά ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΝΚΔΑ.

Δπραξηζηνχκε ζεξκά φζνπο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο θαη
ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο, άκεζα ή έκκεζα.

Κε ηελ ειπίδα ηεο βειηίσζεο ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο.

Ζ ΝΚΔΑ ηνπ Ρκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο, ΑΡΔΗΘ

v
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1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο
1.1.

Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα.

Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε απνθαζίζηεθε απφ ηελ Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο (Γ.Π. 2/18-11-07).
Αμηνιφγεζε αθ. Έηνπο 2007-2008 (πξψηε αμηνιφγεζε)
Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Γ.Π. νξίζηεθαλ ηα παξαθάησ κέιε ΔΞ σο κέιε ηεο ΝΚΔΑ:
α) Αληψλεο Βαθεηάδεο, θαζεγεηήο Ρνκέα Ππζηεκάησλ & Ρερλνινγίαο Ζ/,
β) Ξαλαγηψηεο Αδακίδεο, αλαπι. θαζεγεηήο Ρνκέα Αλάιπζεο & Ξξνγξακκαηηζκνχ Ζ/,
γ) εθπξφζσπνο θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο.
Δπεηδή ζε απηή ηελ αξρηθή θάζε ζα ππήξρε αξθεηή εξγαζία ε Γ.Π απνθάζηζε ηελ ΝΚΔΑ ηελ επηθνπξνχλ
θαη ηα παξαθάησ κέιε ΔΞ σο ππνζηεξηθηηθή νκάδα ηνπ έξγνπ ηεο ΝΚΔΑ:
α) Κηραήι Παιακπάζεο, αλαπι. θαζεγεηήο Ρνκέα Αλάιπζεο & Ξξνγξακκαηηζκνχ Ζ/,
β) Πηάθα Θέξζηηλ, επηθ. θαζεγήηξηα Ρνκέα Αλάιπζεο & Ξξνγξακκαηηζκνχ Ζ/,
γ) Αζαλάζηνο Ρζαδήξαο, επίθ. θαζεγεηήο Ρνκέα Αλάιπζεο & Ξξνγξακκαηηζκνχ Ζ/.
Ηδηαίηεξα ρξήζηκν έξγν ζηηο εξγαζίεο ηεο ΝΚΔΑ πξνζέθεξε θαη ν Δξγαζηεξηαθφο Ππλεξγάηεο ηνπ
Ρκήκαηνο θ. Πηέθαλνο Σαξραιάθεο.
Δπίζεο ε ΝΚΔΑ ζπλεξγάζηεθε κε ην πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο.
Έγηλαλ ηέζζεξηο ζπλεδξηάζεηο (5/12/07, 12/12/07,

6/3/08, 9/5/08) ηεο ΝΚΔΑ (καδί κε ηα

ππνζηεξηθηηθά κέιε ηεο) φπνπ ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα φπσο:


ε δηακφξθσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ ΑΓΗΞ, έηζη ψζηε λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ΡΔΗ αιιά θαη ηνπ Ρκήκαηνο,



νη δηαδηθαζίεο δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (Ξαξάξηεκα 12-5),



ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη



ε ζχληαμε ηεο εζσηεξηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο.

Γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο δηαλεκήζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιφγηα ζε θνηηεηέο θαη
θαζεγεηέο ηνπ Ρκήκαηνο. Ππγθεθξηκέλα:


Δξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο απφ ηνπο θνηηεηέο (Ξαξάξηεκα 12-3),
Ρα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζηνπο θνηηεηέο ηφζν ην Σεηκεξηλφ (7/1/2008 κέρξη 18/1/2008),
φζν θαη ην Δαξηλφ Δμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-08.
Ρα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε ψξα καζήκαηνο θαη ζπκπιεξψζεθαλ αλψλπκα απφ ηνπο
θνηηεηέο. Ρα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζπιιέρζεθαλ ζε θάθειν απφ θνηηεηή πνπ νξίζζεθε
γηα ην ζθνπφ απηφ. Πην θάθειν αλεγξάθε ην κάζεκα, ε εκεξνκελία θαη ν αξηζκφο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ. Ν θάθεινο ππνγξάθεθε ηφζν απφ ηνλ θνηηεηή φζν θαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη
παξαδφζεθε ζηελ ΝΚΔΑ κε ηελ ππνγξαθή θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ εληχπνπ.



Απνγξαθηθφ δειηίν εμακεληαίνπ καζήκαηνο απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο (Ξαξάξηεκα 12-3),
Ρν δειηίν παξαδφζεθε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηφζν ζε ηππσκέλε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.



Αηνκηθφ απνγξαθηθφ δειηίν γηα ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Ξαξάξηεκα 12-3).

Ζ έθζεζε θαηά ην ζηάδην ζχληαμήο ηεο κφλν, ζπδεηήζεθε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΝΚΔΑ κε άιια κέιε ΔΞ
ηνπ ηκήκαηνο θαη δηαλεκήζεθε ζηα κέιε ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο. Κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο δηαλεκήζεθε κελ
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ζηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο, θαη δεηήζεθε απφ απηά λε εθθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο. Ζ γλψκε ησλ κειψλ ΔΞ
ελζσκαηψζεθε ζην παξφλ θείκελν

Αμηνιφγεζε αθ. Έηνπο 2008-2009 (δεχηεξε αμηνιφγεζε)
Πην επφκελν έηνο 08-09 ε αμηνιφγεζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ έγηλε ην ρεηκεξηλφ εμάκελν απφ 2411-2008 κέρξη 4-12-2008 θαη ην εαξηλφ εμάκελν απφ 18-5-09 κέρξη 29-5-09.
Ρν ηκήκα καο πξνρψξεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ηκεκάησλ ησλ Κηθηψλ Καζεκάησλ
θαη κάιηζηα κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, εθφζνλ ε παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη
θάζε θνηηεηήο δηαζέηεη ηνλ δηθφ ηνπ ζηαζκφ εξγαζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαζθεπάζηεθε
εξσηεκαηνιφγην θαη εηδηθφ ινγηζκηθφ.
Ζ δηαδηθαζία είλαη ε εμήο:
Πε θάζε θαζεγεηή δίλεηαη έλαο θσδηθφο πνπ δηαξθεί κνλφ κία ψξεο, φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο
ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ηκήκαηνο. Ν θσδηθφο απηφο αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ καζήκαηνο. Ν
θνηηεηήο πιεθηξνινγεί ΚΝΛΝ ηνλ θσδηθφ θαη ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε
αλσλπκία Θαηφπηλ ηα ζηνηρεηά ζπιιέγνληαη απφ ην εηδηθφ πξφγξακκα θαη αμηνπνηνχληαη.
Πηφρνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζπιινγή ζηνηρεηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βαιηψζεη ησλ
εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ πνπ θαηά ηε γλψκε καο απνηεινχλ έλα βαζηθφ ππιψλα γηα ηελ εθπαίδεπζε
ησλ θνηηεηψλ ηεο Ρερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ
Ζ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζπιινγήο έγηλε κε ηελ δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα (παξ.
12-3) θαη έγηλε ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 24-11-2008 κέρξη 4-12-2008 θαη ην
εαξηλφ εμάκελν ην 11-5-2009 κέρξη 22-5-2009.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ θαίλεηαη ζην παξάξηεκα 122.


Απνγξαθηθφ δειηίν εμακεληαίνπ καζήκαηνο απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο (Ξαξάξηεκα 12-3). ην
δειηίν παξαδφζεθε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηφζν ζε ηππσκέλε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη
δηαθηλήζεθε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν .



Αηνκηθφ απνγξαθηθφ δειηίν γηα ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Ξαξάξηεκα 12-3). ην
δειηίν παξαδφζεθε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηφζν ζε ηππσκέλε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη
δηαθηλήζεθε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.

Ζ έθζεζε θαηά ην ζηάδην ζχληαμήο ηεο κφλν, ζπδεηήζεθε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΝΚΔΑ κε άιια κέιε ΔΞ
ηνπ ηκήκαηνο θαη δηαλεκήζεθε ζηα κέιε ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο. Κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο δηαλεκήζεθε κελ
ζηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο, θαη δεηήζεθε απφ απηά λε εθθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο. Ζ γλψκε ησλ κειψλ ΔΞ
ελζσκαηψζεθε ζην παξφλ θείκελν.

Αμηνιφγεζε αθ. Έηνπο 2009-2010 (Σξίηε αμηνιφγεζε)

Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Γ.Π. νξίζηεθαλ ηα παξαθάησ κέιε ΔΞ σο κέιε ηεο ΝΚΔΑ:
α) Αληψλεο Βαθεηάδεο, θαζεγεηήο Ρνκέα Ππζηεκάησλ & Ρερλνινγίαο Ζ/,
β) Γειεγηάλλεο Ηγλάηεο, αλαπι. θαζεγεηήο Ρνκέα Αλάιπζεο & Ξξνγξακκαηηζκνχ Ζ/,
γ) εθπξφζσπνο θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο.
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Πην αθ. έηνο 09-10 ε αμηνιφγεζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ έγηλε ην ρεηκεξηλφ εμάκελν απφ 9-112009 κέρξη 28-11-2008 θαη ην εαξηλφ εμάκελν απφ 11-5-10 κέρξη 22-5-10.


Απνγξαθηθφ δειηίν εμακεληαίνπ καζήκαηνο απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο (Ξαξάξηεκα 12-3). ην
δειηίν παξαδφζεθε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηφζν ζε ηππσκέλε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη
δηαθηλήζεθε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν .



Αηνκηθφ απνγξαθηθφ δειηίν γηα ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Ξαξάξηεκα 12-3). ην
δειηίν παξαδφζεθε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηφζν ζε ηππσκέλε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη
δηαθηλήζεθε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.

Ζ έθζεζε θαηά ην ζηάδην ζχληαμήο ηεο κφλν, ζπδεηήζεθε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΝΚΔΑ κε άιια κέιε ΔΞ
ηνπ ηκήκαηνο θαη δηαλεκήζεθε ζηα κέιε ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο. Κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο δηαλεκήζεθε κελ
ζηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο, θαη δεηήζεθε απφ απηά λε εθθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο. Ζ γλψκε ησλ κειψλ ΔΞ
ελζσκαηψζεθε ζην παξφλ θείκελν.

Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε
Ρν Αθ. Έηνο 09-10 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ηκήκαηνο ζχκθσλα κε ην
παξαθάησ πξφγξακκα:
Γεπηέξα 26 Απξηιίνπ 2010
15:30
Άθημε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζην αεξνδξφκην
Καθεδνλία» ηεο Θεζζαινλίθεο. Ππλάληεζε κε ηνλ Ξξντζηάκελν θαη κέιε ηεο
ΝΚ.Δ.Α. ηνπ Ρκήκαηνο. Κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζην μελνδνρείν
Ζιέθηξα Ξαιιάο.
17:00 – 19:00

Πχληνκε ζχζθεςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζην μελνδνρείν γηα λα ζπδεηήζνπλ
ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη λα πξνεηνηκαζζνχλ γηα ηηο ζπλαληήζεηο ησλ δχν επφκελσλ
εκεξψλ.

20:30

Γείπλν ηεο Δπηηξνπήο κε ηνλ Γ/ληή ηεο Πρνιήο, ηνλ Ξξντζηάκελν θαη ηα κέιε ηεο
ΝΚ.Δ.Α. ηνπ Ρκήκαηνο.
Ρξίηε 27 Απξηιίνπ 2010
8:30 – 9:00
Κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζην Αιεμάλδξεην Ρ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο.
9:00 – 9:30

Ππλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Ρ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, ηνλ Ξξφεδξν
ηεο ΚΝ.ΓΗ.Ξ. θαη ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο.

9:30 – 11:00

Ππλάληεζε κε ηα κέιε ηεο ΝΚ.Δ.Α. Ξαξνπζίαζε Ρκήκαηνο (Γηδαζθαιία, έξεπλα,
δηνίθεζε).

11:00 – 13:00

Δπίζθεςε ζε ρψξνπο ππνδνκήο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο,
εξγαζηήξηα, γξαθεία θαζεγεηψλ, παξνπζία ηνπ Ξξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο.

13:00 – 13:30

Θιεηζηή δηαβνχιεπζε ηεο Δπηηξνπήο.

13:30 – 14:30

Γεχκα ζην εζηηαηφξην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.

14:30 – 15:30

Ππκπιεξσκαηηθέο ζπλαληήζεηο θαηά ηελ θξίζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο.

15:30 – 16:00

Κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζην μελνδνρείν Ζιέθηξα Ξαιιάο.

17:00 – 19:00

Πχζθεςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζην μελνδνρείν γηα λα αληαιιάμνπλ ηηο
εληππψζεηο ηεο εκέξαο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ζεκεηψζεηο
ηνπο.

20:30

Γείπλν ηεο Δπηηξνπήο κε ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Ρ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, ηνλ
Ξξφεδξν ηεο ΚΝ.ΓΗ.Ξ., ηνλ Γ/ληή ηεο Πρνιήο, ηνλ Ξξντζηάκελν θαη ηα κέιε ηεο
ΝΚ.Δ.Α. ηνπ Ρκήκαηνο.
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Ρεηάξηε 28 Απξηιίνπ 2010
8:30 – 9:00
Κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζην Αιεμάλδξεην Ρ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο.
9:00 – 10:00

Ππλάληεζε κε ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.

10:00 – 11:00

Ππλάληεζε κε ηνπο θνηηεηέο.

11:00 – 12:30

Δπίζθεςε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο (Γξακκαηεία Ρκήκαηνο, Βηβιηνζήθε, Θέληξν
Γηαρείξηζεο Γηθηχσλ, Αίζνπζα Ρειεθπαίδεπζεο, Γξαθείν Erasmus, Γξαθείν
Γηαζχλδεζεο, Θέληξν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Δθδνηηθφ Θέληξν, Δπηηξνπή Δξεπλψλ).

12:30 – 13:00

Ππκπιεξσκαηηθέο ζπλαληήζεηο θαηά ηελ θξίζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο.
Απνραηξεηηζηήξηα ζπλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Ρ.Δ.Η.
Θεζζαινλίθεο, ηνλ Ξξφεδξν ηεο ΚΝ.ΓΗ.Ξ., ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηα
κέιε ηεο ΝΚ.Δ.Α. ηνπ Ρκήκαηνο.

13:00 – 14:00

Γεχκα ζην εζηηαηφξην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.

14:00 – 15:00

Κεηαθνξά ζην αεξνδξφκην «Καθεδνλία» ηεο Θεζζαινλίθεο.

Ζ Αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο:
1. Professor Christos N. Schizas (President)
Department of Computer Science, University of Cyprus
2. Professor Costas Iliopoulos (Member)
Department of Computer Science, Kings College
3. Professor Pericles Loucopoulos (Member)
Business School, Loughborough University
4. Dr Miltiadis Petridis (Member)
Reader and Head of the Department of Computer Science, University of Greenwich
5. Dr George Agapiou (Member)
Head of Wireless & Satellite Communications Labs, OTE

Ρα ζπκπεξάζκαηα ηεο Έθζεζεο ε νπνία είλαη αλεξηεκέλε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΑΓΗΞ
http://www.adip.gr/eks/EEC-Final-report-ATEI.pdf
έρνπλ σο εμήο:
The EEC has an overall good impression of the state of the department. A good spirit among Faculty
members has been identified: they work well together and they care for the development of their
department. New faculty recruitments continue to enrich an already good level. The EEC feels that the
Internal Evaluation Report has thoroughly touched most of the aspects that reflect the true situation of
the Department and is the result of long cooperation among academic staff. The EEC also feels that the
faculty members subscribe to their stated goals; although the implementation can be relatively slow
mainly due to exogenous reasons.
Student satisfaction appears to be good (based on the opinions of presented students to the EEC and
on the received questionnaires). There is evidence of good relationship of the students with their
teachers. There is a large number of dropouts and students take an enormous amount of time for
graduation.
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The teaching methods used are predominantly traditional but there are elements of innovative
electronically supported teaching. The use of internet has been used to enhance the student learning
experience. The use of labs is significant for the enhancement of practical skills and has been
appreciated by the students.
The research practice and interest at the department go beyond what could be expected at a TEI
department. The EEC was happy to observe pockets of excellence.
Services in the department, particularly, are of high standard. Centrally provided technical services and
administrative services are inadequate. Central services lack formal procedures and modern electronic
service infrastructures.
Strategy of the department has limited implementation and the department‟s strategy is not shared
and formally adopted by the central administration.
RECOMMENDATIONS
Space
There is lack of adequate teaching and faculty member accommodation which are vital for the
development of the department. Each faculty member should have a modest but private office (12-15
m2); a 50-75 m2 research lab per active research group for work done by undergraduate students
(thesis), graduate students (including PhD students), research associates working in projects and
casual (external) faculty. The department should draw a new facilities plan with 10-15 year projection.
Technical infrastructure
Research: The proposed research labs need to be formally constructed and endowed with appropriate
equipment for their operation. Requirements should be specified by the research groups and agreed
and prioritized by the department
Teaching: The department should continue to support and enhance the electronic delivery of teaching
materials. The necessary infrastructure in terms of servers, software and support staff needs to be fit
for this purpose.
Administrative infrastructure
There is a need for additional administrative staff. The current size and location of the administration
office is poor. It does not meet the current expectations and this will certainly be inadequate should
the department implement its proposed strategy. E-services should be further promoted and enhanced
(e.g. online registration
We summarize our key findings in the table below:
Curriculum

teaching

Research

Services

Strategy

Approach

Approach

Approach

Approach

Approach

Poor

Limited

Some strategy

Good (when
compared to
Very Good

Very Good

institutions
with similar
missions)

It has a good
technical approach.

Better facilities

Evidence of good

Needs better

(conference and

practice. In some

organization

under

larger teaching

cases excellent

and more

implementation.
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rooms needed).

work is

resources.

produced.

Implementation

Implementation

Good

Very Good

It includes theory
There is a need for

and laboratory work

more space for

and in limited cases

faculty members.

good use of elearning

Results

Implementatio

Implementati

Implementatio

n

on

n

Poor

Limited

Very Good (in
some cases)

Inadequate
in spite of

number of

There is strategy

legislation and

administration

on paper but

institutional

staff; There are

limited evidence

difficulties

limitations in e-

of action.

infrastructure

Results

Results

Student satisfaction

Very good

Not changed since

very good,

(when compared

2004; Good

especially in

to institutions

laboratory practical

laboratory work

with similar

work;

where it can be

missions) – New

Limited

considered as very

research

opportunities for

good; useful use of

laboratories are

industrial

questionnaires,

proposed, good

specialization

Attendances are low,

publications and

pass rates are low.

some projects.

Improvement

Improvement

Improvement

Results

Results

Poor in
general,

Inadequate

except

implementation

technical

of the planned

support in the

strategy and

department

requests and

which can be

inadequate

rated as very

support from

good;

central

Excellent

administration.

Library support

Improvement

Improvement

Service
improvement is

Reduce teaching
Need to improve
dropout rate; take
measures to reduce
allowed length of
study

load; There is a need
to revise quality
control of exam and
in many cases to
improve consistency
of quality of books
and notes.

More focus

needed

needed. More

through

resources

professional

needed. The

assistance.

research labs

Collocation of

need to be

administrative

constructed.

support and

There is need for

improvement

space for

of Central

research

support for the

associates

academic

Better
coordination of
institutional and
departmental
strategy. Need
institutional and
legislative
changes.

information
system.
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1.3.

Αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.
Ρν Ρκήκα ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΞΔΑΔΘ είρε πξνρσξήζεη ζε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο, κε ηειηθή
ζχληαμεο έθζεζεο, αιιά ζε κηθξφηεξε θιίκαθα. Έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο ηξέρνπζαο δηαδηθαζίαο είλαη ε
δπλαηφηεηα πνιχπιεπξεο θαη νινθιεξσκέλεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα δψζεη δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κε
άιια ΑΔΗ, ηφζν ηεο εκεδαπήο φζν θαη ηεο αιινδαπήο, θαηαγξάθνληαο ηα ζεηηθά ζεκεία, αιιά θπξίσο ηα
αξλεηηθά ηφζν ζε ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ, φζν θαη ζε λννηξνπίεο. Ζ ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ην ζχλνιν
ησλ δηδαζθφλησλ (κνλίκσλ θαη κε) απνηειεί έλα απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο.
Ζ πην ζεκαληηθή δπζθνιία ήηαλ ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ
νη θνηηεηέο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηα επεμεξγαζηνχκε. Δθηφο ηνπ ρξφλνπ
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλεο
εηζαγσγήο δεδνκέλσλ.
Κία αθφκε δπζθνιία απνηέιεζε θαη ε έιιεηςε ζεκαληηθήο εκπεηξίαο ζε δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ε νπνία
φκσο απνθηάηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
To ηκήκα πιεξνθνξηθήο ζεψξεζε επίζεο φηη ζα ήηαλ πξνο ζπκθέξνλ ηνπ ε επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο
αμηνιφγεζεο

θαη

ζηα

εξγαζηεξηαθά

ηκήκαηα, φπνπ ε παξαθνινχζεζε

είλαη

ππνρξεσηηθή. Ρα

πιενλεθηήκαηα ήηαλ εκθαλή


Κεγαιχηεξν δείγκα



Ζ ειεθηξνληθή ζπιινγή ζηνηρείσλ άξα εχθνιε επεμεξγαζία



Ππκπεξάζκαηα θαη απφ ην εθαξκνζκέλν θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ην ηκήκα

Πην ηέινο ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 2008-09 πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξίδα , φπνπ ηα κέιε ηεο ΝΚΔΑ ηνπ
Ρκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο (θ Θψζηνγνπ θαη Α. Βαθεηάδεο ) παξνπζίαζαλ απνηειέζκαηα απφ ηηο κεηξήζεηο
ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ. Πηφρνο ηεο εκεξίδαο ήηαλ λα

παξνπζηαζηνχλ απφ ηελ ΝΚΔΑ ηα απνηειέζκαηα , λα επηζεκαλζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα πξνηαζνχλ
ιχζεηο.

Θαηά ηελ εκεξίδα ηα κειή ηνπ Δ.Ξ αληάιιαμαλ απφςεηο γηα ηελ πνξεία ηεο αμηνιφγεζεο θαη

πξνηάζεθαλ ιχζεηο .

1.4.
Κία

Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
απιή

πξφηαζε

βειηίσζεο

αθνξά

ηελ

πεξαηηέξσ

βειηίσζε

αιιά

θαη

πξνζαξκνγή

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ηφζν ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ δηδαζθφλησλ.
Ξην ζεκαληηθή βειηίσζε κπνξεί λα γίλεη κε ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ηεο έθζεζεο. Αλ θαη ε ζχληαμε ηεο
έθζεζεο είλαη ε θνξχθσζε ηεο δηαδηθαζίαο, δελ ζα πξέπεη λα είλαη θαη ν θχξηνο ζηφρνο. Θχξηνο ζηφρνο
ζα πξέπεη λα είλαη ε επξεία αλάκεημε ησλ ζπκκεηερφλησλ (κέιε ΔΞ, θνηηεηέο, ΔΡΞ, δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ) θαηά ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, κε ζηφρν αξρηθά ηελ θαηαλφεζε απφ φινπο
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ θαη θαηφπηλ, ε ζπκκεηνρή φισλ ζηε αλαδήηεζε ιχζεσλ.
Ξξνηείλεηαη λα πξνζηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία, νκηιίεο θαη ζπδεηήζεηο ηφζν κε ηνπο θνηηεηέο (αιιά θαη ηνπο
άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία) ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ηελ αλάιπζε
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
Γηα λα γίλεη θαζνιηθή ε ζπκκεηνρή ζα πξέπεη θπξίσο λα πεηζηνχλ ηα κέιε ησλ Ηδξπκάησλ γηα ηνπο
ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο εζληθά. Νη πξαγκαηηθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο αθπξψλνληαη, φηαλ ε
αμηνιφγεζε γίλεηαη ππνρξεσηηθή

κφλν θαη κφλν γηα λα κπνξέζεη ην Ρκήκα λα απνθηήζεη ηελ «άδεηα»

λα δηνξγαλψζεη απηφλνκα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
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Πρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ λννηξνπία έρνπκε ηελ εληχπσζε φηη ην ηκήκα καο έρεη μεθχγεη απφ απηή θαη
απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη απφ ηνλ
ελζνπζηαζκφ ηνπο ζηελ ζπδήηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο.
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2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο
To Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο είλαη έλα απφ ηα έμη ηκήκαηα ηεο Πρνιήο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (Π.Ρ.ΔΦ.)
ηνπ ΑΡΔΗ Θεζζαινλίθεο (ΑΡΔΗΘ). Ρν Ρκήκα ηδξχζεθε κε ην ΞΓ 94/25-2-88 (ΦΔΘ 43/9-3-88/η. Α‟ Ξαξάξηεκα 12-8) θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ άξρηζε ην Πεπηέκβξην ηνπ 1987. Νη πξψηνη απφθνηηνη πήξαλ ην
πηπρίν ηνπο ην Κάην ηνπ 1991. Απηή ηε ζηηγκή, ζην Ρκήκα θνηηνχλ πεξίπνπ 1.500 θνηηεηέο . Ππλνιηθά
ελεγξάθεζαλ ζε απηφ 3694 θνηηεηέο , δηαγξάθεθαλ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο 959 (24.1%) , θαη πήξαλ
πηπρίν κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 πεξίπνπ 1168.

2.1.

Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο.

Ρν Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ΑΡΔΗΘ ζπζηεγάδεηαη κε ην Ρκήκα Απηνκαηηζκνχ ζε έλα θνηλφ θηήξην δχν
νξφθσλ θαη ζπλνιηθνχ εκβαδνχ πεξίπνπ 2000m2. Δπίζεο δηαζέηεη έλα αθφκε εξγαζηεξηαθφ ρψξν θαη 2
γξαθεία ζε δηπιαλφ θηήξην.
ινη νη ρψξνη βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΡΔΗΘ ζηε Πίλδν Θεζζαινλίθεο, πεξίπνπ 17 ρικ. απφ
ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο φπνπ δηακέλεη ν
θχξηνο φγθνο ησλ κειψλ ηνπ Ηδξχκαηνο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε φινπο. Ρα ιεσθνξεία
ηνπ ΝΑΠΘ είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο πξφζβαζεο εθηφο απφ ηα ΗΣ απηνθίλεηα. Έηζη ε ιεηηνπξγία ηνπ
Ηδξχκαηνο θαζίζηαηαη φκεξνο ηνπ ΝΑΠΘ. Γηα παξάδεηγκα, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηαθφπηεηαη φηαλ
απεξγνχλ νη εξγαδφκελνη ηνπ ΝΑΠΘ, αθνχ νη θνηηεηέο δελ έρνπλ άιιε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζην
Ίδξπκα. Δίλαη ζεκαληηθή γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε δεκηνπξγία θαη άιισλ ελαιιαθηηθψλ
ηξφπσλ πξφζβαζεο, πρ. ζηδεξφδξνκνο.
Πηφρνο θαη επηζπκία ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ππνζηήξημε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαιχπηεη. Απηή ηε ζηηγκή,
θαη κε ηελ ππάξρνπζα θηηξηαθή ππνδνκή, ην Ρκήκα είλαη αλαγθαζκέλν λα θαιχςεη ηα εξγαζηεξηαθά
καζήκαηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ξ.Π. ζηνπο έμη (6) ππάξρνληεο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο.

2.2.

Ιζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο.
2.2.1. ηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ,
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία)

Ζ ζηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα 1 (Ξίλαθαο 11). Δίλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ ζηειέρσζε ηνπ
Ρκήκαηνο θαη ε δεκηνπξγία γξακκαηείαο ζηνπο ηνκείο ηνπ Ρκήκαηνο. Φπζηθά θάηη ηέηνην απαηηεί θαη ηελ
χπαξμε λέσλ ρψξσλ, αθνχ ην Ρκήκα αζθπθηηά ιεηηνπξγψληαο ζηνπο ππάξρνληεο ρψξνπο, γεγνλφο
ηδηαίηεξα αλαζηαιηηθφ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ.
2.2.2. Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί,
κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.
Ν αξηζκφο θαη ε θαηαλνκή ηφζν ησλ εγγεγξακκέλσλ φζν θαη ησλ εηζεξρνκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
ηνπ Ρκήκαηνο (δελ ππάξρνπλ κεηαπηπρηαθνί ή δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία
παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα 1 (Ξίλαθαο 14)
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2.3.

θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο.
2.3.1. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο
ηνπ;

Πην ΦΔΘ ίδξπζεο ηνπ Ρκήκαηνο δελ αλαγξάθνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ.
2.3.2. Πψο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο θαη
ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σκήκαηνο;
Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο αληηιακβάλεηαη σο ζθνπφ ηνπ Ρκήκαηνο ηελ πξναγσγή ηεο
επηζηήκεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο, ησλ Δθαξκνγψλ ηεο θαζψο θαη ηεο Αλάπηπμεο Ξιεξνθνξηαθψλ
Ππζηεκάησλ ηφζν κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ, φζν θαη απφ ηελ δηεμαγσγή
έξεπλαο πςεινχ επηπέδνπ.
Γεληθφηεξα ην ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο θαιείηαη λα ππνβνεζήζεη ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο ζε ζηειερηαθφ δπλακηθφ πςεινχ επηπέδνπ. Νη αλάγθεο απηέο απνξξένπλ απφ ηε δηαξθή
πξνζέγγηζε κηαο λέαο επνρήο πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο Θνηλσλίαο ηεο
Ξιεξνθνξίαο θαη ηεο Γλψζεο (Knowledge & Information Society). Πηα πιαίζηα απηά, γηα ηελ αξηηφηεξε
εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο, αμηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν:



ελφηεηεο απφ ηελ Δπηζηήκε θαη ηε Κεραληθή πνινγηζηψλ (Computer Science & Computer
Engineering), φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηηο γεληθέο αξρέο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ζηα ζέκαηα
νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αξρηηεθηνληθήο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ.



ελφηεηεο απφ ηα Ξιεξνθνξηαθά θαη Δπηθνηλσληαθά Ππζηήκαηα (Information & Communication
Systems), φπνπ κειεηάηαη κε κεγαιχηεξε πιεξφηεηα ε αιιειεπίδξαζε ρξήζηε-ππνινγηζηή, ν
ηξφπνο εηζαγσγήο ησλ εθαξκνγψλ ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζε κία επηρείξεζε ή
έλαλ νξγαληζκφ θαη νη γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν ζθνπφο ηνπ ηκήκαηνο


είλαη:

Λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ ζπνπδέο , δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ζηε
ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.



Λα δηαζέηεη πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ λα είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηηο επηηαγέο δηεζλψλ
νξγαληζκψλ(πρ ΗΔΔΔ, ACM) θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο
πιεξνθνξίαο.



Λα αλαπηχζζεη εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπκκεηέρνληαο ζε νξγαλσκέλα
εξεπλεηηθά ή αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα.



Λα νξγαλψλεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε
αιιά παλεπηζηήκηα θαη ΡΔΗ

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ηίζεληαη νη παξαθάησ ζηφρνη:


Ζ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ θαη ν εθνδηαζκφο ηνπο κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο
επηηξέςνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο.



Ζ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη
ζχλζεζε νξζνινγηζηηθήο ζθέςεο.



Ζ παξνρή ησλ πξναλαθεξφκελσλ γλψζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο θαη απηελέξγεηαο.



Ζ παξνρή ησλ πξναλαθεξφκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν
ζην επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν, αιιά ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αλζξψπηλε
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δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ θαιιηέξγεηα απηελέξγεηαο, θξηηηθήο ζθέςεο απνβιέπνληαο ζηελ
νινθιήξσζε (εζηθή, πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή) ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Ρκήκαηνο.


Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.



Ζ βέιηηζηε δπλαηή πξνεηνηκαζία θαη εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο
εξγαζίαο.



Ζ ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θνηλσλίαο.



Ζ πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ ηνπ
ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ πξαγκαηεχεηαη.



Ζ κεγαιχηεξε δπλαηή εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ κε ηελ έξεπλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο.



Ζ παξνρή θηλήηξσλ γηα πςεινχ επηπέδνπ έξεπλα ζηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο.



Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο (ηφζν ζε δηδαθηηθφ φζν θαη ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν) κε
άιια ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη κε θνξείο ηνπ
δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.



Ζ πξνζέιθπζε

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη πςειήο ζηάζκεο πξνζφληα γηα ηελ

δηδαζθαιία θαη ηελ εξεπλά , ζπκβαηά κα ηηο δηεζλείο απαηηήζεηο.


Ζ εμεηδίθεπζε ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ κε ηελ ιεηηνπξγία κεηαπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθψλ
ηκεκάησλ
2.3.3. Τπάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ
Σκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη;

Γελ ππάξρνπλ δηαηππσκέλνη ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο ζην ΦΔΘ ίδξπζήο ηνπ (Ξαξάξηεκα 12-8). Νη
παξαπάλσ ζηφρνη είλαη απηνί πνπ ζήκεξα ην Ρκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη.
2.3.4. Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη;
Αλ φρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή;
Νη εθπαηδεπηηθνί θαη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο δηαζθαιίδνληαη κέζσ:


ηεο αμηνιφγεζεο ηεο γεληθφηεξεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα, ζηελ πξαθηηθή θαη
ζηελ πηπρηαθή εξγαζία.



ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο (ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο) φπνπ ε απηελέξγεηα είλαη
δεδνκέλε, νη θνηηεηέο πξνάγνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ζπιινγήο επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ηειηθά ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Ζ πηπρηαθή εξγαζία είλαη θαη ην
θχξην φρεκα εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηελ έξεπλα. Έλα άιιν κέζν επίηεπμεο απηψλ ησλ
ζηφρσλ, είλαη ε ζπκκεηνρή νκάδσλ θνηηεηψλ ζε δηεζλήο επηζηεκνληθνχο δηαγσληζκνχο (πρ.
International Timetabling Competition, Agile Programming θιπ.) ζηα πιαίζηα καζεκάησλ ή ηεο
γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Νη ζηφρνη απηνί ππνβνεζνχληαη θαη απφ ηε ζπκκεηνρή
ησλ θνηηεηψλ ζηηο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηεο κειψλ ηνπ ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο άζθεζεο
ηνπο ζε δηάθνξνπο παξαγσγηθνχο θνξείο.



ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ε νπνία είλαη ην κέζν πξνεηνηκαζίαο θαη εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ κε
ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



ηεο εμέιημεο ησλ κειψλ ΔΞ ζηηο επφκελεο βαζκίδεο ε νπνία απαηηεί ηελ απφ κέξνπο ηνπο
πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο κέζσ πςεινχ επηπέδνπ έξεπλαο ε νπνία
αλαθνηλψλεηαη ζε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα, αιιά θαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή νδεγεί θαη ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο ηφζν βαζηθνχ φζν θαη
εθαξκνζκέλεο.
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ηεο ζπκκεηνρήο κειψλ ΔΞ ζε εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα κέζσ ηεο νπνίαο
ζηεξίδεηαη ηφζν ε αλάπηπμε έξεπλαο πςεινχ επηπέδνπ φζν θαη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο.



ηεο αλαλέσζεο/αλακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα,
παίξλνληαο ππφςε ηφζν ηηο πξνηάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ επηζηήκε ηεο Ξιεξνθνξηθήο,
φζν θαη ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο αλάγθεο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε δηάθνξνπο
παξαγσγηθνχο θνξείο,



ηεο αλαλέσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα απφ ηα εζληθά πξνγξάκκαηα ΔΞΔΑΔΘ-ΔΡΞΑ θαη απφ ηηο
δεκφζηεο επελδχζεηο .



ηεο ζχζηαζεο επηηξνπψλ νη νπνίεο ζα εηζεγνχληαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ, φηαλ ρξεηάδεηαη.

Αλαζηαιηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο ιεηηνπξγνχλ:


ε έιιεηςε κεηαπηπρηαθψλ θαη θπξίσο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. ζν δελ ππάξρνπλ απηφλνκεο
δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ε έξεπλα ζα ππνιείπεηαη πνζνηηθά ησλ ππνινίπσλ αληηζηνίρσλ ηκεκάησλ
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηφζν εζληθά φζν θαη δηεζλψο. Ρν Ρκήκα ζηεξείηαη ησλ θαιχηεξα
εθπαηδεπκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ, αθνχ απηνί επηιέγνπλ ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε
Ηδξχκαηα (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) πνπ κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ κεηαπηπρηαθέο θαη
θπξίσο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο,



ην επηβαξπκέλν δηδαθηηθφ σξάξην ησλ κειψλ ΔΞ,



νη απμεκέλεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ΔΞ,



ε ειιηπήο δηνηθεηηθή ππνζηήξημε,



ηδηαίηεξα αλαζηαιηηθά ιεηηνπξγεί ε έιιεηςε επαξθψλ ρψξσλ εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ησλ
θνηηεηψλ (ηα εξγαζηήξηα ιεηηνπξγνχλ επί 10ψξανπ βάζεσο θαζεκεξηλά, ρσξίο λα είλαη
αξθεηφ). Πε απηφ νδήγεζε ε κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ, ελάληηα
ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο,



ε

έιιεηςε

ρψξσλ

ζηέγαζεο

ησλ

εξεπλεηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ

θαη

ησλ

εξεπλεηηθψλ

εξγαζηεξίσλ ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία έρεη απνθαζηζηεί απφ ηελ ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο (2/24-112004) θαη έρεη εγθξηζεί απφ ην Ππκβνχιην ηνπ ΑΡΔΗΘ (2/15-2-2005). Νη αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ
εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Ρκήκαηνο δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη θαιχπηνληαη, νχηε
ππνηππσδψο,


ε ειιηπήο ζηέγαζε ησλ κειψλ ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο φπνπ ζε ρψξνπο 15m2 ζηεγάδνληαη 3 κέιε ΔΞ.



ε έιιεηςε κεραληζκνχ παξνρήο θηλήηξσλ ζηα κέιε ΔΞ γηα έξεπλα πςεινχ επηπέδνπ ή
δηεπθφιπλζεο εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ είηε κέζα ζην Ρκήκα, είηε εθηφο κε άιινπο θνξείο.

2.4.

Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο.

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Ρκήκαηνο αζθείηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Ππκβνχιην θαη ηνλ Ξξντζηάκελν θαη
ηνπο πεπζχλνπο ησλ Ρνκέσλ ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ θαη νθηψ εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ. Πηε Ππλέιεπζε πξνεδξεχεη ν
Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεξνχληαη πξαθηηθά απφ ηε Γξακκαηέα ηνπ Ρκήκαηνο.
Ρν Ππκβνχιην ηνπ Ρκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν, ηνπο δχν πεχζπλνπο ησλ Ρνκέσλ, έλαλ
εθπξφζσπν ησλ Φνηηεηψλ, θαη γηα εηδηθά ζέκαηα έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ Ρερληθνχ Ξξνζσπηθνχ.
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2.4.1. Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα;
Κε ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (ΞΞΠ) ην 2004, νξίζηεθαλ
απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο νη παξαθάησ ηέζζεξηο επηηξνπέο:



Δπηηξνπή Αθαδεκατθνχ ρεδηαζκνχ θαη Έξεπλαο
Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ εμήο:


Ππληνληζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο, ζπκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε Ξαλεπηζηήκηα ηεο Διιάδνο θαη άιισλ ρσξψλ-κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.



Δπίβιεςε ηεο νκαιήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο. Αμηνιφγεζε θαη
δηαξθήο εθζπγρξνληζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αληηζηνηρήζεσλ ησλ
καζεκάησλ θαηά ηηο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο.



Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ.



Ππληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζθνξά καζεκάησλ ζπλερηδφκελεο
εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο θαη ηα νπνία αθνξνχλ ζε πηπρηνχρνπο ηνπ ηκήκαηνο ή άιισλ,
ζπλαθψλ, ηκεκάησλ Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Ρ.Δ.Η.



Θαζνξηζκφο

θαη

επίβιεςε

ηεο

εθαξκνγήο

ζρεκάησλ

αμηνιφγεζεο

ηεο

εθαξκνγήο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο θνηηεηέο θαη
επηρεηξήζεηο Ξιεξνθνξηθήο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζα γίλεηαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Πχλδεζεο κε ηελ Ξαξαγσγή θαη ηελ Αγνξά Δξγαζίαο.


Δπίβιεςε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εηζαγσγή κειεηψλ πεξίπησζεο / ππνδεηγκαηηθψλ
εθαξκνγψλ (case studies) ζε καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο. Νη ελ ιφγσ
εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ θαηά ην δπλαηφλ πηζηά αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο
εθαξκνγέο ηνπ ρψξνπ ηεο παξαγσγήο.



Νξγάλσζε δηαιέμεσλ θαη εκεξίδσλ ζε δηάθνξα επηκέξνπο γλσζηηθά πεδία ηεο Δθαξκνζκέλεο
Ξιεξνθνξηθήο, απφ πξνζθεθιεκέλνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο ή/θαη δηαθεθξηκέλα ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ.



Γηεξεχλεζε πεξηπηψζεσλ επηθαιχςεσλ ζηελ χιε ησλ καζεκάησλ πνπ δειψλνπλ νη θνηηεηέο θαη
δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπο.



Κειέηε θαη ζχληαμε πξνηάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ηα πξνγξάκκαηα άιισλ ηδξπκάησλ ηεο Δ.Δ. ζε ηξφπν ψζηε λα
εληζρχεηαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ δηακέζνπ ηνπ ζπζηήκαηνο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ
ECTS.





Νξγάλσζε αξρείνπ κε ηηο πεξηγξαθέο φισλ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ.



Δπηκέιεηα ηνπ δίγισζζνπ (Διιεληθά – Αγγιηθά) νδεγνχ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο.

Δπηηξνπή Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Τπνδνκήο
Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ εμήο:


Ππιινγή ησλ αηηήζεσλ πνπ θαηαζέηνπλ νη θαζεγεηέο γηα αγνξέο λέσλ βηβιίσλ πνπ αθνξνχλ
ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ θαη πξνψζεζε απηψλ ησλ αηηήζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο.
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Δηζαγσγή θαη ρξήζε πνιπκέζσλ θαη άιισλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο θαη ζηα εξγαζηήξηα.



Δπνπηεία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet). Νη δηαδηθαζίεο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμε θαη
ιεηηνπξγία ηεο δηθηπαθήο πχιεο ηνπ ηκήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ αλάπηπμε ςεθηαθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Virtual Learning Environment – CoursePacks). Δπηκέιεηα ηνπ
δηαδηθηπαθνχ

ηφπνπ

ηνπ

ηκήκαηνο

(παξνπζίαζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

ζπνπδψλ

θαη

ηνπ

πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, δηαξθήο ελεκέξσζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο, ειεθηξνληθή
έθδνζε ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, θιπ.)


Δπίβιεςε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ ηνπ ηκήκαηνο.



Ξξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο ζε λέα εξγαζηήξηα, λέεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη λέν
εμνπιηζκφ (ινγηζκηθνχ θαη ππνινγηζηηθφ).



Κειέηε πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο ζε πξνζσπηθφ θαη ζχληαμε/ππνβνιή
πξνηάζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ.



Θαζνξηζκφο ζρεκάησλ πνιιαπιήο βηβιηνγξαθίαο ζε επηιεγκέλα καζήκαηα κέζα ζηελ επφκελε
ηξηεηία.



Ππληνληζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηκήκαηνο ζε πξνγξάκκαηα εηαηξηψλ πιεξνθνξηθήο, εηδηθά γηα
ηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε (π.ρ. MS-MSDNAA, IBM Scholars Program,
θιπ.)



Ξξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο νξγάλσζεο εξγαζηεξίσλ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν (π.ρ. Ρερλεηή
Λνεκνζχλε, Γίθηπα Ζ/, Ξνιπκέζα, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, θιπ.)



Δπηηξνπή πνπδψλ θαη Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ
Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ εμήο:


Θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Ππκβνχισλ Ππνπδψλ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο, κε
πξνηεξαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζρήκαηνο γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο (ελδεηθηηθά: 20 θνηηεηέο
ηνπ Α! εμακήλνπ αλά Πχκβνπιν Ππνπδψλ).



Νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαθνίλσζε, ζηελ αλάζεζε θαη ζηελ
νινθιήξσζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ. Πχληαμε θαλνληζκνχ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ
ηνπ ηκήκαηνο.



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο δηαξθνχο επηθνηλσλίαο ηνπ ηκήκαηνο κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ, θαζψο
επίζεο θαη θηλήηξσλ ψζηε νη απφθνηηνη λα δηαηεξνχλ ηελ επαθή ηνπο κε ην ηκήκα, αθφκα θαη
κεηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε.



Θαηαγξαθή ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο επαγγεικαηηθήο απνξξφθεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο,
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Πχλδεζεο κε ηελ Ξαξαγσγή θαη ηελ Αγνξά Δξγαζίαο.



Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ θάζε ρξφλν ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην
ηκήκα, ησλ θνηηεηψλ πνπ “παγψλνπλ” ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην ηκήκα, δηεξεχλεζε ησλ
αληίζηνηρσλ αηηίσλ.



Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ κέζνπ ρξφλνπ θνίηεζεο ζην ηκήκα.



Θαζνξηζκφο θαη εηζαγσγή δειηίσλ αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο θνηηεηέο κε επζχλε
ηνπ θάζε δηδάζθνληνο θαη γηα δηθή ηνπ ρξήζε ζηελ πξψηε ηξηεηία.



Γηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ κεησκέλεο πξνζέιεπζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
ζεσξεηηθψλ δηαιέμεσλ ησλ καζεκάησλ. Δηζαγσγή θηλήηξσλ πξνο αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο
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ησλ καζεκάησλ, δηεμαγσγή ςεθνθνξηψλ γηα ηελ επηβξάβεπζε θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζην
θάζε έλα αθαδεκατθφ έηνο, θιπ.


Γεκηνπξγία αξρείνπ κε αληηπξνζσπεπηηθά ζέκαηα ησλ ηειηθψλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ησλ
καζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηζηνίρσλ απαληήζεσλ θαη ησλ
πξνηχπσλ βαζκνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη.



Κειέηε γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ πιένλ θαηάιιεισλ ππνςήθησλ θνηηεηψλ γηα ην ηκήκα.
Πηξαηεγηθή δηαθήκηζεο ζε Ιχθεηα θαη Γπκλάζηα. Ππλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο νη
νπνίνη δηδάζθνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.



Δπηηξνπήο χλδεζεο κε ηελ Παξαγσγή θαη ηελ Αγνξά Δξγαζίαο
Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ εμήο:


Γηεμαγσγή ησλ εμάκελσλ ηνπνζεηήζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ηειεηνθνίησλ θνηηεηψλ ηνπ
ηκήκαηνο ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο.



Θαηαγξαθή ησλ ζρέζεσλ ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηαηηζηηθή
ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ν εξγνδφηεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γίλεηαη θαλνληθφο εξγνδφηεο κεηά
ηελ απνθνίηεζε, θαζνξηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε
βηνκεραλία θαη ηηο επηρεηξήζεηο.



Αμηνιφγεζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ νινθιεξψλνπλ
ηελ

πξαθηηθή

ηνπο

άζθεζε,

ηνπο

αθαδεκατθνχο

θαη

ηνπο

εξγαζηαθνχο

επφπηεο

ησλ

ηνπνζεηήζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Δπηηξνπή Αθαδεκατθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Έξεπλαο.


Θαηαγξαθή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ
απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δπηηξνπή Ππνπδψλ θαη Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ.



Δπηκέιεηα θαη έθδνζε δίγισζζνπ έληππνπ νδεγνχ πξαθηηθήο άζθεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρήκαηνο κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο
Διιάδα θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ.
2.4.2. Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ππάξρνπλ ζην Σκήκα;

Πην ηκήκα ππάξρεη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, φπσο θαη ν θαλνληζκφο πξαθηηθήο
άζθεζεο. Γηα φια ηα ππφινηπα ην ηκήκα εθαξκφδεη ηνλ πξφζθαην (Λνέκβξηνο 2008) γεληθφ θαλνληζκφ
πνπ ηζρχεη γηα φια ηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο( βιέπε παξάξηεκα)
2.4.3. Γηάξζξσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε Σνκείο. Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή ζηε
ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ;
Ρν Ρκήκα είλαη νξγαλσκέλν ζε δχν Ρνκείο. Ρνλ Ρνκέα Αλάιπζεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνλ
Ρνκέα πζηεκάησλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ.
Θάζε ηνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία ελφο αξηζκνχ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ(βιέπε ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο). Ρα κέιε ηνπ κφληκνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ αλήθνπλ ζε
έλα απφ ηνπο δχν Ρνκείο. ξγαλα ηνπ Ρνκέα είλαη ε Ππλέιεπζε θαη ν πεχζπλνο. Ζ Ππλέιεπζε
απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Ρνκέα θαη δχν εθπξνζψπνπο
ησλ θνηηεηψλ.
Θαηά ηελ άπνςε ησλ κειψλ ΔΞ, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο δηάξζξσζεο ησλ Ρνκέσλ ζε ζρέζε
κε ηελ ζεκεξηλή αληίιεςε γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Ρκήκαηνο. Απηφ θαηαγξάθεηαη θαη ζην αλαπηπμηαθφ
πξφγξακκα ΔΞΔΑΔΘ ηνπ ηκήκαηνο, φπνπ πξνηείλεηαη κία αλαδηάξζξσζε ζε 3 ηνκείο.
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Ζ πηζαλή φκσο αλαδηάξζξσζε ησλ Ρνκέσλ ζα πξέπεη λα κειεηεζεί επηζηακέλσο θαη λα βαζηζηεί ζηηο
ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηεο επηζηήκεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο, φπσο επίζεο θαη
ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ππάξρνληνο ΔΞ, έηζη ψζηε ην Ρκήκα λα αληαπνθξίλεηαη κε
επηηπρία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 2009-2010 Τμήμαηορ Πληποθοπικήρ, ΑΤΕΙΘ

Εκδοζη 4

22

3. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ
3.1. Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
3.1.1. Βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο
ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο.
Ζ ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (ΞΞΠ) έγηλε ην 2006.
To πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο νξίζηεθε κε ηελ Α 43257/E5 (ΦΔΘ 629/19-5-06, η.Β‟) κεηά
απφ απφθαζε ηεο Γ.Π ηνπ Ρκήκαηνο
Κε ην ηξέρνλ ΞΞΠ ηνπ Ρκήκαηνο εθηηκάηαη φηη νη πηπρηνχρνη ηνπ Ρκήκαηνο απνθηνχλ φιεο ηηο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ζηαδηνδξνκήζνπλ
ζηνλ ηνκέα ηεο Ξιεξνθνξηθήο. Ζ πεπνίζεζε απηή ζηεξίδεηαη ζηα παξαθάησ δχν δεδνκέλα:


Ζ χπαξμε καζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ λένπο ηνκείο ηεο Ξιεξνθνξηθήο, εθνδηάδεη ηνπο απνθνίηνπο
ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ ηερλνγλσζία εθείλε πνπ είλαη απαξαίηεηε απηή ηε ζηηγκή ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία. Ρνλίδεηαη, φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή δηαδηθαζία
αλακφξθσζεο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Ξιεξνθνξηθήο. Γηα απηφ πξνβιέπεηαη ην πξνζερέο εμάκελν λα αξρίζεη λέα
δηαδηθαζία αλακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.



Ζ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ δίλνληαο θχξην βάξνο ζηηο αζθήζεηο πξάμεο θαη ζηελ
εξγαζηεξηαθή πξάμε, ζπλδξάκεη επηθνπξηθά ηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ κε απνδνηηθφηεξν ηξφπν. Ζ χπαξμε θαηά κέζν φξν κφλν 25 σξψλ εβδνκαδηαίαο
δηδαζθαιίαο ηνπ ηππηθνχ εμακήλνπ, εθηηκάηαη φηη ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή
ησλ θνηηεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο επηηξέπεη ηε κεηαθνξά πνζνζηνχ ηεο
δηαδηθαζίαο κάζεζεο απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο.

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαζέηεη καζήκαηα Γεληθήο θαη Δηδηθήο πνδνκήο ηα νπνία επηηξέπνπλ κία ζε
βάζνο γλψζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ ηεο Ξιεξνθνξηθήο. 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.
Δπηπιένλ, ηα εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα πιεξνθνξηθήο, ηερλνινγίαο δηαδηθηχνπ, ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ
ηεο Ξιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη ν ζπλερήο εμνπιηζκφο κε λέν πιηθφ/ινγηζκηθφ εμαζθαιίδεη ζηνπο
απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο πξφζβαζε ζε ηκήκαηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηα νπνία εμειίζζνληαη ζπλερψο
θαη ζηα νπνία θαηέρνπλ ήδε ζεκαληηθή ζέζε.
Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ παξέρεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πξνζσπηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ
κέζσ ησλ αζθήζεσλ πξάμεηο 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 γηα κία θαξηέξα ζην ρψξν ηεο
Ξιεξνθνξηθήο. Δηδηθή πξνζνρή δίλεηαη ζηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζε πην
ηερληθά ζέκαηα.
Ρν πξφγξακκα νξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (δηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα θαη αζθήζεηο πνπ
πξνζθέξνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε), ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο (εθηίκεζε ηεο επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ
λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε απφδνζε) θαη ηελ δηαδηθαζία εμάζθεζεο (εμάζθεζε δεμηνηήησλ θαη αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ). Ζ πνηφηεηα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ έγθεηηαη ζηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο
θνηηεηέο, ζην κφληκν Δ.Ξ. θαη ζην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.
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ζνλ αθνξά ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη απφθνηηνη ηνπ Ρκήκαηνο παξαθνινπζνχλ κε επηηπρψο
ζπλαθείο κεηαπηπρηαθνχο θχθινπο ζπνπδψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη
ηελ αξηηφηεηα ησλ γλψζεψλ ηνπο.
Πχκθσλα κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ, ε απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Ρκήκαηνο
Ξιεξνθνξηθήο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο αγγίδεη ην 95%. Νη θαηεπζχλζεηο εξγαζίαο κνηξάδνληαη πεξίπνπ
ηζφπνζα ζηνλ δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Πην κελ δεκφζην ηνκέα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
απνξξνθάηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη δεπηεξεπφλησο ζε λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή άιινπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Πην δε ηδησηηθφ
ηνκέα νη απφθνηηνη απνξξνθνχληαη θπξίσο σο πξνγξακκαηηζηέο-αλαιπηέο ζε κηθξέο ή κεγάιεο εηαηξείεο
πιεξνθνξηθήο ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ αζρνιείηαη κε ην ειεχζεξν επάγγεικα.
Γελ ππάξρνπλ φκσο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ λα ειέγρνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ,
ηελ επθνιία εχξεζεο δνπιεηάο θαη ηε ζρέζε απνθηψκελεο γλψζεο θαηά ην πξνπηπρηαθφ ζηάδην θαη
εθαξκνγήο ηεο, αλ θαη έρεη πξνβιεθζεί ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο. Πχλδεζεο κε ηελ Ξαξαγσγή θαη
ηελ Αγνξά Δξγαζίαο. Έγηλαλ δχν πξνηάζεηο νη νπνίεο φκσο δελ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ
Ρκήκαηνο:


Κε

ην

ρξεκαηνδνηνχκελν

πξφγξακκα

ΔΞΔΑΔΘ

ηνπ

Ρκήκαηνο

πξνηάζεθαλ

δηαδηθαζίεο

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ, θαη θαηαγξαθήο ηεο
επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ πηπρηνχρσλ.


Δπίζεο κε ηελ ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο
εζσηεξηθνχ κεραληζκνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ. Ν
εζσηεξηθφο κεραληζκφο έρεη ζρέζε κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο έηζη ψζηε λα
ππάξρνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα παίξλνληαο ππφςε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο θαη
ηηο πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα (αλψλπκα) εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζα ηνπο δίλνληαη
λα ζπκπιεξψζνπλ ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ ζπνπδψλ. Ν εμσηεξηθφο κεραληζκφο έρεη ζρέζε κε
ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο απφ πηπρηνχρνπο ηνπ ηκήκαηνο νη νπνίνη
ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ησλ γλψζεσλ ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ
ηκήκαηνο φπσο απηέο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο (κεηά ηελ πξφζιεςε) ηφζν ζε
ηερλνινγηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.

3.1.2. Γνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ
πνπδψλ.
Πχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Ξεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο «... γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο, αμηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ελφηεηεο
απφ ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Ρερλνινγία ησλ πνινγηζηψλ (Computer Science and Engineering) ...
ελφηεηεο απφ ηα Ξιεξνθνξηαθά θαη Δπηθνηλσληαθά Ππζηήκαηα (Information & Communication Systems)
...»
Αθνινπζψληαο

ηελ

παξαπάλσ

πεξηγξαθή

ην

πξνηεηλφκελν

πξφγξακκα

παξνπζηάδεη

ηα

εμήο

ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηα καζήκαηά ηνπ:


Νη ελφηεηεο απφ ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Ρερλνινγία ησλ πνινγηζηψλ θαιχπηνληαη απφ ηξία
Καζήκαηα Δηδηθφηεηαο (Ρερλεηή Λνεκνζχλε, Ιεηηνπξγηθά Ππζηήκαηα ΗΗ, Βάζεηο Γεδνκέλσλ ΗΗ) ελψ
ππνζηεξίδνληαη θαη απφ Καζήκαηα Δηδηθήο πνδνκήο (Νξγάλσζε & Αξρηηεθηνληθή πνι, Ιεηηνπξγηθά
Ππζηήκαηα Η, Βάζεηο Γεδνκέλσλ Η). Ξεξαηηέξσ δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο παξέρεηαη κε επηινγή θαη
άιισλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο (Ρερλνινγία Ξνιπκέζσλ, Ξνηφηεηα & Αμηνπηζηία Ινγηζκηθνχ,
Ξξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο πνινγηζηψλ, Δπεμεξγαζία Πήκαηνο & Δηθφλαο, Ξαξάιιεια θαη
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Θαηαλεκεκέλα

Ππζηήκαηα,

Δηδηθά

Θέκαηα

Ρερλεηήο

Λνεκνζχλεο,

Δηδηθά

Θέκαηα

Βάζεσλ

Γεδνκέλσλ, Αζθάιεηα Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ, Γιψζζεο & Κεηαγισηηηζηέο)


Νη ελφηεηεο απφ ηα Ξιεξνθνξηαθά θαη Δπηθνηλσληαθά Ππζηήκαηα θαιχπηνληαη απφ ηέζζεξα
Καζήκαηα

Δηδηθφηεηαο

(Αλάπηπμε

Γηεπηθαλεηψλ

Σξήζηε,

Ξξνγξακκαηηζκφο

Γηαδηθηπαθψλ

Δθαξκνγψλ, Αλάπηπμε & Γηαρείξηζε Δθαξκνγψλ, Γίθηπα Ζ/) ελψ ππνζηεξίδνληαη θαη απφ
Καζήκαηα Δηδηθήο πνδνκήο (Ξξνγξακκαηηζκφο πνινγηζηψλ Η, Ξξνγξακκαηηζκφο πνινγηζηψλ ΗΗ,
Γνκέο Γεδνκέλσλ, Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Η, Κεζνδνινγίεο Ξξνγξακκαηηζκνχ Η, Ρειεπηθνηλσλίεο
θαη Γίθηπα πνινγηζηψλ, Κεραληθή Ινγηζκηθνχ, Κεζνδνινγίεο Ξξνγξακκαηηζκνχ ΗΗ, Ξιεξνθνξηαθά
Ππζηήκαηα ΗΗ). Ξεξαηηέξσ δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο παξέρεηαη κε επηινγή θαη άιισλ καζεκάησλ
εηδηθφηεηαο (Δηδηθά Θέκαηα Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ, Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Γηνίθεζεο,
Λεπξσληθά Γίθηπα, Γξαθηθά πνινγηζηψλ, Δπθπή Ππζηήκαηα, Δηδηθά Θέκαηα Γηθηχσλ, Ζιεθηξνληθφ
Δκπφξην).

Ρα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο θαηαλέκνληαη ζηα επηά (7)
δηδαθηηθά εμάκελα. Ρν φγδνν εμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε.
Ρα καζήκαηα ρσξίδνληαη ζε ππνρξεσηηθά , θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο. Ρα καζήκαηα
ησλ πξψησλ έμη (6) εμακήλσλ είλαη φια ππνρξεσηηθά θαη επηιέγνληαη απφ φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ
Ρκήκαηνο. Καη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά είλαη ηα καζήκαηα εθείλα πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο
απφ έλα πίλαθα πεξηζζφηεξσλ καζεκάησλ. Ρα καζήκαηα ηνπ έβδνκνπ (7νπ) εμακήλνπ ραξαθηεξίδνληαη
ζαλ θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά εθηφο απφ ην κάζεκα Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε Δθαξκνγψλ ην φπνην
είλαη ππνρξεσηηθφ. O θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη εθηφο απφ ην κάζεκα Αλάπηπμε θαη
Γηαρείξηζε Δθαξκνγψλ θαη ηέζζεξα (4) αθφκε απφ ηνλ πίλαθα ησλ θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ
καζεκάησλ γηα λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην εμάκελν απηφ. Ρα καζήκαηα επηινγήο κπνξνχλ λα
επηιεγνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο κφλν γηα ηελ απφθηεζε επί πιένλ γλψζεσλ

(π.ρ. Αγγιηθά) θαη δελ έρνπλ

ECTS κνλάδεο. Ζ βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ επηινγήο δελ ππνινγίδεηαη ζην βαζκφ πηπρίνπ.
Έλα κάζεκα κπνξεί λα είλαη Θεσξεηηθφ, Δξγαζηεξηαθφ ή Μηθηφ (λα πεξηιακβάλεη δειαδή θαη
ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κέξνο). Πηα ζεσξεηηθά καζήκαηα παξνπζηάδεηαη κηα επξεία πεξηνρή ελφο
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ην ζρεηηθφ κε απηήλ πξνβιεκαηηζκφ. Πηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, νη
θνηηεηέο θάησ απφ ηελ επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ εθπαηδεχνληαη
θαηά κηθξέο νκάδεο ζηελ εθαξκνγή ζεσξεηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ ή ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ, ην ρεηξηζκφ
ηερληθψλ ζπζηεκάησλ, ηνλ εζηζκφ ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ηε ζχληαμε πεξηγξαθηθψλ εθζέζεσλ θιπ.
ψζηε λ' απνθηνχλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο.
Ρν πξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο θαηαλέκεη ηε δηδαζθαιία ησλ επηζηεκνληθψλ θαη
ηερλνινγηθψλ ελνηήησλ ζε καζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (π.ρ. Καζεκαηηθά), ζε καζήκαηα Δηδηθήο
Τπνδνκήο (π.ρ. Δηζαγσγή ζηελ Ξιεξνθνξηθή), ζε καζήκαηα Δηδηθφηεηαο (π.ρ. Βάζεηο Γεδνκέλσλ)
θαη ζε καζήκαηα Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ - ΓΟΝΑ (π.ρ.
Νξγάλσζε θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ).
Πηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα νη θνηηεηέο θάζε εμακήλνπ ρσξίδνληαη ζε νιηγνκειή ηκήκαηα είθνζη
πεξίπνπ αηφκσλ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ηκεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή.
Γηα λα ζεσξεζεί φηη έλα κηθηφ κάζεκα νινθιεξψζεθε κε επηηπρία, ν θνηηεηήο πξέπεη λα επηηχρεη
αλεμάξηεηα θαη ζην ζεσξεηηθφ θαη ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο. Νη βαζκνί πνπ παίξλεη ν
θνηηεηήο ζε θαζέλα απφ ηα δχν κέξε ζπληίζεληαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο, κε βάζε ηηο
αθαδεκατθέο δηδαθηηθέο κνλάδεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε βαξχηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ
κέξνπο ηνπ καζήκαηνο. Αλ ν θνηηεηήο απνηχρεη ζε έλα απφ ηα δχν κέξε ηνπ κηθηνχ καζήκαηνο
επαλαιακβάλεη κφλν απηφ.
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Δάλ νη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη ζ' έλα κάζεκα είλαη πξνυπφζεζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ελφο άιινπ
καζήκαηνο, ην πξψην κάζεκα ραξαθηεξίδεηαη πξναπαηηνχκελν ηνπ δεχηεξνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν
θνηηεηήο δελ κπνξεί λα επηιέμεη ην δεχηεξν κάζεκα εάλ δελ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην πξψην. Ρα
πξναπαηηνχκελα καζήκαηα θαίλνληαη ζηηο ζηήιεο κε επσλπκία "Πξν." ζηνλ πίλαθα ησλ καζεκάησλ ηνπ
Ρκήκαηνο.
Πε θάζε κάζεκα αληηζηνηρεί έλαο αξηζκφο Αθαδεκατθψλ Γηδαθηηθψλ Κνλάδσλ (ζηήιεο "Α.Γ.Κ."). Νη
Αθαδεκατθέο Γηδαθηηθέο Κνλάδεο ή κνλάδεο ECTS παξηζηάλνπλ ην ζπλνιηθφ εθπαηδεπηηθφ θφξην ηνπ
καζήκαηνο. Πε θάζε εμάκελν αληηζηνηρνχλ ηξηάληα (30) αθαδεκατθέο κνλάδεο. Πηε πηπρηαθή εξγαζία θαη
ηελ πξαθηηθή άζθεζε αληηζηνηρνχλ απφ (15) αθαδεκατθέο κνλάδεο
Πην ΞΞΠ πξνζθέξνληαη ζπλνιηθά 51 καζήκαηα ( 31 πνρξεσηηθά , 19 πνρξεσηηθά επηινγήο θαη 2
πξναηξεηηθά) ζε 7 δηδαθηηθά εμάκελα.

Απφ απηά νη θνηηεηέο νθείινπλ λα εμεηαζηνχλ ζε 35

(31

πνρξεσηηθά θαη 4 ππνρξεσηηθά επηινγήο). Ρα πξναηξεηηθά έρνπλ ζαλ ζηφρν ηε βειηίσζε γλψζεσλ ζε
θάπνηνπο ηνκείο

δελ έρνπλ δηδαθηηθέο κνλάδεο.

Θάζε κάζεκα έρεη 6 δηδαθηηθέο κνλάδεο (ΑΓΚ) κε

ζχλνιν 210 ΑΓΚ πνπ πινπνηνχληαη ζε 179 ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα γηα ηα 7 δηδαθηηθά εμάκελα
. Ρν 8ν εμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε (15 ΑΓΚ) θαη ηελ πηπρηαθή εξγαζία (15 ΓΚ).
Απφ ηα καζήκαηα ησλ 7 πξψησλ εμακήλσλ, 8 καζήκαηα είλαη γεληθήο ππνδνκήο (ΚΓ), 11 καζήκαηα
εηδηθήο ππνδνκήο (ΚΔ), 12 καζήκαηα εηδηθφηεηαο (ΚΔ) θαη 4 καζήκαηα νηθνλνκίαο, δηνίθεζεο, λνκηθψλ
θαη αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ (ΓΝΛΑ).
ια ηα καζήκαηα ΚΓ, ΚΔ θαη ΓΝΛΑ (23 καζήκαηα) είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο θνηηεηέο. Απφ ηα 12
ΚΔ ππνρξεσηηθά είλαη ηα 8. Ρα ππφινηπα 4 πξέπεη λα επηιεγνχλ κεηαμχ 19 καζεκάησλ πνπ
πξνζθέξνληαη σο επηινγή ζηνπο θνηηεηέο.
Πην παξάξηεκα 1 (Ξίλαθαο 1 θαη 2) παξνπζηάδνπκε ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
Ππλνιηθά

νη

θνηηεηέο

καο

θαηαλεκεκέλεο ζε 184 (72%)

θαινχληαη

λα

παξαθνινπζήζνπλ

ζπλνιηθά

257

ψξεο

καζεκάησλ

ψξεο ζεσξίαο θαη 74 (28%) ψξεο εξγαζηεξίσλ.

Ρα αληίζηνηρα πνζνζηά θάζε θαηεγνξίαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 35 καζεκάησλ θαζψο θαη ηα πνζνζηά πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο (ΑΓΚ), ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα (ΥΓ) θαίλνληαη ζηνλ
παξαθάησ Ξίλαθα 3-1.

Πίλαθαο 3-1. Πνζνζηά θαηεγνξηψλ καζεκάησλ

ΚΓ

ΚΔ

ΚΔ

ΓΝΛΑ

Καζήκαηα

21.1%

28.9%

31.6%

18.4%

ΓΚ

22.9%

31.4%

34.3%

11.4%

ΥΓ

24%

29.6%

36.9%

9.5%

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζην Ξαξάξηεκα (πίλαθεο 5,6,7) φπνπ θαίλνληαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο
αλά κάζεκα φπσο θαη ηα πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο ηφζν ζηα ζεσξεηηθά φζν θαη ζηα
εξγαζηεξηαθά καζήκαηα.
Πε φια ηα καζήκαηα δίλνληαη δηδαθηηθά βνεζήκαηα θπξίσο βηβιία ή/θαη ζεκεηψζεηο. Γπζηπρψο πνιιέο
θνξέο ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ειιεληθψλ βηβιίσλ θαη ην φξην ησλ 20€ αλά κάζεκα πνπ έρεη ζέζεη ε
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Γηνίθεζε ηνπ ΑΡΔΗΘ, αλαγθάδνπλ ηνπο δηδάζθνληεο λα πξνηείλνπλ ζπγγξάκκαηα ηα νπνία δελ έξρνληαη
πξψηα ζηελ πξνηίκεζή ηνπο.
Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη πνιχ ζπρλά θαη
πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ θξίλεηαη αλαγθαία απφ ηνπο δηδάζθνληεο.
Δλψ ζην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ έρεη πξνβιεθζεί λα κελ ππάξρεη επηθάιπςε χιεο κεηαμχ
ησλ καζεκάησλ (κηα κηθξή επηθάιπςε ηεο ηάμεο ηνπ 5% έρεη πξνβιεθζεί γηα λα βνεζεζεί ε καζεζηαθή
δηαδηθαζία), απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ βιέπνπκε φηη ζε θάπνηα καζήκαηα (πρ. Βάζεηο
Γεδνκέλσλ Η θαη ΗΗ) ππάξρεη πνιχ κεγάιε επηθάιπςε. Απηφ ην πξφβιεκα πξνβιέπεηαη λα αληηκεησπηζηεί
κεηά ηελ επηθνηλσλία πνπ είρε ε ΝΚΔΑ ηνπ Ρκήκαηνο κε ηνπο δηδάζθνληεο.
Ν ζεζκφο ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ έρεη εθαξκνζηεί ζην Ρκήκα. Θεσξνχκε φηη ν ζεζκφο
βνεζάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ πην νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ Νη πεξηνξηζκνί πνπ
ζέηεη φκσο ν θαλνληζκφο ζπνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο δελ επηηξέπεη ηελ νξζνινγηζηηθή ρξήζε ηνπ κε
απνηέιεζκα πνιχ θνηηεηέο λα δηαιέγνπλ καζήκαηα πξνρσξεκέλσλ εμακήλσλ ηα νπνία δελ έρνπλ
πξναπαηηνχκελα αιιά ζηελ πξάμε είλαη απαξαίηεηεο νη γλψζεηο καζεκάησλ πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ.
Γηα παξάδεηγκα παξαηεξείηαη κεγάιε δήηεζε ηνπ καζήκαηνο Κεζνδνινγίεο Ξξνγξακκαηηζκνχ Η, απφ
θνηηεηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ πεξάζεη ην κάζεκα Ξξνγξακκαηηζκφο Ζ/ ΗΗ θαη κεξηθέο θνξέο νχηε θαλ ην
κάζεκα Ξξνγξακκαηηζκφο Ζ/ Η. Απηφ νδεγεί ζηνλ ππεξπιεζπζκφ θάπνησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ
εμακήλνπ, ηα νπνία ηειηθά εκθαλίδνπλ κεγάια πνζνζηά απνηπρίαο, αθνχ ζηελ πξάμε εγθαηαιείπνληαη
απφ ηνπο θνηηεηέο.
Απφ καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ ππάξρεη ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα «Αγγιηθή Νξνινγία» θαη δχν
πξναηξεηηθά καζήκαηα, ρσξίο δηδαθηηθέο κνλάδεο, «Μέλε Γιψζζα Η» θαη «Μέλε Γιψζζα ΗΗ»
3.1.3. Δμεηαζηηθφ ζχζηεκα.
Νη γξαπηέο ηειηθέο εμεηάζεηο είλαη ε θχξηα κέζνδνο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα καζήκαηα, ηφζν ζην
ζεσξεηηθφ φζν θαη ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο φπνπ ππάξρεη. Πε έλα κφλν κάζεκα ππάξρεη θαη ελδηάκεζε
αμηνιφγεζε.
Πε 10 απφ ηα 31 ππνρξεσηηθά καζήκαηα (32%) εμεηάδνληαη θαη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη ελψ ζηα
πεξηζζφηεξα καζήκαηα επηινγήο ππάξρνπλ εξγαζίεο γηα ην ζπίηη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε πνιχ κεγάιε
βαξχηεηα (κέρξη θαη 80% ηνπ βαζκνχ).
Πε πνιιά καζήκαηα ηα ζέκαηα παιαηφηεξσλ εμεηάζεσλ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θνηηεηέο.
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. Πε θάπνηα καζήκαηα γίλεηαη ρξήζε Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ε
νπνία ζπκβάιιεη ζηε δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο.
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 επηβιέπνληαο θαζεγεηήο.

3.1.4. Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ.
Θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηξέρνληνο Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΞΠ) ειήθζεζαλ ππφςε
πξνγξάκκαηα άιισλ ΑΔΗ ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο ειήθζεζαλ ππφςε νη
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πξνηάζεηο ηεο θνηλήο επηηξνπήο “The Joint Task Force for Computing Curricula” ησλ νξγαλψζεσλ: ACM
(The Association for Computing Machinery), AIS (The Association for Information Systems) θαη IEEECS (The Computer Society). Απηή ε αλαθνξά παξέρεη κία επηζθφπεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ ΞΞΠ δηεζλψο. Ζ
αλαθνξά απηή είλαη πνιχ ρξήζηκε αθνχ ε Ξιεξνθνξηθή απνηειείηαη απφ αξθεηά πεδία θαη ηα Ηδξχκαηα
Ρξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνζθέξνπλ ΞΞΠ ζε αξθεηά απφ απηά. Απηά ηα πεδία αλ θαη ζπζρεηίδνληαη
είλαη δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπγθξηηηθή απηή πξνζέγγηζε δίλεη πην αληηθεηκεληθά ζπκπεξάζκαηα
αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ΞΞΠ ηνπ ηκήκαηνο ηελ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ θάιπςε ησλ
δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Ξιεξνθνξηθήο.
Νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ κεηαθηλήζεθαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζε ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηα
πιαίζηα

ηνπ πξνγξάκκαηνο

Erasmus/Socrates

είλαη

ζπλνιηθά

73

Νη

αιινδαπνί

θνηηεηέο πνπ

κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Ρκήκα είλαη 41.
Ρν ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ECTS ην νπνίν έρεη πηνζεηεζεί απφ ην Ρκήκα, 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 ζπνπδψλ ηνπ
Ρκήκαηνο. Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus/Socrates, έγηλαλ ζπλνιηθά 29 κεηαθηλήζεηο κειψλ
ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζε ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ πξνο ην Ρκήκα έγηλαλ 19 κεηαθηλήζεηο.
Πην παξάξηεκα 1 (πίλαθαο

10) παξνπζηάδνληαη νη κεηαθηλήζεηο, ηφζν ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ

δηδαζθφλησλ, αλαιπηηθά αλά έηνο.

3.1.5. Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ.
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 7ν εμάκελν ζπνπδψλ θαη εθφζνλ ν
θνηηεηήο έρεη παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ
ηκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο. Θαη‟ εμαίξεζε νη θνηηεηέο κπνξεί λα νθείινπλ κέρξη ηξία ην πνιχ, καζήκαηα
θαη πάλησο φρη 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.
Ρα καζήκαηα εηδηθφηεηαο είλαη:


Γνκέο Γεδνκέλσλ (Γ)



Ρειεπηθνηλσλίεο - Γίθηπα (Γ)



Κεζνδνινγίεο Ξξνγξακκαηηζκνχ ΗΗ (Δ)



Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα ΗΗ (Δ)



Βάζεηο Γεδνκέλσλ ΗΗ (ΠΡ)



Ιεηηνπξγηθά Ππζηήκαηα ΗΗ (ΠΡ)



Ρξία (3) Καζήκαηα ηνπ Ε Δμακήλνπ

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:
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Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο



Γεκφζηεο ππεξεζίεο θαζψο θαη Λ.Ξ.Γ.Γ.



Ππλεηαηξηζκνί θαη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.)

Πεκεηψλεηαη φηη, επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ δελ έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο
ηελ πιεξνθνξηθή, κπνξνχλ λα απαζρνιήζνπλ ηειεηφθνηηνπο ηνπ Ρκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην αληηθείκελν θαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο ησλ αζθνχκελσλ, ζαθψο ζρεηίδεηαη κε ην ρψξν
ηεο πιεξνθνξηθήο, ππφ επξεία έλλνηα.
Ζ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο Ξξαθηηθή Άζθεζε 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
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. Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία αλ θαη έρεη πξνβιεθζεί ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Πχλδεζεο κε ηελ Ξαξαγσγή θαη ηελ
Αγνξά Δξγαζίαο.

3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
Ρν

Ρκήκα

θαηάξηηζε

πξφγξακκα

κεηαπηπρηαθψλ

ζπνπδψλ

κε

ηίηιν

"Δπθπείο

Σερλνινγίεο

Γηαδηθηχνπ" πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο απφ ην ππνπξγείν παηδείαο θαη δηα βίνπ κάζεζεο.
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ρν πξνηεηλφκελν Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΚΠ) παξέρεη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο
ηνπ Ρκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο πξνσζεκέλεο γλψζεηο ζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο πνπ
έρνπλ ζρέζε κε Δπθπείο Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο.
Ρν ΞΚΠ έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζηελ πνινγηζηηθή
Λνεκνζχλε θαη ηηο Δπθπείο Ρερλνινγίεο, έηζη ψζηε νη πηπρηνχρνη ηνπ ΞΚΠ λα απνθηήζνπλ ηζρπξφ

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 2009-2010 Τμήμαηορ Πληποθοπικήρ, ΑΤΕΙΘ

Εκδοζη 4

29
επηζηεκνληθφ

ππφβαζξν,

εκπεηξία

θαη

ηερλνγλσζία

γηα

ηελ

αλάπηπμε

Δπθπψλ

Γηαδηθηπαθψλ

Δθαξκνγψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην ΞΚΠ έρεη σο ζηφρνπο:
α) ηελ πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα ζηειερψζνπλ κε επηηπρία
λεπξαιγηθνχο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ξιεξνθνξηθή, ψζηε λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ
παξαγσγή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ.
β) ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζε φινπο ηνπ ηνκείο πνπ άπηνληαη ησλ επθπψλ
ηερλνινγηψλ.
Β. ΚΟΠΟ
Ν ζθνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΞΚΠ είλαη ε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ θαηάξηηζεο κέζσ
ηεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζηηο Δπθπείο Γηαδηθηπαθέο Ρερλνινγίεο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ αλάιπζε έμππλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζηελ εθηίκεζε θαη εθαξκνγή
επθπψλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ παξαγσγή θαη αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ.
Νη απφθνηηνη ηνπ ΞΚΠ αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ ηιρ απαιηούμενερ δεξιόηηηερ για επιηςσή ζηαδιοδπομία
σο πςειφβαζκα ζηειέρε ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο
ινγηζκηθνχ, ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θ.ι.π.) φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα
(δεκφζηνη νξγαληζκνί, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εξεπλεηηθά θέληξα θ.ι.π.).
Γ. ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ
Θάζε δηδαθηηθφ εμάκελν πεξηιακβάλεη 13 πιήξεηο δηδαθηηθέο εβδνκάδεο. Πηα 2 εμάκελα ν θνηηεηήο
ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία 10 καζήκαηα ( 5 καζήκαηα ζην 1 ν εμάκελν θαη 5 καζήκαηα
ζην 2ν εμάκελν ) , θαζέλα απφ ηα νπνία αληηζηνηρεί ζε έμη (6) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS).
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία ηζνδπλακεί κε άιιεο 30 δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ρα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ
ζεσξεηηθή θαη εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία σο κηα εληαία εθπαηδεπηηθή ελφηεηα. Ρν ΚΓΠ απνλέκεηαη κεηά
ηε ζπκπιήξσζε 90 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ.
Ρν πιήζνο ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο ζα απνηεινχλ ηαθηηθά
αληηθείκελν

επηθαηξνπνίεζεο απφ ηε Γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ΞΚΠ πξνθεηκέλνπ ην πξνζθεξφκελν

πξφγξακκα ζπνπδψλ λα αληαπνθξίλεηαη θάζε θνξά ζηηο εμειίμεηο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ρερλνινγηψλ
Ξιεξνθνξηθήο αιιά θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Γ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ
Ρα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο πηζησηηθέο κνλάδεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ :

ΠΙΣΩΣΙΚΔ
ΚΩΓΙΚΟ

νπ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 1

ΔΞΑΜΗΝΟΤ

ΜΟΝΑΓΔ
(ECTS)

Μ101

Κεζνδνινγίεο Έξεπλαο

6

Μ102

Κεραληθή Ινγηζκηθνχ γηα Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο

6

Μ103

Αζθάιεηα Γηαδηθηπαθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ

6

Μ104

Ππζηήκαηα Θηλεηνχ θαη Γηάρπηνπ πνινγηζκνχ

6

Μ105

Θνηλσληθή Γηθηχσζε

6
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ΞΗΠΡΥΡΗΘΔΠ

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 2νπ ΔΜΑΚΖΛΝ

ΚΝΛΑΓΔΠ (ECTS)

Μ201

Απνζήθεο Γεδνκέλσλ - Δμφξπμε Ξιεξνθνξίαο

6

Μ202

Δπθπείο Ρερλνινγίεο - Ξξάθηνξεο

6

Μ203

Κεραληθή Κάζεζε

6

Μ204

Αλάθηεζε Ξιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν

6

Μ205

Πεκαζηνινγηθφο Ηζηφο

6
ΠΙΣΩΣΙΚΔ

νπ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 3

ΔΞΑΜΗΝΟΤ

ΜΟΝΑΓΔ
(ECTS)

Μ301

Γηπισκαηηθή Δξγαζία

30

Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε Διιεληθή. Πηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ θαη‟εμαίξεζε κπνξνχλ λα γίλνληαη
δηαιέμεηο ζηελ Αγγιηθή

3.3. Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ
Ρν δελ δηαζέηεη πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ.
Ρα κέιε ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο πηζηεχνπλ φηη ην Ρκήκα δηαζέηεη ην απαξαίηεην θαη θαηάιιειν έκςπρν
δπλακηθφ γηα ηελ αλάπηπμε απηφλνκνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ κφιηο ην επηηξέςεη ν
λφκνο.
Ρξία κέιε ΔΞ ζπκκεηέρνπλ ζε ηξηκειή επηηξνπή δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ Ξαλεπηζηεκίσλ.

4. Γηδαθηηθφ έξγν
4.1.

Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
4.1.1. Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο
εθαξκφδεηαη;

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-8 ζην ηκήκα ππάξρεη αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο
αλά κάζεκα, βάζε ζρεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΑΓΗΞ. Ζ ζπιινγή ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ γίλεηαη βάζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 3 Ξξηλ ην 2007-08
κεκνλσκέλνη θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο ζπλέιιεγαλ αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα γηα πξνζσπηθή ηνπο
απηναμηνιφγεζε.
4.1.2. Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ
ηνπο θνηηεηέο;
Ζ αμηνπνίεζε γίλεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
α) Νη δηδάζθνληεο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο

απφςεηο ησλ θνηηεηψλ παίξλνληαο

αληίγξαθα ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ην κάζεκα ην νπνίν δηδάζθνπλ, ηα νπνία
κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ γηα βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ησλ ζπγγξακκάησλ, αθφκα θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο κέζα θαη έμσ απφ ηε ηάμε.
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β) Ρα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, επεμεξγάδνληαη γηα ηελ εηήζηα έθζεζεο
αμηνιφγεζεο
γ) Δπίζεο απφ ην πιήζνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ πξνζεγγίδνπλ θαηά θάπνην ηξφπν
θαη ην πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο

ησλ θνηηεηψλ, π.ρ. γηα ην αθαδεκατθφ έηνο Ξαξαξηήκα 1

((Ξίλαθαο2)θαη Ξαξάξηεκα 2 (Ξίλαθεο 5,6,7)
4.1.3. Πνηνο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ
κφληκνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο;
Ρν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο απνηειείηαη απφ 6 Θαζεγεηέο, 5 Αλαπιεξσηέο Θαζεγεηέο, 5
Δπίθνπξνπο Θαζεγεηέο θαη 2 Θαζεγεηέο Δθαξκνγψλ (Ξαξάξηεκα 1 πίλαθαο 3) κε απαζρφιεζε
αληίζηνηρα 10, 12, 14 θαη 16 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Ξαξέρνπλ δειαδή 6 x 10 + 5 x 12 + 5 x 14 + 3 x 16
= 238 ψξεο δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο κε κέζν θφξην 11 „ψξεο δηδαζθαιίαο αλά θαζεγεηή.
4.1.4. Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο;
ρη, δελ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ζρεηηθέο ππνηξνθίεο/βξαβεία.

Ρηο ππνηξνθίεο πξνο ηνπο θνηηεηέο ηηο

δηαρεηξίδεηαη Ξαλειιαδηθά ην Ίδξπκα Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ(Η.Θ.)

4.2.

Πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο;
4.2.1. Πνηέο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη;

Πηα 36 απφ ηα 49 καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Ρκήκα καο (πνζνζηφ 73,5%), ε δηδαζθαιία γίλεηαη κε
ζπλδπαζκφ δηαιέμεσλ θαη εξγαζηεξίσλ ελψ ζηα ππφινηπα 13 καζήκαηα (πνζνζηφ 26,5%), ε δηδαζθαιία
γίλεηαη κφλν κε δηαιέμεηο.(Ξαξάξηεκα 1 Ξίλαθαο 2)
4.2.2. Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ
δηδαθηηθψλ κεζφδσλ;
Γελ ππάξρεη ζαθψο νξηζκέλε ηππηθή δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη
ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ αιιά ν θάζε δηδάζθσλ απηνβνχισο επηθαηξνπνηεί ην πεξηερφκελν ησλ
καζεκάησλ ηνπ, δεδνκέλεο θαη ηεο ηαρείαο εμειηζζφκελεο Δπηζηήκεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο.

Ζ κεγάιε

πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ έρεη επηθαηξνπνηήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηνπ πνιχ πξφζθαηα,
δειαδή ην 2007, ιηγφηεξνη ην 2006 θαη πνιχ ιηγφηεξνη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
ζν αθνξά ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, θάζε έηνο εληφο ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ
ηνπ Ρκήκαηνο γίλνληαη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ φπσο είλαη ε
Άζθεζε/Ξξάμε, ε Δμ‟ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε θάπνηεο απφ απηέο λα έρνπλ πηνζεηεζεί ζε θάπνηα
καζήκαηα (π.ρ. εξγαζηήξηα Δμ‟ Απνζηάζεσο)
4.2.3. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο;
Πην παξάξηεκα 2 πηλάθαο 7

θαίλεηε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο αλά

ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κάζεκα. Ιφγσ αδπλακίαο ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο γξακκαηείαο
λα δψζεη αθξηβή ζηνηρεηά νη ππνινγηζκνί γίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε.

4.2.4. Πνηα είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο;
Πην παξάξηεκα 2 πηλάθαο 7

θαίλεηε ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο αλά ζεσξεηηθφ

θαη εξγαζηεξηαθφ κάζεκα. Ιφγσ αδπλακίαο ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο γξακκαηείαο λα δψζεη
αθξηβή ζηνηρεία νη ππνινγηζκνί γίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε.
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4.2.5. Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ;
Πηνλ Ξίλαθα 5 παξάξηεκα 1 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή βαζκνινγίαο θαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ησλ
απνθνίησλ ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηα αθαδεκατθά έηε 92-93 έσο θαη 2008-9. Ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ είλαη
6,73. Ξαξαηεξνχκε φηη ην 64,4% ησλ απνθνίησλ έρνπλ βαζκφ πηπρίνπ κεηαμχ 6 θαη 6.9, ην 27,8%
έρνπλ βαζκφ πηπρίνπ 7.0-8.4 ελψ ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ απνθνίηεζαλ κε πνιχ πςειή βαζκνινγία
(πάλσ απφ 8.5 κφλν 1.5%) θαζψο θαη απηνί κε πνιχ ρακειή βαζκνινγία (θάησ απφ 5.9 κφλν 6,3 %).
Απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί λα εμαρζεί φηη ε βαζκνινγίεο ζην ηκήκα είλαη ηέηνηεο πνπ επηηξέπνπλ ηνπο
ηθαλνχο θαη αμηφινγνπο θνηηεηέο λα δηαθξηζνχλ βάζε ηεο πςειήο βαζκνινγίαο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ.
Πην ζχλνιν ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο, ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ είλαη 6.73 πνπ θξίλεηαη ζρεηηθά
ρακειφο θαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη.
4.2.6. Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ;
Πηνλ Ξίλαθα 4 Ξαξάξηεκα 1 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο ζε
ζρέζε κε ηελ δηάξθεηα θνίηεζήο ησλ. Ξαξαηεξνχκε φηη έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο θνηηεηψλ (θαηά κέζν
φξν 3.1%) ιακβάλεη ην πηπρίν ηνπ ζε ρξφλν ίζν κε ηε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ ζην Ρκήκα (4
ρξφληα). Κε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηα πέληε έηε ρξφληα ιακβάλεη πηπρίν πεξίπνπ ην 24.1% ησλ θνηηεηψλ
ελψ κε 6 έηε ζπνπδψλ ιακβάλεη πηπρίν πεξίπνπ ην 27.5% ησλ θνηηεηψλ. Ππγθεληξσηηθά κπνξνχκε λα
δνχκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Έηε ζπνπδψλ κέρξη απφθηεζε πηπρίνπ

Ξνζνζηφ

Αζξνηζηηθφ

Φνηηεηψλ

πνζνζηφ

4

3.1%

3.1%

5

24.1%

27.1%

6

27.5%

54.6%

7

17.4%

72.0%

8

11.5%

83.5%

9

5.6%

89.0%

10

3.2%

92.0%

7.8%

100%

κεγαιχηεξν απφ 10

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε εχθνια λα βγάινπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ε κέζε δηάξθεηα ζπνδψλ
είλαη πεξίπνπ 6.3 έηε Ξαξαηεξνχκε δειαδή κηα κεγάιε νκάδα ιηκλαδφλησλ θνηηεηψλ πάλσ απφ ην 7 ν
έηνο ελψ κφλν ην 72% ησλ θνηηεηψλ θαηάθεξε λα ιάβεη ην πηπρίν κέρξη ην 7 ν έηνο. Ρν ηκήκα καο έρεη
πξνβιεκαηηζηεί γηα ην γεγνλφο απηφ, θαη

αλαδεηήζεη ηνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ κεγάινπ

πνζνζηνχ ιηκλαδφλησλ θνηηεηψλ γηα λα ιάβεη ζρεηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Έρνπλ
γίλεη αξθεηέο ζπδεηήζεηο ζε επίπεδν γεληθήο ζπλέιεπζεο, αιιά θαίλεηαη φηη ην θαηλφκελν έρεη ηηο ξίδεο
ηνπ ζε εμσγελείο παξάγνληεο (εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία) θαη ιηγφηεξν ζε ελδνγελείο (πξφγξακκα
ζπνπδψλ, απφδνζε πξνζσπηθνχ). Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηη θαηλφκελν είλαη
παξφκνηνη ζε φια ηα ηκήκαηα.

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 2009-2010 Τμήμαηορ Πληποθοπικήρ, ΑΤΕΙΘ

Εκδοζη 4

33
4.3.

Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ.
4.3.1. Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ
εμακήλνπ;

Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ
δηδάζθνπλ, νη δηδάζθνληεο γλσζηνπνηνχλ ζηνπο θνηηεηέο ηελ χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ
εμακήλνπ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
1. Κέζσ ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ καζήκαηνο
2. Κε έληππν πνπ δηαλέκεηαη εληφο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο
3. Κέζσ ηνπ έληππνπ νδεγνχ ζπνπδψλ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο
4. Κε γλσζηνπνίεζε ηεο χιεο εληφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ πξψησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ
5. Κε έληππε αλαθνίλσζε ζε ζρεηηθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ
Θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη κηα πην νκνγελνπνηεκέλε κνξθή παξνπζίαζεο ηεο χιεο απφ φινπο ηνπο
δηδάζθνληεο (π.ρ. φινη λα εκθαλίδνπλ ηελ χιε ησλ καζεκάησλ ηνπο ζην ζρεηηθφ ηζηνρψξν ηνπ
καζήκαηνο θαηά ηελ 1ε εβδνκάδα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ) ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη θνηηεηέο.
4.3.2. Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα;
Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ
δηδάζθνπλ,

νη

δηδάζθνληεο

πεξηγξάθνπλ

ηνπο

καζεζηαθνχο

ζηφρνπο

ησλ

καζεκάησλ

θαη

ηα

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ζηνπο θνηηεηέο :


είηε θαηά ηα δηάξθεηα ησλ πξψησλ δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο



είηε κε ην ίδην ηξφπν πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο (κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ
καζήκαηνο, ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ, ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ θ.α.)

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ζρεηηθή εξψηεζε ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο, νη
απαληήζεηο πνπ ιάβακε κε κεγάιε πιεηνςεθία έδηλαλ σο «πνιχ» ή «πάξα πνιχ» θαιή ηελ «ζαθήλεηα
ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο»
4.3.3. Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ
καζεκάησλ;
Πηνπο δηδάζθνληεο θνηλνπνηνχληαη ηα ζηαηηζηηθά ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνχλ ην δηδαζθφκελν
κάζεκα. Ν θάζε δηδάζθσλ ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα απνθαζίζεη αλ ηα πνζνζηά πνπ έηπρε ηνλ
ηθαλνπνηνχλ ή φρη θαη αλ πξνζπαζήζεη λα ηα βειηηψζεη. Ππγθξίλνληαο δε απηά κε ηα πνζνζηά ηνπ
επφκελνπ εμακήλνπ κπνξεί λα ζπκπεξάλεη αλ ε παξέκβαζε ηνπ είρε ή φρη επηηπρία.
Δπίζεο ζηνπ δηδάζθνληεο θνηλνπνηνχληαη θαη ηα αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά φισλ ησλ εμακήλσλ θαη ηα
ζπλνιηθά ζηαηηζηηθά ηνπ ηκήκαηνο.
4.3.4. ε πνην βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ;
Ρν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηεξείηαη ζην κέγηζην βαζκφ, δηφηη δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο
δηαζέζηκσλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο, ε πηζαλή αλαπιήξσζε δηδαζθαιία είλαη δχζθνιε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε
ζρεηηθή εξψηεζε ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο, νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε
ζρεηηθά κε ηε ζπλέπεηα ησλ δηδαζθφλησλ ζηα θαζήθνληά ηνπο (πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ηήξεζε ηνπ
σξνιφγην πξνγξάκκαηνο) ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ (πάλσ ηνπ 80%) έδηλαλ σο «πνιχ» ή
«πάξα πνιχ» θαιή «ηε ζπλέπεηα ησλ δηδαζθφλησλ ζηα θαζήθνληά ηνπο».
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4.3.5. Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη

δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο

καζεκάησλ;
Γεδνκέλνπ:
α) ηνπ νμπκκέλνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο δηαζέζηκσλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηεξίσλ
β) ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κπνξεί λα δηδάζθεη κφλν ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη
ψξεο
γ) ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο πνπ ππάξρνπλ ζην ηκήκα,
ε δεκηνπξγία ελφο νξζνινγηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ είλαη θάηη θαη δχζθνιν αιιά θαη
αλαγθαίν.
Νη δχν ππεχζπλνη ηνκέσλ ηνπ ηκήκαηνο θαζψο θαη ην κέινο ΔΞ πνπ έρεη επηθνξηηζηεί ην έξγν
δεκηνπξγίαο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, έρνπλ δαπαλήζεη πνιχ ρξφλν θαη ζθέςε γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα θαηά γεληθή νκνινγία ηθαλνπνηεηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πνπ λα
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ δηδαζθφλησλ. Πην ηκήκα δηελεξγείηαη έξεπλα ζην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, έρνπλ δεκνζηεπηεί αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαη έρεη αλαπηπρζεί εξγαιείν
ινγηζκηθνχ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο. Αθφκε ε ηερλνγλσζία απηή δελ έρεη
ελζσκαησζεί αθφκα ζηελ νξγάλσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ.
4.3.6. Πφζα (θαη πνηα) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Μαζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΔΠ
ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ;
Πχκθσλα θαη κε ην Ξαξάξηεκα 1 (Ξίλαθαο 1) ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Καζήκαηα (ησλ 2 πξψησλ εηψλ
δηδαζθαιίαο) πνπ δηδάζθνληαη απφ κέιε ΔΞ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ είλαη ηα παξαθάησ:



Νξγάλσζε θαη Αξρηηεθηνληθή πνινγηζηψλ



Γνκέο Γεδνκέλσλ



Βάζεηο Γεδνκέλσλ Η



Καζεκαηηθή Αλάιπζε



Γηαθξηηά Καζεκαηηθά



Ρειεπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα πνινγηζηψλ



Κεραληθή Ινγηζκηθνχ



Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα

θαη δηδάζθνληαη απφ 8 δηαθνξεηηθά κέιε ΔΞ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ
4.3.7. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα
πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;
Γεδνκέλνπ:
α) ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ αξηζκνχ κειψλ ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο
β) ησλ κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη
γ) ηεο νξζνινγηθήο επηινγήο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηηο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ κειψλ ΔΞ, δειαδή ζε
γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ππήξρε έιιεηςε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ΔΞ,
ην ζχλνιν ησλ κειψλ ΔΞ δηδάζθεη ην πιήξεο δηδαθηηθφ ηνπ σξάξην ζε αληηθείκελα πνπ επηπίπηνπλ ζην
ζηελφ ή ζην επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν.
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4.4.

Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα.
4.4.1.

Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο.

Πε φια ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δηαλέκνληαη δχν ζπγγξάκκαηα απφ ηα νπνηα νη
θνηηεηέο επηιέγνπλ ην έλα. Πε έλα πνζνζηφ 30% δηαλέκνληα

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζεκεηψζεηο. Ρα

ζπγγξάκκαηα δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Δπδνμνο
4.4.2. Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πψο εθαξκφδεηαη;
Ζ δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ ζην ηκήκα γίλεηαη κε απφθαζε ησλ νξγάλσλ ηνπ
Ρκήκαηνο. Νη δηδάζθνληεο απηνβνχισο επηθαηξνπνηνχλ ηα βνεζήκαηα φηαλ απηνί ην θξίλνπλ ζθφπηκν. Ρα
βνεζήκαηα βηβιία νη ζεκεηψζεηο εγθξίλνληαη απφ ην ζπκβνχιην ηνζ ηκήκαηνο πζηέξα απφ ζρεηηθή
έγθξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ Ρνκέα

. Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα

πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ δηδάζθνπλ, νη δηδάζθνληεο επηθαηξνπνηνχλ ηα βνεζήκαηά ηνπο κε ηνπο
εμήο ηξφπνπο:


Βάζε ηελ εκπεηξία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ θνηηεηψλ



Βάζε

ησλ

ζηνηρείσλ

πνπ

ζπλέιιεμαλ

κεηά

απφ

Αλαδήηεζε

Διιεληθήο

θαη

Γηεζλνχο

βηβιηνγξαθίαο


Βάζε ησλ εμειίμεψλ ζην γλσζηηθφ πεδίν ηνπ καζήκαηνο

4.4.3. Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα;
Ζ δηαδηθαζία θαη δηαλνκή ησλ βνεζεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη γξαθεηνθξαηηθή.


ζνλ αθνξά ηηο ζεκεηψζεηο, ε δηαλνκή γίλεηαη ζρεηηθά πην γξήγνξα θαη εχθνια κηα θαη δηαλέκνληαη
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηδάζθνληεο κεηά απφ εθηχπσζή ηνπο απφ ην κεραληζκφ εθδφζεσλ ηνπ ΑΡΔΗΘ



ζνλ αθνξά ηα βηβιία, ε δηαδηθαζία είλαη πνιχ ρξνλνβφξα θαη πεξηιακβάλεη
1. Δηζήγεζε ηνπ δηδάζθνληα πξνο ην ηκήκα, γηα ηε δηαλνκή ηνπ βηβιίνπ
2. Έγθξηζε ηεο παξαπάλσ εηζήγεζεο
3. Ξαξαγγειία ησλ αληηηχπσλ ηνπ βηβιίνπ
4. Ξαξαιαβή απφ βηβιηνπσιείν ή ηνλ ίδην ηνλ δηδάζθνληα ησλ βηβιίσλ
5. Γηαλνκή ησλ βηβιίσλ ζηνπο θνηηεηέο
6. Ππιινγή ηηκνινγίσλ/δειηίσλ απνζηνιήο ησλ βηβιίσλ
7. Θαηάζεζε ππνγξαθψλ θνηηεηψλ θαη ηηκνινγίσλ/δειηίσλ απνζηνιήο ησλ βηβιίσλ ζην ηκήκα
γηα πεξαηηέξσ δηεθπεξαίσζε

Νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη λα γίλνπλ θεληξηθέο γηα ην ηκήκα ή ην ίδξπκα ψζηε λα
κελ αλαιψλεηαη ν ρξφλνο ησλ δηδαζθφλησλ ζε ηππηθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά ζε
νπζηαζηηθέο δηδαθηηθέο, δηνηθεηηθέο ή εξεπλεηηθέο.
4.4.4. Πνην πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα;
Πχκθσλα κε ηηο απάληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ηα βνεζήκαηα θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 90% ηεο
δηδαζθφκελεο χιεο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ.
4.4.5. Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ;
Πχκθσλα κε κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ 40 καζήκαηα παξέρνπλ πνιιαπιή βηβιηνγξαθία ελψ
κφιηο 8 δελ παξέρνπλ πνιιαπιή βηβιηνγξαθία.
Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ
δηδάζθνπλ, νη δηδάζθνληεο πεξηγξάθνπλ σο ηξφπνπο παξνρήο πξφζζεηεο βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ
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δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ ηελ αλαθνίλσζε βηβιηνγξαθίαο κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ καζήκαηνο
(βηβιίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο).

4.5.

Γηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο.
4.5.1. Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο:

(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα.
Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ Ρκήκαηνο πιεξνθνξηθήο βξίζθνληαη ζην ηζφγεην ηνπ θηεξίνπ
Απηνκαηηζκνχ-Ξιεξνθνξηθήο

θαη

απνηεινχληαη

απφ

ηξεηο

(3)

ρσξεηηθφηεηαο 63 ζέζεσλ έθαζηε (αίζνπζεο 101, 102, 109) θαη

αίζνπζεο

δηδαζθαιίαο

έλα (1) Ακθηζέαηξν

ρσξεηηθφηεηαο 80 ζέζεσλ ζε θνηλή ρξήζε κε ην ηκήκα Απηνκαηηζκνχ.
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα.
Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ
δηδάζθνπλ (πίλαθαο1-παξάξηεκα1), νη δηδάζθνληεο πεξηγξάθνπλ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο σο
αλεπαξθείο ζηνλ αξηζκφ, κε θχξηα πξνβιήκαηα ηελ έιιεηςε ζέζεσλ, κε πξνβιήκαηα θαζαξηφηεηαο.
(γ) Βαζκφο ρξήζεο.
Πχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα 3 Ξαξάξηεκα 2 (Αλάιπζε σξψλ δηδαζθαιίαο ζε Κφληκν θαη Έθηαθην
πξνζσπηθφ), ππάξρνπλ ζπλνιηθά 185 ψξεο δηδαζθαιίαο ζεσξίαο αλά εβδνκάδα.

Νη ψξεο απηέο

θαιχπηνληαη απφ ηηο 3.5 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (3 αίζνπζεο θαη ακθηζέαηξν ζε θνηλή ρξήζε κε άιιν
ηκήκα). Δπνκέλσο ν βαζκφο ρξήζεο ησλ αηζνπζψλ είλαη 187/3.5= 53,4 εβδνκαδηαίσο δειαδή
πεξίπνπ 10,7 ψξεο εκεξεζίσο αλά αίζνπζα. Ζ αλεπάξθεηα αηζνπζψλ νδεγεί θάπνηεο θνξέο ζηελ
ρξήζε εξγαζηεξηαθψλ αηζνπζψλ γηα ηελ δηδαζθαιία ζεσξηψλ ή αθφκα θαη ζηελ επηθαιπςε.
(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Θάζε αίζνπζα είλαη εμνπιηζκέλε κε πίλαθεο νζφλε πξνβνιήο δηαθαλεηψλ θαη πξνβνιεηο νξνθήο . Νη
πξνβνιεηο κπνξνπλ λα ζπλδενληαη αζπξκαηα ή λα πξνζθεξνπλ ππεξεζίεο πξνβνιήο ρσξηο ηελ
ππάξμε ππνινγηδζηε ζηελ αίζνπζα (PC-free)

4.5.2. Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα:
(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα
Ρα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο βξίζθνληαη ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ θηεξίνπ
θαη είλαη ηα εμήο:








Δξγαζηήξην
Δξγαζηήξην
Δξγαζηήξην
Δξγαζηήξην
Δξγαζηήξην
Δξγαζηήξην

Ιεηηνπξγηθψλ Ππζηεκάησλ (Αίζνπζα 201) κε 24 ζηαζκνχο
Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θαη Γηνίθεζεο Αίζνπζα 202) κε 24 ζηαζκνχο
Γηαρείξηζεο ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη Κεραληθήο Ινγηζκηθνχ (Αίζνπζα 208) κε 24 ζηαζκνχο
Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ξνιπκέζσλ (Αίζνπζα 211) κε 24 ζηαζκνχο
Ππζηεκάησλ πνινγηζηψλ, Αζθάιεηαο θαη Γηθηχσλ (Αίζνπζα 210) κε 24 ζηαζκνχο
Δπθπψλ Ππζηεκάησλ θαη Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ (Αίζνπζα 301) κε 25 ζηαζκνχο

Ρα παξαπάλσ εξγαζηήξηα φπσο θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαη ηα γξαθεία ησλ θαζεγεηψλ
ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηνπο παξαθάησ εμππεξεηεηέο:
aetos : Θεληξηθφο εμππεξεηεηήο γηα φια ηα κειή ηνπ ηκήκαηνο (θνηηεηέο-θαζεγεηέο)
πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο WEB, MAIL, DNS θ.α
vserver: Δμππεξεηεηήο Linux o νπνίνο ππνζηεξίδεη έλα πιήζνο εηθνληθψλ ππνινγηζηψλ
ρξεζηκνπνηψληαο vserver ηερλνινγία
medusa: Δμππεξεηεηήο Windows,o νπνίνο ππνζηεξίδεη έλα πιήζνο εηθνληθψλ ππνινγηζηψλ
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ρξεζηκνπνηψληαο XEN ηερλνινγία
tux: Θεληξηθή ππεξεζία,

firewall

hydra: Δμππεξεηεηήο γηα ηηο θνηηεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ
IPv6: Ιεηηνπξγεί σο IPv6 Router γηα ην ζχλνιν ηνπ ηκήκαηνο
gypas: Δμππεξεηεηήο ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ ghost, antivirus θ.α
vod: Δμππεξεηεηήο ππεξεζίαο

video-on-demand

nas, titanas, gigas: File Servers γηα ηελ παξνρή ρψξνπ απνζήθεπζεο θαη αληηγξάθσλ αζθαιείαο
erodios: Δμππεξεηεηήο ζηήξημεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ.
Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ, νη ρψξνη ησλ εξγαζηεξίσλ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθνί
έρνπλ φκσο πξνβιήκαηα θαζαξηφηεηαο
(γ) Βαζκφο ρξήζεο.
Πχκθσλα κε ηελ Αλάιπζε σξψλ δηδαζθαιίαο ζε Κφληκν θαη Έθηαθην πξνζσπηθφ), ππάξρνπλ
ζπλνιηθά 264 ψξεο εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα. Νη ψξεο απηέο θαιχπηνληαη απφ ηα 6
εξγαζηήξηα. Δπνκέλσο ν βαζκφο ρξήζεο ησλ αηζνπζψλ είλαη 264/6= 44 εβδνκαδηαίσο δειαδή
πεξίπνπ 8,8 ψξεο εκεξεζίσο αλά εξγαζηήξην
(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ.
ια ηα εξγαζηήξηα είλαη εμνπιηζκέλα κε πίλαθεο, νζφλε πξνβνιήο δηαθαλεηψλ, πξνβνιηθφ νξνθήο .
ινη νη παξαπάλσ ζηαζκνί απνηεινχλ έλα εληαίν δίθηπν, ην νπνίν είλαη δνκεκέλν κε ηε θηινζνθία
ALL IN ONE. Θάζε έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο θέξεη δνκεκέλε θαισδίσζε θαη εμππεξεηείηαη
απφ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ πςεινχ επηπέδνπ (Cisco Switches 3550, 2950, 2916XL, 1924 ). Ζ
δηαρείξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ γίλεηαη κε ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρηεθε απφ ην
ηκήκα καο θαη κε ηε βνήζεηα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ.
Ν δηθηπαθφο θνξκφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη δνκεκέλνο κε πνιχηξνπεο νπηηθέο ίλεο, θαιχπηεη θαη ηα δχν
θηίξηα θαη είλαη Gigabit ΔEthernet κε νπηηθέο ίλεο λα θαιχπηνπλ ηηο δηαζπλδέζεηο αηζνπζψλ θαη
θηηξίσλ.
Έρεη εγθαηαζηαζεί επίζεο αζχξκαην δίθηπν απνηεινχκελν απφ πέληε access points ηα νπνία
θαιχπηνπλ φινπο ηνπο νξφθνπο ηνπ θπξίσο θηηξίνπ θαζψο θαη ηνπ δεπηεξεχνληνο.
(ε) Δπάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, αληηδξαζηεξίσλ, θιπ).
Απνζήθεο απαηηνχληαη γηα ειεθηξνληθά θαη ειεθηξνινγηθά πιηθά. Γελ ππάζξρνπλ

ρψξνη

απνζήθεπζεο
ζη) Αλαλεψζεηο εμνπιηζκνχ
Ρν ηκήκα καο έρεη ζρεδηάζεη έλα πιάλν αλαβάζκηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ππγθεθξηκέλα ην αθ. Δμάκελν
2008-2009 θαη κε ρξήκαηα ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ έγηλε ε πξνκήζεηα 26 ππνινγηζηψλ πξψηεο
γξακκήο (quad core) ν φπνηνο αληηθαηέζηεζε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ 202. Κε ηα ρξήκαηα
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (2009-2010) έγηλε ε πξνκήζεηα 26 ππνινγηζηψλ πξψηεο γξακκήο (quad core)
ν φπνηνο αληηθαηέζηεζε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ 208.
δ) Λένο ηζηφηνπνο θαη ππεξεζίεο
Ρνλ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009 εγθαηαζηάζεθε ν λένο ηζηφηνπνο ηνπ ηκήκαηνο, πιήξσο αλαλεσκέλνο κε
ελζσκαησκέλε θη αγγιηθή έθδνζε (www.it.teithe.gr). Δπίζεο ελνπνηεζήθαλ νη δηάθνξεο ππεξεζίεο
πνπ πξνζθέξεη ην ηκήκα καο θάησ απφ κηα εληαία πιαηθφξκα κε ηίηιν εξγαιεία θαη ππεξεζίεο
(hydra.it.teithe.gr)
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4.5.3.

Δίλαη

δηαζέζηκα

ηα

εθπαηδεπηηθά

εξγαζηήξηα

γηα

ρξήζε

εθηφο

πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ;
Ζ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ δελ επηηξέπεη ηε

ρξήζε ηνπο εθηφο

πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ. Δίλαη κηα ζεκαληηθή έιιεηςε ηελ νπνία επηζεκαίλνπλ ηφζν νη θαζεγεηέο
(πίλαθαο1-παξάξηεκα1), φζν θαη νη θνηηεηέο.
4.5.4. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θιηληθψλ.
Γελ ηζρχεη ζην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο.
4.5.5. πνπδαζηήξηα
Γελ ηζρχεη ζην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο.
4.5.6

Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο

(α) Αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο
Ρν ηκήκα δηαζέηεη ην παξαθάησ Δηδηθφ Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ:


Έλαο (1)

Ζιεθηξνιφγνο πνινγηζηηθψλ Ππζηεκάησλ



Έλαο (1) Δξγνδεγφο Ζιεθηξνιφγνο



Έλαο (1) Ζιεθηξνιφγνο Δγθαηαζηάζεσλ θαη Απηνκαηηζκνχ



Έλαο (1) Ξιεξνθνξηθφο

(β) Δπάξθεηα εηδηθνηήησλ
Νη παξαπάλσ εηδηθφηεηεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ην ηκήκα καο αιιά ζε θακία πεξίπησζε ην
πξνζσπηθφ δελ είλαη αξθεηφ θαη απαηηείηαη επηπιένλ πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ
αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη Ξξνζσπηθφ Ρερληθήο/Δξεπλεηηθήο ππνζηήξημεο
εηδηθφηεηαο Ξιεξνθνξηθήο (ηνπιάρηζηνλ 6 ζέζεηο, κε δεδνκέλν φηη ηα εξγαζηήξηα ιεηηνπξγνχλ γηα
δηδαζθαιία 9 ψξεο θαζεκεξηλά, ηηο αλάγθεο ησλ 6 εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ
εμππεξεηεηψλ) θαη Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνκέσλ, ηνπ γξαθείνπ πξαθηηθήο
άζθεζεο θιπ. Πε απηά δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο γξακκαηείαο

4.6.

Βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ.
4.6.1. Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ; Πψο;

Θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν ψζηε κέζσ ηνλ ηζηνρψξσλ ησλ καζεκάησλ λα γίλεηαη ε
παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ
4.6.2. Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πψο;
Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ
δηδάζθνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθέξνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ΡΞΔ γηα ηε δηδαζθαιία 39 καζήκαηα ελψ κφιηο
ζε 8 δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ΡΞΔ θαηά ηε δηδαζθαιία. Σξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο πξνγξάκκαηα πξνβνιήο
δηαθαλεηψλ (π.ρ. Powerpoint), βίληεν ξνήο, θαηά απαίηεζε βίληεν, ρξήζε ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθήο δηαρείξηζεο καζεκάησλ Blackboard θαζψο θαη ηερλνινγία ειεθηξνληθνχ ιεπθνπίλαθα.
4.6.3. Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πψο;
Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ
δηδάζθνπλ (Ξίλαθαο1-Ξαξάξηεκα1), φινη νη δηδάζθνληεο αλαθέξνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ΡΞΔ γηα ηελ
εξγαζηεξηαθή

εθπαίδεπζε.

Σξεζηκνπνηνχληαη

θπξίσο

πξνγξάκκαηα

πξνβνιήο

δηαθαλεηψλ(π.ρ.

Powerpoint), ρξήζε ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο δηαρείξηζεο καζεκάησλ Blackboard,
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εηδηθφ ινγηζκηθφ μερσξηζηή γηα θάζε εξγαζηήξην θαζψο θαη ηερλνινγία ειεθηξνληθνχ ιεπθνπίλαθα φπνπ
απαηηείηαη.
4.6.4. Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Πψο;
Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ
δηδάζθνπλ

νη δηδάζθνληεο αλαθέξνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ΡΞΔ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ 17

καζεκάησλ

ελψ

30

καζήκαηα

δελ

ρξεζηκνπνηνχλ

ΡΞΔ

γηα

ηελ

αμηνιφγεζε

ησλ

θνηηεηψλ.

Σξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθή εμέηαζεο ησλ θνηηεηψλ (on Line Tests).

Ζ κε

εθηεηακέλε ρξήζε ΡΞΔ ζηελ εμέηαζε ησλ καζεκάησλ έρεη λα θάλεη κε ηε δπζθνιία νξγάλσζεο
ειεθηξνληθή εμέηαζεο ησλ θνηηεηψλ αιιά ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί σο δξάζε ζην ηκήκα.
4.6.5. Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα; Πψο;
Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ
δηδάζθνπλ Ξαξάξηεκα1 (πίλαθαο 1), νη δηδάζθνληεο αλαθέξνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ΡΞΔ γηα ηελ
επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 43 καζεκάησλ ελψ κφιηο ζε 3 καζήκαηα(αγγιηθά) δελ ρξεζηκνπνηείηαη
ΡΞΔ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ δηδάζθνληα κε ηνπο θνηηεηέο. Ζ επηθνηλσλία αθνξά κελχκαηα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ρξήζε ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο δηαρείξηζεο καζεκάησλ
ηχπνπ Blackboard. Ξξηλ έλα ρξφλν δεκηνπξγήζεθε ζην ηκήκα καο θαη κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα
επηθνηλσλίαο θνηηεηψλ-θαζεγεηψλ θαη φρη κνλφ. Γηα θάζε εμάκελν ππάξρεη ειεθηξνληθφο πίθαο
αλαθνηλψζεσλ , φπσο θαη κηα ζεηξά απφ φινπο ειεθηξνληθνχο πίλαθεο πνπ εκθαλίδνληαη κεκνλσκέλα
ζηε δηεχζπλζε hydra.it.teithe.gr/s είηε ζην θεληξηθφ site ηνπ ηκήκαηνο www.it.teithe.gr.
4.6.6. Πνην ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ΣΠΔ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία;
Νη επελδχζεηο ηνπ ηκήκαηνο ζε ΡΞΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία

παξνπζηαδνληαη ζην παξάξηεκα 1 (

πίλαθαο 16).

4.7.

Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία.
4.7.1. Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα.

πάξρνπλ δηεζλσο πνιιέο πξνζεγγηζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξαπαλσ δεηνχκελεο αλαινγηαο. Νη
επηθξαηέζηεξεο είλαη δχν.
Α) Ιφγνο θνηηεηψλ πξνο ην ζπλνιηθφ πιεζνο δηδαζθφλησλ αλεμαξηήησο αλ νη δηδαζθνληεο είλαη
πιεξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο.
Πχκθσλα κε απηή ηε πξνζεγγηζε ε αλαινγία γηα ην ηκήκα καο είλαη 1322 θνηηεηεο πξνο (17 κφληκνη +
11 Δθηαθηνη) = 47.2 θνηηεηεο /θαζεγεηή
Β) Ιφγνο θνηηεηψλ πξνο ην ζπλνιηθφ πιεζνο δηδαζθφλησλ πιήξνπο

απαζρφιεζεο.

Πε απηή ηε πξνζέγγηζε ν ππνινγηζκφο ηεο πιήξνπο απαζρφιήζεο γίλεηαη κε βαζε ηηο ψξεο δηδαζθαιηαο.
σο εμήο : ερνπκε 185 ψξεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο αξα ερνπκε θαη 185/12=15.5 θαζεγεηέο
Πχκθσλα κε απηή ηε πξνζεγγηζε ε αλαινγία γηα ην ηκήκα καο είλαη 1322 θνηηεηεο / 15.5 = 85
θνηηεηέο αλα θαζεγεηή.
4.7.2. Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα.
πάξρνπλ δηεζλσο πνιιέο πξνζεγγηζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξαπαλσ δεηνχκελεο αλαινγηαο. Νη
επηθξαηέζηεξεο είλαη δχν.
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Α) Ιφγνο θνηηεηψλ πξνο ην ζπλνιηθφ πιεζνο δηδαζθφλησλ αλεμαξηήησο αλ νη δηδαζθνληεο είλαη
πιεξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο.
Πχκθσλα κε απηή ηε πξνζεγγηζε ε αλαινγία γηα ην ηκήκα καο είλαη 1322 θνηηεηεο πξνο (18 κφληκνη +
40 Δθηαθηνη) = 22.8 θνηηεηεο /θαζεγεηή
Β) Ιφγνο θνηηεηψλ πξνο ην ζπλνιηθφ πιεζνο δηδαζθφλησλ πιεξνπο

απαζξρφιεζεο.

Πε απηή ηε πξνζέγγηζε ν ππνινγηζκφο ηεο πιήξνπο απαζρφιήζεο γίλεηαη κε βαζε ηηο ψξεο δηδαζθαιηαο.
σο εμήο : ερνπκε 452 ψξεο δηδαζθαιίαο εξγαζηεξίσλ (πνιιαπι‟α ηκήκαηα) άξα „ερνπκε θαη
452/14=32.2 θαζεγεηέο πιήξνπο απαζρφιεζεο
Πχκθσλα κε απηή ηε πξνζεγγηζε ε αλαινγία γηα ην ηκήκα καο είλαη 1322 θνηηεηεο / 32.3 = 41
θνηηεηέο αλα θαζεγεηή πιήξνπο απαζρφιεζεο.

4.7.3. Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο
θνηηεηέο; Σηο ηεξνχλ; Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο;
Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ
δηδάζθνπλ, ε πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ αλαθέξεη φηη έρεη αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα
ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο πνπ εκθαλίδνληαη είηε ζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ είηε/θαη ζηνλ ηζηνρψξν
ηνπ καζήκαηνο. πάξρνπλ δηδάζθνληεο πνπ γλσζηνπνηνχλ ζηνπο θνηηεηέο φηη κπνξνχλ κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή δηα δψζεο λα δεηνχλ ζπλάληεζε ζε κέξα θαη ψξα θαηάιιειε θαη γηα ηνλ
θαζεγεηή θαη γηα ηνλ θνηηεηή. Θάπνηνη άιινη δελ έρνπλ αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία
κε ηνπο θνηηεηέο δεδνκέλνπ φηη φηαλ είραλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο θνηηεηέο. Θα πξέπεη λα
ηκήκα λα απνθηήζεη κηα εληαία πνιηηηθή ζην δήηεκα πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο. Βεβαία κε ηελ
ρξήζε ησλ ΡΞΔ ζηελ επηθνηλσλία θαζεγεηψλ0θνηηεησλ ε επαθή κπνξεί λα γίλεη θαζεκεξηλή θαη λα κελ
πεξηνξίδεηαη ζηελ αλά εβδνκάδα επαθή

4.8.

Βαζκφο ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα.
4.8.1. Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία;

Ρν ηκήκα καο δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη
γηα ην ιφγν απηφ ην ζέκα θαιχπηεηαη απφ ην κάζεκα «Γεμηφηεηεο Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 1 νπ εμακήλνπ.
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ
δηδάζθνπλ κεγάινο αξηζκφο δηδαζθφλησλ αλαθέξεη φηη κε πξναηξεηηθέο ή ππνρξεσηηθέο εξγαζίαο πνπ
αλαιακβάλνπλ θνηηεηέο ππάξρεη κηα ζπλερήο πξνηξνπή θαη ελζάξξπλζε ηνπο πξνο ηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία. Βέβαηα ππάξρεη θαη κεξίδα δηδαζθφλησλ πνπ δελ δξνπλ πξνηξεπηηθά πξνο ηνπο θνηηεηέο γηα
εξεπλεηηθή δξάζε. Ρν ηκήκα πξέπεη λα μεθαζαξίζεη ηελ ζεηηθή ηνπ ζέζε πξνο ηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία, ηδίσο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο Δπηζηήκεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο.
4.8.2. Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα;
Ζ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (αθνχ δελ ππάξρνπλ κεηαπηπρηαθνί) ζε εξεπλεηηθά
έξγα

είλαη

πεξηνξηζκέλε.

Διάρηζηνη

είλαη

νη

πξνπηπρηαθνί

θνηηεηέο

πνπ

ζπκκεηέρνπλ

ζε

ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά έξγα.
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4.9.

πλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε ην
θνηλσληθφ ζχλνιν.
4.9.1. Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο;

Ρν ηκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηα πεξηζζφηεξα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ, ηδίσο ηεο
Βφξεηαο Διιάδνο, ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
4.9.2. Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο;
Ρν ηκήκα ζπλεξγάδεηαη κε πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ERASMUS θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ πξνγξακκάησλ
4.9.3.

Αλαπηχζζνληαη

ζπγθεθξηκέλεο

εθπαηδεπηηθέο

ζπλεξγαζίεο

κε

ηνπηθνχο,

πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξείο;
Ρέηνηαο κνξθήο ζπλεξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ.

4.10. Κηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ.
4.10.1. Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα
ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο;
Πρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ απηφ ππάξρεη αλαθνξά ζην ηκήκα 7 «Πηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο» ηεο
παξνχζαο έθζεζεο.
4.10.2.

Πφζεο

θαη

πνηεο

ζπκθσλίεο

έρνπλ

ζπλαθζεί

γηα

ηελ

ελίζρπζε

ηεο

θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ;
Ρν Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο έρεη ππνγξάςεη Γηκεξείο Ππκθσλίεο (Bilateral Agreements) κε 30 επξσπατθά
ηδξχκαηα γηα ηελ θηλεηηθφηεηα Erasmus.
4.10.3. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο
άιια Ιδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία;
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηαθηλήζεσλ ησλ κειψλ ΔΞ είλαη 29. (παξάξηεκα 1 πίλαθαο 10)
Ν αξηζκφο απηψλ ησλ κειψλ είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο αιιά ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο
βειηίσζεο ηνπ αξηζκνχ απηνχ.
4.10.4. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ
πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία;
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηαθηλήζεσλ ησλ κειψλ ΔΞ είλαη 19. (παξάξηεκα 1 πίλαθαο 10)
Ν αξηζκφο απηψλ ησλ κειψλ είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο αιιά ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο
βειηίσζεο ηνπ αξηζκνχ απηνχ.
4.10.5. Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ιδξχκαηα ζην πιαίζην
αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο απηψλ ησλ θνηηεηψλ είλαη 73. (παξάξηεκα 1 πίλαθαο 10)
Ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο αιιά ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ δξάζεο
βειηίσζεο ηνπ αξηζκνχ απηνχ.
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4.10.6. Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην
αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο απηψλ ησλ θνηηεηψλ είλαη 41. (παξάξηεκα 1 πίλαθαο 10)
Ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο αιιά ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο
βειηίσζεο ηνπ αξηζκνχ απηνχ.
4.10.7.

Τπάξρνπλ

δηαδηθαζίεο

αλαγλψξηζεο

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ

έξγνπ

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα;
Λαη, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS.
4.10.8. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ
Γξαθείνπ Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο;
Γελ ππάξρεη Γξαθείν Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ παξά κφλν ην Γξαθείν Erasmus θαη ην Γξαθείν
Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ηεο Γηνίθεζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή αιιά επηδέρεηαη βειηίσζε.
4.10.9. Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα
ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα;
Ρν Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο δελ έρεη δηνξγαλψζεη θάπνηα δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά ελεκέξσζε θαζεγεηψλ θαη
θνηηεηψλ φπσο ζπλεζίδνπλ αξθεηά άιια Ρκήκαηα ηνπ ΑΡΔΗΘ. Ξαξφια απηά ε θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ θαη
θαζεγεηψλ είλαη απφ ηηο θαιχηεξεο ηνπ Ηδξχκαηνο. Ρν Γξαθείν Erasmus ηνπ ΑΡΔΗΘ δηνξγαλψλεη
δηάθνξεο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηδξχκαηνο.
4.10.10. Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια
Ιδξχκαηα;
Θάζε εμάκελν δηνξγαλψλνληαη WELCOME DAYS γηα ηελ ππνδνρή ησλ εηζεξρνκέλσλ θνηηεηψλ Erasmus
κε νκηιίεο, video, κνπζηθή θιπ.
4.10.11. Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο;
Ρνπο δίλεηε δσξεάλ Θάξηα Πίηηζεο, εδηθή αηνκηθή θάξηα (πάζν) γηα θηελφηεξα εηζηηήξηα, θαη ην Γξαθείν
Erasmus ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζεινληηθή νκάδα Erasmus ηνπο βνεζνχλ λα βξνχλε θαηνηθία. Δπίζεο, νη
εζεινληέο θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ βνήζεηα ησλ εηζεξρνκέλσλ θνηηεηψλ (παξαιαβή απφ ην
αεξνδξφκην, θιπ.).
4.10.12. Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο
ζπνπδαζηέο;
Πην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο δελ δηδάζθνληαη καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα. Ππλνιηθά ζην ΑΡΔΗΘ,
δηδάζθνληαη/δηαηίζεληαη 28 αγγιφθσλα καζήκαηα ζηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο, ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο Erasmus, θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κε ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο
4.10.13. Τπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Σκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ
θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα
πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο;
Κέρξη ην 2006/07 ην ΑΡΔΗ/Θ κε δηθή ηνπ ρξεκαηνδφηεζε θάιππηε ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ζην εμσηεξηθφ. Απφ ην έηνο 2007/08 ηα θαιχπηεη ην πξφγξακκα Erasmus.

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 2009-2010 Τμήμαηορ Πληποθοπικήρ, ΑΤΕΙΘ

Εκδοζη 4

43
4.10.14. Πψο πξνσζείηαη ζην Σκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα;
Δπηκέξνπο θαζεγεηέο ζπδεηνχλ ζπρλά κε ηνπο θνηηεηέο ηα νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus θαη ηνπο
δίλνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα. Ζ δξάζε απηή πξέπεη λα ηζρπξνπνηεζεί.
4.10.15. Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ;
Κέζα απφ ην έληππν Teaching Assignment, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ηφζν απφ ην Ίδξπκα Απνζηνιήο φζν
θαη απφ ην Ίδξπκα πνδνρήο γίλεηαη γλσζηφ ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο,
κέζα απφ ην έληππν Έθζεζε Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ αλαιχνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη ηα νθέιε ηεο
κεηαθίλεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
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5. Δξεπλεηηθφ έξγν
5.1.

Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο.
5.1.1. Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη;

Ζ εξεπλεηηθή πνιηηηθή θαζνξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ ΔΞ ηνπ
ηκήκαηνο ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απηή ε δηαδηθαζία σο νξγαλσκέλε εξεπλεηηθή
πνιηηηθή.
Πην ηκήκα έρνπλ νξηζηεί ζε παιαηφηεξε ΓΠ θαη εγθξηζεί απφ ην Ππκβνχιην ηνπ ΑΡΔΗΘ, εξεπλεηηθά
εξγαζηήξηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλαο πξσηνβάζκηνο θνξέαο εθπφλεζεο ηεο
εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο. Ρα εξγαζηήξηα απηά φκσο, κε θπξηφηεξν ιφγν ηελ έιιεηςε ρψξσλ, θαη επίζεο
πξνζσπηθνχ Ρερληθήο/Δξεπλεηηθήο ππνζηήξημεο, δελ ιεηηνχξγεζαλ νπζηαζηηθά.
5.1.2. Πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο;
πσο πξναλαθέξζεθε δελ ππάξρεη ζπγθξνηεκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή.
5.1.3. Πψο δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ
Σκήκαηνο;
Ν απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ γίλεηαη νπζηαζηηθά κέζα απφ ηα βηνγξαθηθά ηνπ ΔΞ. Γελ
δεκνζηνπνηείηαη ζπγθεληξσηηθά θάπνηνο ζπλνιηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Νξηζκέλα
ζηνηρεία δεκνζηνπνηνχληαη κέζα απφ γεληθφηεξα έληππα πνπ αθνξνχλ ην ηκήκα (π.ρ. νδεγφο ζπνπδψλ)
αιιά

απηφ

ζε

θακία

πεξίπησζε

δελ

κπνξεί

λα

ζεσξεζεί

σο

απνινγηζκφο

ηεο

εξεπλεηηθήο

πνιηηηθήο/δξαζηεξηφηεηαο.
5.1.4. Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο; Πνηα είλαη απηά;
Ρν βαζηθφηεξν θίλεηξν γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο απνηειεί ε εμέιημε ηνπ ΔΞ θαζψο ην εξεπλεηηθφ έξγν
ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα απηή.

Δπίζεο ε επηζηεκνληθή

αλαγλψξηζε πνπ νκνινγνπκέλσο απνθηά θάπνηνο απνηειεί έλα αθφκε θίλεηξν. Ξέξα απφ απηά φκσο ηα
θίλεηξα, δελ ππάξρνπλ άιια ηα νπνία κε νξγαλσκέλν θαη ζεζκνζεηεκέλν ηξφπν λα παξέρνληαη ζην ΔΞ
γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κία ζέζε ππεχζπλνπ έξεπλαο ε
νπνία λα απνηειεί αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ελφο κέινπο ΔΞ αιιά θαη έλα θίλεηξν γηα
νιφθιεξν ην ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο λα δηεμάγεη έξεπλα.
Δηδηθφηεξα ζηα ΡΔΗ φπνπ ηα κέιε ΔΞ έρνπλ απμεκέλν δηδαθηηθφ σξάξην θαη έληνλν δηνηθεηηθφ έξγν κε
ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο επηηξνπέο (δηαγσληζκνί, παξαιαβέο, ΔΓΔ, εηζεγεηηθέο εθζέζεηο γηα δηάθνξα
αληηθείκελα), θαη φπνπ ηα κέιε ΔΞ θάλνπλ κέρξη θαη ηνλ απνζεθάξην γηα ηελ δηαλνκή βηβιίσλ ζηνπο
θνηηεηέο, νη ζπλζήθεο έξεπλαο ζεσξνχληαη πην πνιχ αληί-θίλεηξα. Ζ δηεμαγσγή έξεπλαο είλαη κηα
κνλαρηθή πνξεία ρσξίο ηελ βνήζεηα κεηαπηπρηαθψλ θαη θπξίσο δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ, πξαθηηθά εηο
βάξνο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ ρξφλνπ ησλ κειψλ ΔΞ.
5.1.5. Πψο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο έξεπλαο;
Ρν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα θξνληίζεη πξνζσπηθά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθά κε
δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. πάξρνπλ δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ηνπ ΔΞ απφ ηελ επηηξνπή εξεπλψλ
ηνπ ΑΡΔΗΘ ζρεηηθά κε δπλαηφηεηεο εξεπλεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηε κνξθή αλαθνηλψζεσλ ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη φκσο αλεπαξθήο. Δπίζεο νη δηάθνξνη άιινη θνξείο
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ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ΓΓΔΡ θαη νη εζληθνί αληηπξφζσπνη ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. ΔΘΡ)
δηνξγαλψλνπλ ηαθηηθά γεληθέο ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Ρα
κέιε ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο φκσο έρνπλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο απηψλ ησλ εκεξίδσλ.
Ξξέπεη νη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο λα βειηησζνχλ θαη λα ζπκβαίλνπλ θπξίσο εληφο ηνπ ΑΡΔΗΘ κε
εμεηδίθεπζε γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ΑΡΔΗΘ.
Ξάλησο έλα απφ ηα κέιε ηνπ εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ έρεη επηθνξηηζηεί ζηελ ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ
θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηα αλαθνηλψλεη ζε εηδηθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ
5.1.6. Πψο ππνζηεξίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία;
Δληφο ηνπ ηκήκαηνο δελ ππάξρεη νπζηαζηηθά θακία δηαδηθαζία ππνζηήξημεο.
Ζ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ ππνζηήξημε απφ ηε βηβιηνζήθε
ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θιπ.
Πεκαληηθή (ππφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο) είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ πνπ ρξεκαηνδνηεί
δηάθνξα εξεπλεηηθά έξγα. Ξαξφια απηά φκσο ε ρξεκαηνδφηεζε απηή είλαη κηθξή ζε κέγεζνο ιφγσ ηνπ
κεγάινπ αξηζκνχ ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη.
Έλα ζνβαξφηαην πξφβιεκα γηα ηε κε ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε κε δπλαηφηεηα
ρνξήγεζεο δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ κε ζπλέπεηα ηελ απνπζία ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ.
Δπίζεο νη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα βνεζνχο έξεπλαο (research assistants) είλαη αλχπαξθηεο.
5.1.7. Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο;
ρη δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο έξεπλαο. Ρν ρακειφ επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ησλ ΡΔΗ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ
θνηηεηψλ δελ επηηξέπνπλ ηελ ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ.
5.1.8. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο;
Γελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο εληφο ηνπ ηκήκαηνο.
Ρα κέιε ΔΞ θξνληίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ έληππα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ
εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηνπο ή λα δηνξγαλψλνπλ νξηζκέλεο θνξέο ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο ζρεηηθά κε ηα
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο θαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ Αξρηκήδεο Η & ΗΗ
παξνπζηαζηηθά ζπλνιηθά ζε εκεξίδεο πνπ νξγαλψζεθαλ θεληξηθά απφ ην ΑΡΔΗΘ.
5.1.9. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Σκήκαηνο, ζηελ ειιεληθή θαη
δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα;
Θαηά θχξην ιφγν κέζα απφ δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπκκεηνρή θαη αλαθνηλψζεηο ζε
ζπλέδξηα. Ρν ηκήκα ππνζηεξίδεη ηέηνηεο πξνζπάζεηεο.
Δπίζεο ην ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα έξγα πνπ αθνξνχλ κεηαθηλήζεηο (π.ρ. Socrates),
νξγαλσηηθέο επηηξνπέο ζπλεδξίσλ θιπ. Κέζα απφ απηέο ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο επαθέο γίλεηαη κία
κεξηθή, κε νξγαλσκέλε φκσο, δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ.
5.1.10. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ;
Κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ δηαρένληαη θαη δηεζλψο.

Κεξηθέο θνξέο θαη κε δηάθνξεο εθδειψζεηο πνπ

δηνξγαλψλνληαη απφ εζληθνχο θνξείο ή ην ίδην ην ΑΡΔΗΘ. Ππαλίσο, κε ζπκκεηνρή κειψλ ζε εθπνκπέο
ζηα ΚΚΔ.
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5.2.

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκήκα.
5.2.1. Πνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη
ζε εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;

Ζ ιίζηα παξαθάησ πεξηιακβάλεη εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε
εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία απφ ην ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο.
Λίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ & αλαπηπμηαθψλ

έξγσλ πνπ κέιε ΔΠ είλαη νη επηζηεκνληθνί

ππεχζπλνη:

1. Cascading Citation Analysis Project (C-CAP): 1/1/2006 – 30/6/2008, ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ ηηο επηηξνπέο εξεπλψλ ηνπ ΑΡΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο

2. πΔΞΘ, Γ‟ ΘΞΠ - ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ. Δξεπλεηηθφ Ξξφγξακκα ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ 2.2.14 ηνπ ΑΡΔΗ(Θ) «Γηαρείξηζε
Θηλνχκελσλ Αληηθεηκέλσλ θαη Ξαγθφζκηνο Ηζηφο (Αξρηκήδεο Η)» πξνυπνινγηζκνχ 52.000 Δπξψ
(01.01.2004 – 31.08.2007, http://Archimedes.teithe.gr).

3. Βειηηζηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ειέγρνπ πξνζπέιαζεο κέζνπ ηνπ πξσηoθφιινπ αζχξκαησλ ηνπηθψλ
δηθηχσλ ΗΔΔΔ 802.11 (Αξρηκήδεο Η)

4. Αιγφξηζκνη θαη ζηξαηεγηθέο επηινγήο πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζχλζεζεο απνηειεζκάησλ (collection
fusion algorithms) ζε θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. (ΞΔΛΔΓ03)

5. πΔΞΘ, Γ‟ ΘΞΠ - ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ. Δξεπλεηηθφ Ξξφγξακκα ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ. «Κεζνδνινγία πνηφηεηνο γηα
ζχγρξνλεο ππνινγηζηηθέο ηερληθέο» (Αξρηκήδεο ΗΗ)

6. πΔΞΘ, Γ‟ ΘΞΠ - ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ. Δξεπλεηηθφ Ξξφγξακκα ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ 2.2.15 ηνπ AΡΔΗ(Θ) "Ρερλνινγίεο
θαη εξγαιεία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα
φξαζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζαξκνγή θαη επέθηαζε ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ"

7. Απνδνηηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ Δηθφλσλ
8. Κειέηε θαη ζρεδηαζκφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πεξηήγεζεο θαη μελάγεζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ
ΑΡΔΗΘ κε ρξήζε ηερλνινγηψλ RFID θαη GPS

9. Αλάπηπμε & αμηνιφγεζε Web Browser γηα αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο
10. πΔΞΘ, Γ‟ ΘΞΠ - ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ. Δξεπλεηηθφ Ξξφγξακκα ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ 2.2.17 ηνπ AΡΔΗ(Θ)
(«Personalized Learning in a Re-usable Way – Εθαπμογέρ ζηα Μνημεία και Σύνολα Πολιηιζμού»)
πξνυπνινγηζκνχ 49.554 Δπξψ (01.01.2004 – 31.08.2008, http://archimedes.teithe.gr).

11. Γ.Γ.Δ.Ρ., Γ΄ ΘΞΠ - ΘηΞ. Δξεπλεηηθφ Ξξφγξακκα VRlab («Ανάπηςξη 3-D Επγαζηηπίων Εικονικήρ
Ππαγμαηικόηηηαρ») ηεο Γ.Γ.Δ.Ρ./ΘηΞ (Hypertech A.E., ΔΘΔΡΑ/ΗΞΡΖΙ, Γλψκσλ Ξιεξνθνξηθή Α.Δ.,
Διιεληθφ Θνιέγην θαη AΡΔΗ(Θ). Ππλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 350.000 Δπξψ θαη πξνυπνινγηζκνχ γηα
ην

ΑΡΔΗ(Θ)

44.500

Δπξψ

(01.01.2004

–

31.12.2005,

http://vrlabportal.iti.gr/

θαη

http://vrlab.iti.gr/).

12. πνέξγν 2.2.7, «ΞΟΝΖΓΚΔΛΔΠ ΚΔΘΝΓΝΗ ΡΦΙΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΙΝΞΝΗΖΠΖ
ΡΝΠ

ΠΔ

GRID»,

Έξγν: «ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ

ΗΗ

-

Δλίζρπζε

Δξεπλεηηθψλ

Νκάδσλ ηνπ ΡΔΗ

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ», ΔΞΔΑΔΘ-ΗΗ, 1/4/2005-31/12/2007

13. Δπξσπατθφ Ξξφγξακκα Leonardo da Vinci κε ηίηιν «European Certificates Innovative Online
Training Campus – EUCert» Key activity 3: ICT, Έγθξηζε 30.10.2007, 1.11.2007 – 30.10.2009

14. Δπξσπατθφ Ξξφγξακκα Leonardo da Vinci, «Network for Teaching Information Society - NET-IS»,
1.11.2006 – 30.10.2008.

15. Δπξσπατθφ Ξξνγξάκκα Grundtvig κε ηίηιν, «Spotlight on Learning, Αccess, Κethodology and
Pedagogic in E-learning - E-LAMP», 1.10.2007 – 30.09.2009.
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16. Δλίζρπζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Ρκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο, ΔΞΔΑΔΘ-ΗΗ.
17. Ξηζηνπνίεζε Γεμηνηήησλ Δθπαηδεπηηθψλ (ΘΔΞΗΠ), ΞΔΞΘ, ΔΞ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο (ΘηΞ),
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληψλ ζηελ
Δθπαίδεπζε, Κέηξν 1.2, 4/2004-10/2008, ζπγρξεκαηνδνηεζε 75% ΔΘΡ θαη 25% απφ Δζληθνχο
Ξφξνπο.

18. «Ξξαθηηθή Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ Ξιεξνθνξηθήο», ΔΞ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο (ΘηΞ),
1/1/2008-31/12/2008, ζπγρξεκαηνδνηεζε 75% ΔΘΡ θαη 25% απφ Δζληθνχο Ξφξνπο

19. «Δπξπδσληθή αλαβάζκηζε ηεο πξφζβαζεο ζην Ξαλειιήλην Πρνιηθφ Γίθηπν 318 ζρνιείσλ ζηελ
πεξηνρή επζχλεο ηνπ ΡΔΗΘ - Δπξπδσληθή αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπ Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ

Γηθηχνπ»,

Ξξφζθιεζε

105,

ΔΞ

Θνηλσλία

ηεο

Ξιεξνθνξίαο

(ΘηΞ),

1/9/2006

–

31/10/2008, ζπγρξεκαηνδνηεζε 80% ΔΡΞΑ θαη 20% απφ Δζληθνχο Ξφξνπο

20. «Αμηνπνίεζε

ησλ

ππνδνκψλ

ηειεθπαίδεπζεο

ηνπ

Ρερλνινγηθνχ

Δθπαηδεπηηθνχ

Ηδξχκαηνο

Θεζζαινλίθεο θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε», Ξξφζθιεζε 98, ΔΞ
Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο (ΘηΞ), 1/1/2005 – 30/9/2007, ζπγρξεκαηνδνηεζε 75% ΔΘΡ θαη 25%
απφ Δζληθνχο Ξφξνπο

21. «Ξξνεγκέλεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (EDUnet-3): Αλάπηπμε θαη
πνζηήξημε Ξξνεγκέλσλ Ρειεκαηηθψλ πεξεζηψλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ησλ Λνκψλ Γξεβελψλ, Θεζζαινλίθεο, Θνδάλεο, Θηιθίο θαη Ξηεξίαο», Ξξφζθιεζε 96, ΔΞ
Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο (ΘηΞ), 1/7/2004 – 30/9/2006, ζπγρξεκαηνδνηεζε 75% ΔΘΡ θαη 25%
απφ Δζληθνχο Ξφξνπο

22. «Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ππνδνκψλ ηειεδηάζθεςεο /ηειεπηκφξθσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ
Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο», Ξξφζθιεζε 68, ΔΞ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο (ΘηΞ), 2/2/2005 –
31/10/2007, ζπγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΡΞΑ θαη 25% απφ Δζληθνχο Ξφξνπο

23. «Ξξνεγκέλεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Αλάπηπμε θαη πνζηήξημε
Ξξνεγκέλσλ Ρειεκαηηθψλ πεξεζηψλ γηα ηηο κνλάδεο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Λνκψλ
ΓΟΔΒΔΛΥΛ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ, ΘΗΙΘΗΠ, ΘΝΕΑΛΖΠ ΘΑΗ ΞΗΔΟΗΑΠ», Ξξφζθιεζε 51, ΔΞ Θνηλσλία ηεο
Ξιεξνθνξίαο (ΘηΞ), 1/1/2003 – 30/6/2005, ζπγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΘΡ θαη 25% απφ Δζληθνχο
Ξφξνπο

24. «Δμνπιηζκφο θαη Γηθηχσζε ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε & Yπνδνκέο πνζηήξημεο ησλ ζρνιείσλ
ζηνπο λνκνχο: Γξεβελψλ, Θηιθίο, Θνδάλεο Ξέιιαο, Ξηεξίαο θαη Πεξξψλ», Ξξφζθιεζε 50, ΔΞ
Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο (ΘηΞ), 1/3/2003 – 30/6/2005, ζπγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΡΞΑ θαη 25%
απφ Δζληθνχο Ξφξνπο

25. «Γξάζεηο πνζηήξημεο ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ησλ ζρνιείσλ (Γεκηνπξγία Help Desk)
ζηνπο λνκνχο Γξεβελψλ,

Θνδάλεο, Θηιθίο θαη Ξηεξίαο.», Ξξφζθιεζε 49, ΔΞ Θνηλσλία ηεο

Ξιεξνθνξίαο (ΘηΞ), 1/11/2002 – 30/6/2005, ζπγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΘΡ θαη 25% απφ Δζληθνχο
Ξφξνπο

26. «ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΡΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ»,
ΔΞΔΑΔΘ-ΗΗ, 1/8/2005 – 31/5/2008, ζπγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΡΞΑ θαη 25% απφ Δζληθνχο Ξφξνπο

27. «ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝΠ

ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝΠ

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ

ΡΚΖΚΑΡΥΛ

ΡΝ

ΡΔΗ

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ»,

ΔΞΔΑΔΘ-ΗΗ, 1/4/2006 – 30/4/2008, ζπγρξεκαηνδφηεζε 75% ΔΡΞΑ θαη 25% απφ Δζληθνχο Ξφξνπο
Λίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ & αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ κέιε ΔΠ ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο
είλαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο:
1. MENU (Model for a European Networked University for e-learning). EU e-Learning Initiative, Project
No 2002–0510/001–001 EDU–ELEARN
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2. WELFOOD (Promoting quality assurance in animal WELfare – environment – FOOD quality
interaction studies through upgraded e-Learning) Leonardo Da Vinci Comunity Vocational Training
Action Project (n° 2004 - L-B-PP-170001),
3. WELANIMAL (A new approach on different aspects of welfare, environment and food interactions in
Central and Southeastern Europe with the use of ICT.) Leonardo Da Vinci Comunity Vocational
Training Action Project.
4. Database Technology Professional (DBTech Pro): Γεθέκβξηνο 2002 – Κάτνο 2005. Ππληνληζηήο:
Helsinki Business Polytechnic (Φηλιαλδία). Σξεκαηνδφηεζε: EU (Leonardo da Vinci)
5. Γηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθνξίαο απφ εηεξφθιεηεο πεγέο: 1/11/2006 – 31/10/2008.
Ππληνληζηήο: Γξ. Γ. Δπαγγειίδεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο, Ρκήκα Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο,
Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο. Σξεκαηνδφηεζε: Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο
6. πνέξγν: «Αλάθηεζε θαη Ξξνζηαζία Ξλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ ζε Γεδνκέλα Ξνιπδηάζηαηνπ
Τεθηαθνχ Πήκαηνο (Δηθφλεο θαη Δηθνλνζεηξέο)», Έξγν: «Αξρηκήδεο - Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ
νκάδσλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο», ΔΞΔΑΔΘ-ΗΗ, 1/3/2004 -30/6/2007
7. πνέξγν 2.2.1, «Έιεγρνο κνλάδαο θαηαιπηηθήο ππξφιπζεο κε πξνεγκέλνπο αιγνξίζκνπο ειέγρνπ»,
Έξγν: «ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ -

Δλίζρπζε Δξεπλεηηθψλ Νκάδσλ ηνπ ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο», ΔΞΔΑΔΘ-ΗΗ,

1/4/2004-31/8/2006
8. Ξ.Δ. 1 Αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ρξήζε
πνιιαπιψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, ΔΞΔΑΔΘ ηνπ

ηκήκαηνο ΓΓΔ ηνπ

ΑΡΔΗΘ

«Αλακφξθσζε

Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιεχζεσλ ηνπ
Ρ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο» (1/5/2003 – 30/6/2007).
9. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα Αξρηκήδεο ηνπ ηκήκαηνο ΓΓΔ κε ηίηιν "Ζ Ππκβνιή ησλ Γπλαηθείσλ
Αγξνηνπξηζηηθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ θαη ησλ Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ ζηελ Ρνπηθή
Αγξνηηθή Αλάπηπμε" (1/2/2004 έσο 31/8/2006).
10. Κειέηε ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Δξεπλεηηθφ
πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπηηξνπή εξεπλψλ ηνπ ΡΔΗ-Θ.
11. Γηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ δηείζδπζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο.
Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπηηξνπή εξεπλψλ ηνπ ΡΔΗ-Θ.
12. Βέιηηζηε απηφκαηε θαηάξηηζε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη εμεηάζεσλ γηα ζρνιέο ΑΔΗ
κε ρξήζε γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ θαη εξγαιείσλ εμειηθηηθήο ππνινγηζηηθήο, ΡΔΗ Πεξξψλ.
13. ESPRIT IV- IST: EVONET - Network of Excellence in Evolutionary Computing, Φεβξ. 1996-Ηνπι.
2003
14. "Database

Technology

Extended

(DBTech

EXT):

Ηαλνπάξηνο

2009

-

Γεθέκβξηνο 2010. Ππληνληζηήο: HAAGA-HELIA University of Applied Sciences (Φηλιαλδία).
Σξεκαηνδφηεζε: EU (LifeLong Learning Transversal Programme)"
15. "Database

Technology

Extended

(DBTech

EXT):

Ηαλνπάξηνο

2009

-

Γεθέκβξηνο 2010. EU LifeLong Learning Transversal Programme".
16. ENEWING HEALTH (ελνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξνρή
Γηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο), ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ICT (PSP), 2010-2011 ATEI, κε
αληηθείκελν: Assessment of security and privacy issues at regional, national and European level,
Security and privacy recommendations.
17. HUMABIO ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IST, 2006-2007 ΑΞΘ, κε αληηθείκελν ηε κειέηε

λέσλ

βηνκεηξηθψλ αιγνξίζκσλ θαη δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο ηαπηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή
ηερλνινγηψλ αηρκήο ζηνλ ηνκέα ησλ βηνκεηξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Πηφρνο ηνπ έξγνπ
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είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ θαη ηδηαίηεξα ζε ειεγρφκελα
πεξηβάιινληα κε πνιχ απμεκέλεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο.
18. BIOTAYTOTHTA,
αλάπηπμε

Ξξφγξακκα «ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ» 2011-2013, κε αληηθείκελν

ζπζηήκαηνο

πξνζδηνξηζκνχ

νληνηήησλ

κε

ρξήζε

ην ζρεδηαζκφ θαη

πνιιαπιψλ

βηνκεηξηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ελζσκαησκέλσλ ζε έμππλεο θάξηεο (Δπηθεθαιήο Γ. Ρδνβάξαο – ΗΞΡΖΙ, ΔΘΔΡΑ).
19. Κειέηε εθαξκνγήο πηινηηθνχ έξγνπ έμππλσλ θαξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 2007
ΑΞΘ, κε αληηθείκελν ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο ρξήζεο ηεο έμππλεο
θάξηαο σο κεζφδνπ απζεληηθνπνίεζεο ζε έλα νινθιεξσκέλν αζθαιέο δηαιεηηνπξγηθφ πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε
20. Αλάιπζε δεδνκέλσλ Γηθηχνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ,

Ξξφγξακκα ‟Έξεπλα ηνπ Α.ΡΔΗ 2008-2009,

Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο, κε αληηθείκελν ηε κειέηε θαη ζρεδηαζκφ κεζνδνινγηψλ θαηαγξαθήο θαη
ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο δηθηπαθψλ δεδνκέλσλ κεγάινπ φγθνπ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία δηθηχσλ.
21. "Γξαθηθή δηεπαθή αηηεκάησλ κε εθαξκνγή ζε φια ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ
δεδνκέλσλ." Ρν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηε απφ ηελ επηηξνπή εξεπλψλ ηνπ ΑΡΔΗ Θεζζαινλίθεο.
05/2010 - 05/2012:
22. «Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ κε πνιιαπιέο παξακέηξνπο γηα δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνχ» ηεο δξάζεο
«ΘΝΞΝΛΗΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΓΗΑ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
«Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Ξεξηθεξεηψλ ζε Κεηάβαζε» ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
1 «Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε ηεο Θαηλνηνκίαο πνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Ρερλνινγηθή
Αλάπηπμε» ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013, (09/2010 - 01/2011).
5.2.2. Πνην πνζνζηφ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο;
Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ κειψλ ΔΞ (άλσ ηνπ 90 %) αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο.
5.2.3. πκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα;
Πε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ έξγσλ γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλνη κέιε ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ
εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Απηφ ζπλέβε ζε έξγα ηνπ Αξρηκήδε Η & ΗΗ
αιιά θαη ζε άιια έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔΡ (π.ρ. ΞΔΛΔΓ03).

5.3.

Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο.
5.3.1. Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ.

Ζ ΓΠ ηνπ ηκήκαηνο έρεη ζεζκνζεηήζεη ηα παξαθάησ ηέζζεξα

εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα (απφθ. 2/3-2-

2010):
1) Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ, Αζθαιείαο θαη Γηθηχσλ
Ρν εξεπλεηηθφ πεδίν ηνπ Δξγαζηεξίνπ «Ππζηεκάησλ πνινγηζηψλ, Αζθάιεηαο θαη Γηθηχσλ» (Computer
Systems, Security and Networks Lab) πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηζηεκνληθά πεδία:
Ρερλνινγίεο πνινγηζηηθψλ Ππζηεκάησλ,






Ιεηηνπξγηθά Ππζηήκαηα,
Ρερλνινγίεο Γηθηχσλ πνινγηζηψλ,
Αζθάιεηα Ξιεξνθνξηαθψλ, πνινγηζηηθψλ θαη Ιεηηνπξγηθψλ Ππζηεκάησλ,
Αζθάιεηα Γηθηχσλ θαη Γηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ,
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Ρερλνινγίεο θαη Ξξσηφθνιια Γηαδηθηχνπ (Internet),
Ρερλνινγίεο θαη Ξξσηφθνιια Γηθηπαθψλ θαη Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ,
Καζεκαηηθή Κνληεινπνίεζε Γηθηχσλ πνινγηζηψλ,
Ρερλνινγίεο θαη Ξξσηφθνιια Ρνπηθψλ Γηθηχσλ πνινγηζηψλ (Αζχξκαησλ θαη Δλζχξκαησλ),
Ξξνζνκνηψζεηο Γηθηχσλ πνινγηζηψλ,
Κειέηε θαη Βειηηζηνπνίεζε ηεο Απφδνζεο Γηθηχσλ πνινγηζηψλ,
Γηθηπαθά Ξνιπκεζηθά Ππζηήκαηα,
Ξνιπκεζηθέο Δπηθνηλσλίεο,
Ξνηφηεηα πεξεζίαο.

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θαζεγεηήο θ. Β. Βίηζαο
2) Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Μεραληθήο Λνγηζκηθνχ
Αληηθείκελν έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη κεραληθήο
ινγηζκηθνχ (IMSE) ζπληζηνχλ ηα:



















Γιψζζεο θαη κεζνδνινγίεο πξνγξακκαηηζκνχ,
νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε κεγάισλ ζπιινγψλ θαη φγθσλ δεδνκέλσλ,
ηερληθέο επξεηεξηαζκνχ (indexing),
κεηξηθέο ζηε βηβιηνγξαθία (bibliometrics),
δνκέο, κνληέια θαη βάζεηο δεδνκέλσλ,
απνζήθεο δεδνκέλσλ (data warehouses),
θχβνη δεδνκέλσλ θαη ζρήκαηα απεπζείαο αλαιπηηθήο επεμεξγαζίαο (OLAP),
νη βάζεηο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν,
αλαθάιπςε γλψζεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ (KDD),
εμφξπμε πιεξνθνξίαο απφ δεδνκέλα (data mining) θαη απφ ην δηαδίθηπν (web mining),
ηερλνινγίεο Java EE θαη .NET,
εκπεηξηθέο κειέηεο ζηελ αληηθεηκελνζηξεθή ηερλνινγία ινγηζκηθνχ θαη επέιηθηεο κέζνδνη,
πνηφηεηα, αμηνπηζηία θαη κεηξηθέο αμηνιφγεζεο ινγηζκηθνχ,
επξεηηθνί θαλφλεο,
XML θαη βάζεηο δεδνκέλσλ,
αλάθηεζε πιεξνθνξίαο απφ βάζεηο θεηκέλσλ,
ρξνληθέο θαη ρσξηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θαζεγεηήο θ. Γ. Γέξβνο
3) Δξγαζηήξην Δπθπψλ πζηεκάησλ θαη Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ
Ρν αληηθείκελν έξεπλαο ηνπ εξγαζηεξίνπ «Δπθπψλ Ππζηεκάησλ θαη Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ»
(Intelligent Systems and Web Applications Laboratory) πεξηιακβάλεη ηα εμήο επηζηεκνληθά πεδία:


















Κεραληθή Κάζεζε (Machine Learning)
Ρερλεηή Λνεκνζχλε (Artificial Intelligence)
Ινγηθφο Ξξνγξακκαηηζκφο (Logical Programming)
Δπθπή Ππζηήκαηα (Intelligent Systems)
Δμειηθηηθνί Αιγφξηζκνη (evolutionary computation)
Ππζηήκαηα πεξκέζσλ (hypermedia)
Πεκαζηνινγηθφο Ηζηφο (semantic Web),
Τεθηαθέο Βηβιηνζήθεο (digital libraries),
Αλαδήηεζε θαη Αλάθηεζε Ξιεξνθνξίαο (information seeking and retrieval),
Δπθπείο Γηεπαθέο Σξήζηε (Intelligent User Interfaces),
Ξξνζπειαζηκφηεηα ηνπ Ηζηνχ (Web Accessibility)
Τεθηαθή Δπεμεξγαζία Πήκαηνο θαη Δηθφλαο (digital signal and image processing),
Ξαξάιιειε Δπεμεξγαζία (parallel processing)
Θαηαλεκεκέλα Ππζηήκαηα (distributed systems)
Δμφξπμε Ξιεξνθνξίαο (Data mining)
Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Distance learning)

Δπηζηεκνληθφο ππεπζπλνο: Θαζεγεηήο θ. Θ. Γηακαληάξαο
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4) Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηνίθεζεο
Ρα εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα πνπ θαιχπηεη ην εξγαζηήξην «Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ
θαη Γηνίθεζεο» είλαη ηα αθφινπζα:
α)

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα




β)

Δθαξκνγέο κνληέισλ θαη ηερληθψλ Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο
Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ (project management)
Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή κνληέισλ ηθαλνπνίεζεο πειάηε

Γηεξεχλεζε ησλ ζπληζησζψλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ Γηνίθεζεο













Αμηνιφγεζε θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ
Αιιειεμάξηεζε ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ Γηνίθεζεο κε κηα επηρείξεζε / νξγαληζκφ
Γηεξεχλεζε κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ αλάπηπμεο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ Γηνίθεζεο
ζρεηηθά κε δηνίθεζε ζηφρσλ, ζηξαηεγηθψλ, δηεξγαζηψλ, έξγσλ θαη απφδνζεο
Αλάπηπμε κεζφδσλ, κνληέισλ θαη ηερληθψλ ηεο Δπηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο, γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ θαη ππνζηήξημε απνθάζεσλ
Αλάπηπμε πξνεγκέλσλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ κε εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο
ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα
Γηεξεχλεζε ζρέζεο νξγαληζκψλ θαη Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θαη αλάπηπμε πξνδηαγξαθψλ
ζηα επίπεδα εζληθήο θνπιηνχξαο, νξγαληζκνχ, δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ
Δθηίκεζε θαη αλάπηπμε πξνηχπσλ πνηφηεηαο ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θαη ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
Δθηίκεζε θαη αλάπηπμε πξνηχπσλ πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ
Γηεξεχλεζε ησλ ζπληζησζψλ ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Web 2.0
Γηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο, ηεο ζεκαζίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εξγαιείσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Web 2.0, Wikis, Blogs, Twitter, Facebook θιπ)
Γηεξεχλεζε ησλ ζπληζησζψλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε:
Θαηαλεκεκέλεο νκάδεο (distributed virtual teams) - Τεθηαθή ζπλεξγαζία (Computer-Supported
Cooperative Work) - Δξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο - Θνηλσληθή δηθηχσζε ζηελ επηρείξεζε
(enterprise 2.0) - Τεθηαθφ Κάξθεηηγθ κε θνηλσληθή δηθηχσζε - Ζιεθηξνληθή θαη Θηλεηή
Θπβέξλεζε θαη Γηαθπβέξλεζε (government 2.0) - Θηλεηή Θνηλσληθή Γηθηχσζε (Mobile Social
networking)

Δπηζηεκνληθφο ππεπζπλνο: Αλ. Θαζεγεηήο θ. Β. Θψζηνγινπ

Αλ θαη ε πξφηαζε ηεο ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο έρεη εγθξηζεί απφ ην Ππκβνχιην ηνπ ΑΡΔΗΘ

δπζηπρψο δελ

ππάξρνπλ ρψξνη γηα ηε ζηέγαζε ηνπο.
5.3.2.

Δπάξθεηα,

θαηαιιειφηεηα

θαη

πνηφηεηα

ησλ

ρψξσλ

ησλ

εξεπλεηηθψλ

εξγαζηεξίσλ.
Ζ επάξθεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ρψξσλ είλαη ππνηππψδεο. Νη ππάξρνληεο εξγαζηεξηαθνί ρψξνη κε
δπζθνιία θαιχπηνπλ κφλν ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο. Θάπνηεο θνξέο ηα
εξγαζηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην Παββαηνθχξηαθν γηα ηηο αλάγθεο έξεπλαο ησλ κειψλ ΔΞ.
πάξρεη έλαο θαη κφλν ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θνηλνχ απφ φια ηα εξγαζηήξηα γηα ηε ζηέγαζε
ησλ αλαγθψλ ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ ζηέγαζε φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Πην
Ξαξάξηεκα 2 πίλαθαο 2 αλαιχεηαη πνζνηηθά ε αλάγθε ρψξσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ αλέξρεηαη ζε 480 ηκ.
5.3.3. Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ.
Κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ΔΞΔΑΔΘ θαη ΔΡΞΑ ην Ρκήκα απέθηεζε ζχγρξνλν θαη θαηάιιειν
εμνπιηζκφ ν νπνίνο είλαη επαξθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπεηδή ε
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χπαξμε ηνπ Ρκήκαηνο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ χπαξμε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ, απηφο ζα πξέπεη
λα αλαλεψλεηαη κε πνιχ γνξγνχο ξπζκνχο.
5.3.4. Καιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο;
πσο ήδε αλαθέξζεθε ε χπαξμε ρψξσλ γηα έξεπλα είλαη κεδακηλή.
Απφ πιεπξάο εμνπιηζκνχ δελ ππάξρεη εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα έξεπλα. Ρν
επίπεδν ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο, αιιά φρη
γηα ηηο εξεπλεηηθέο. ηαλ ζα ππάξμνπλ ρψξνη νη νπνίνη ζα επηηξέςνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
εμνπιηζκνχ κέζσ ηνπ ζεζκνχ ησλ πηπρηαθψλ αιιά θαη κε ηελ πιήξε αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ
εξεπλεηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ κειψλ ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο ζα αλαδείμεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε
εμνπιηζκφ θαη ηελ έλδεηα ηνπ ηκήκαηνο ζε εξεπλεηηθφ εμνπιηζκφ πςεινχ επηπέδνπ.
5.3.5. Πνηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο;
Ξνιιά αληηθείκελα (πρ. παξάιιεια θαη θαηαλεκεκέλα, αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν,
Ξξνεγκέλεο αξρηηεθηνληθέο Ζ/, Δπθπή Ππζηήκαηα) απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ (πιηθφ θαη
ινγηζκηθφ) ν νπνίνο δελ είλαη δηαζέζηκνο.
5.3.6. Πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ;
πσο αλαθέξζεθε,

ε έιιεηςε ρψξσλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ

νδεγεί ζηελ εμαληιεηηθή ρξήζε ηνπ

ππάξρνληνο.
5.3.7. Πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ
ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πνηεο νη ηπρφλ αλάγθεο
αλαλέσζεο/επηθαηξνπνίεζεο;
Ν εμνπιηζκφο αλαλεψλεηαη φηαλ ππάξρεη αλάινγε ρξεκαηνδφηεζε. Ρα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα καο
έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε φια ηα εξγαζηήξηα. Ζ ειηθία ηνπ ππάξρνληνο
εμνπιηζκνχ είλαη απφ 1-3 έηε θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε πνιχ θαιή.
πάξρεη φκσο κεγάιε αλάγθε επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο ρψξσλ.
5.3.8. Πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ
ππνδνκψλ;
Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ πινπνηείηαη ζε
πνζνζηφ 90-95% απφ εξεπλεηηθά/αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ζε πνζνζηφ 5-10% απφ ηηο ηαθηηθέο
πηζηψζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Πρεδφλ κεδεληθή ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.

5.4.

Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

Νη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηνπ κφληκνπ,

ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο,

ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο, παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα 1 Ξίλαθαο 12 θαη
Ζ πιεηνςεθία ησλ δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, γίλεηαη ζε πεξηνδηθά ηα νπνία είλαη
θαηαρσξεκέλα ζε δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ (web of science, Scopus)
Να ζεκεησζεί φηη νη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο γίλνληαη ρσξίο ηελ
χπαξμε ζεζκνζεηεκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ ζην Σκήκα.
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5.5.

Αλαγλψξηζε απφ ηξίηνπο, ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα.

Νη αλαθνξέο ζε δεκνζηεχζεηο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ηνπ κφληκνπ, ηνπ Ρκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο
δειψζεηο ηνπο, παξνπζηάδνληαη παξάξηεκα 1 Ξίλαθαο 13

5.6.

Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο.

Ρν κέιε ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο έρνπλ αλαπηχμεη πνιιέο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ζηα πιαίζηα
ηεο

εξεπλεηηθήο ηνπο

δξαζηεξηφηεηαο αιιά

θαη

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα

νπνία

είλαη

επηζηεκνληθνί ππεχζπλνη ή ζπκκεηέρνπλ σο επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο.
πλεξγαζίεο κε άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο.
Κέιε ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε κέιε απφ ηα Ρκήκαηα:


Ρκήκα απηνκαηηζκνχ.



Ρκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ:
1.

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ ΑΡΔΗΘ κε ηίηιν
"Γηεξεχλεζε ηνπ Βαζκνχ Γηείζδπζεο ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο ζηηο θηελνηξνθηθέο
εθκεηαιιεχζεηο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο"

2.

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ ΑΡΔΗΘ κε ηίηιν
"Κειέηε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν"

3.

Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΞΔΑΔΘ ηνπ ηκήκαηνο ΓΓΔ ηνπ ΑΡΔΗΘ «Αλακφξθσζε
Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ
ηνπ Ρ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο»

4.

Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο ηνπ ηκήκαηνο ΓΓΔ κε ηίηιν "Ζ Ππκβνιή ησλ
Γπλαηθείσλ Αγξνηνπξηζηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ θαη ησλ Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ ζηελ Ρνπηθή
Αγξνηηθή Αλάπηπμε "

πλεξγαζίεο κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ.
Κέιε ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ ζπλεξγαζηεί ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε κέιε απφ ηα Ηδξχκαηα:
1.

Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ, ΡΔΗ Πεξξψλ.

2.

Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο, ΡΔΗ Αζήλαο.

3.

Ρκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Κερ. θαη Κεραληθψλ Ζ/, ΑΞΘ.

4.

Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο, ΑΞΘ.

5.

Ρκήκα Τπρνινγίαο, ΑΞΘ.

6.

Ρκήκα Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο, Ξαλ. Καθεδνλίαο.

7.

Ρκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Κερ. θαη Κεραληθψλ Ζ/, ΓΞΘ.

8.

Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο, Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ.

πλεξγαζίεο κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ.
Δπηά κέιε ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (Δπξψπε, ΖΞΑ, Αζία) ζηα
πιαίζηα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ππνβνιήο πξνηάζεσλ, βαζηθήο έξεπλαο (δεκνζηεχζεηο) ή
δηνξγάλσζεο δηεζλψλ ζπλεδξίσλ.
Πηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ:


“The Network of Excellence in Evolutionary Computing (EVONET)”, IST-1999-14087



MENU (Model for a European Networked University for e-learning). EU e-Learning Initiative, Project
No 2002–0510/001–001 EDU–ELEARN
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WELFOOD (Promoting quality assurance in animal WELfare – environment – FOOD quality
interaction studies through upgraded e-Learning) Leonardo Da Vinci Comunity Vocational Training
Action Project (n° 2004 - L-B-PP-170001)



WELANIMAL (A new approach on different aspects of welfare, environment and food interactions in
Central and Southeastern Europe with the use of ICT.) Leonardo Da Vinci Community Vocational
Training Action Project



"Αιγφξηζκνη θαη ζηξαηεγηθέο επηινγήο πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζχλζεζεο απνηειεζκάησλ (collection
fusion algorithms) ζε θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ" ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΞΔΛΔΓ03



JEP (Joint European Project), Tempus



Database Technology Professional (DBTech Pro): Γεθέκβξηνο 2002 – Κάτνο 2005. EU (Leonardo da
Vinci)



Cascading Citation Analysis Project (C-CAP): 1/1/2006 – 30/6/2008, ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ ηηο επηηξνπέο εξεπλψλ ηνπ ΑΡΔΗΘ θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο.

5.7.

Γηαθξίζεηο θαη βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ
Σκήκαηνο.



Ν θαζεγεηήο Γεκήηξεο Γέξβνο απέζπαζε δηάθξηζε σο κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη ζπλζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ ην νπνίν απέζπαζε ηε εχθεκε κλεία: 2007 ASIS&T SIGUSE Honorable
Mention Award

for Best Information Behavior Conference Paper: P. Wang, D.A. Dervos,

Y.

Zhang, L. Wu, Information Seeking Behaviours of Academic Researchers in the Internet Age: A
User Study in the USA, China, and Greece. Ζ ελ
ASIS&T Annual Meeting

ιφγσ δηάθξηζε απνλεκήζεθε ζην πιαίζην ηνπ

(Joining Research and Practice: Social Computing and Information

Science) ην νπνίν δηεμήρζε ζηελ πφιε Milwaukee ησλ ΖΞΑ απφ ηηο 19 έσο ηηο 24 Νθησβξίνπ ηνπ
2007.


Ν θαζεγεηήο Γεκήηξεο Γέξβνο απέζπαζε δηάθξηζε σο ζπληνληζηήο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζηελ
νπνία απνλεκήζεθε ε δηάθξηζε 2005 Thomson ISI/ASIS&T Citation Analysis Research Grant
(www.asis.org/Bulletin/Dec-05/inside.html): D.A. Dervos, T. Kalkanis, and N. Samaras, cc-IFF: A
Cascading Citations Impact Factor Framework for the Automatic Ranking of Research Publications.
Ζ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ έγηλε ζην ASIS&T Annual Meeting (Sparking Synergies: Bringing
Research and Practice Together) ην νπνίν δηεμήρζε ζηελ πφιε Charlotte ησλ ΖΞΑ απφ ηηο 28
Νθησβξίνπ έσο ηηο 2 Λνεκβξίνπ ηνπ 2005.

5.8.

Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ ζηελ έξεπλα.

Δθ ησλ πξαγκάησλ, ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (αθνχ δελ ππάξρνπλ
κεηαπηπρηαθνί) ζε εξεπλεηηθά έξγα είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ εμνηθείσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε
ηελ έξεπλα κέζσ ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο, ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ
αλαρψξεζή ηνπο απφ ην Ίδξπκα. πσο θαη ηα ππφινηπα Ρερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ην ΑΡΔΗΘ
δελ δηαζέηεη ηκήκαηα πνπ παξέρνπλ απηφλνκα δηδαθηνξηθά & κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Απηφ
απνηειεί έλα ζνβαξφηαην κεηνλέθηεκα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο.
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Κέιε ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα (Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο θαη
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ) νπζηαζηηθά επηβιέπνπλ ηελ εθπφλεζε 3 δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ απφ
αληίζηνηρνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.
Έλαο κηθξφο αξηζκφο (<15) κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζπκκεηέρνπλ σο εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ζηα
δηάθνξα εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ρκήκαηνο.
Γεθαεπηά πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ
δεκνζηεπηεί απφ κέιε ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο.
Θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηε βειηίσζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ε ζεζκνζέηεζε
απηφλνκσλ κεηαπηπρηαθψλ θαη θπξίσο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ απφ ην ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ΑΡΔΗΘ.
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6. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο θνξείο
6.1.

πλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο.

Ζ βαζηθφηεξε κνξθή ζπλεξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο κε παξαγσγηθνχο θνξείο είλαη κέζσ ηνπ
ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ. Θάζε θνηηεηήο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζπνπδψλ ηνπ θαη σο κέξνο

ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λα θάλεη πξαθηηθή άζθεζε ζε θάπνην παξαγσγηθφ

θνξέα.
Ζ ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ζεκαληηθή γηαηί επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ηνπ
ηκήκαηνο κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο. Κφληκνη θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο επηβιέπνπλ ηελ πξαθηηθή
άζθεζε ησλ θνηηεηψλ κε επηζθέςεηο ζηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
ελεκεξψλνληαη γηα λέεο εμειίμεηο ζηελ Ξιεξνθνξηθή θαη λα αλαπηχζζνπλ επηζηεκνληθέο & εξεπλεηηθέο
ζπλεξγαζίεο.
Άιιε κνξθή ζπλεξγαζίαο απνηειεί ε πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε ηκήκαηνο ηνπ Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ
Γηθηχνπ (ΞΠΓ) ην νπνίν αθνξά ηε ζχλδεζε ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζην δηαδίθηπν, ηελ εζσηεξηθή δηθηπαθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ, ηνλ εμνπιηζκφ ησλ
θεληξηθψλ θφκβσλ ηνπ θάζε λνκνχ θαη ηελ ηερληθή ζηήξημε ησλ ζρνιείσλ ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ θαη
δηθηχνπ.
Ρν γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ ηνπ νπνίνπ ππεχζπλνο είλαη κέινο ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο παξέρεη
επηπιένλ δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ. Κέζσ ηνπ γξαθείνπ δηαζχλδεζεο έρνπλ γξαθηεί πιήζνο
απφ κειέηεο απνξξφθεζεο απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νδεγνχο επαγγεικάησλ.
Κία άιιε κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ θνξείο είλαη κέζσ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο:


κε ηε ζρνιή Ρπθιψλ “ν Ήιηνο” ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Ρερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηελ πξνζαξκνγή θαη επέθηαζε ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ", ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα Αξρηκήδεο Η.



κε ηε Γαιαθηνβηνκεραλία "ιπκπνο" ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Πρεδίαζε νινθιεξσκέλνπ
ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο ηξνθίκσλ (θαη αλάπηπμε πξφηππεο εθαξκνγήο) βαζηζκέλνπ ζην
ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ κε ρξήζε ηερλνινγίαο RFID", ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ επηηξνπή εξεπλψλ
ηνπ ΑΡΔΗ-Θ.

6.2.

Γπλακηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο.

Ζ δπλακηθή είλαη αξθεηά θαιή ρξεηάδεηαη φκσο πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηφζν κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο
φζν θαη κε θνηλσληθνχο & πνιηηηζηηθνχο.
Γηα ηελ έξεπλα, ε αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ απφ ηα κέιε Γ.Δ.Ξ. / Δ.Ξ. είλαη εμαηνκηθεπκέλε. Γηα
ηελ εθπαίδεπζε, ε αληηκεηψπηζε είλαη ζπληνληζκέλε κέζσ ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο.
Νη ΘΞΞ θνξείο αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ πνιχ ζεηηθά.
Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ.

6.3.

Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη
ελίζρπζεο ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο.

Ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο εληζρχεηαη ζεκαληηθά κέζα απφ πξνγξάκκαηα ΔΞΔΑΔΘ. πάξρεη
νξγαλσκέλν γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζην ηκήκα πιεξνθνξηθήο.
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Αλ θαη ην γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο ιεηηνπξγεί αξθεηά απνηειεζκαηηθά, θξίλεηαη φηη απαηηνχληαη
επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ζχλδεζε κε ΘΞΞ.

6.4.

Βαζκφο ζχλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία.

Ν βαζκφο ζχλδεζεο είλαη ζεκαληηθφο θπξίσο κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Δπίζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εληάζζνληαη θαη επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ρψξνπο ΘΞΞ
θνξέσλ.
Ξεξηζηαζηαθά νξγαλψλνληαη δηαιέμεηο ζηειερψλ ΘΞΞ θνξέσλ.
Πηειέρε ΘΞΞ δηδάζθνπλ σο επηζηεκνληθνί ή εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο ηνπ Ρκήκαηνο.

6.5.

πκβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε.

Κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο ζπλεξγαζίεο, νη
νπνίεο βειηηψλνληαη.
Ζ εθπξνζψπεζε ηνπ Ρκήκαηνο ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαζψο θαη ζε αλαπηπμηαθά
φξγαλα είλαη κεδακηλή θαη ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή κειψλ ΔΞ.
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7. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο
7.1. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο.
Απφ ηνλ Νθηψβξην ην 2003 κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην ην 2006 πινπνηήζεθε ζην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο ηνπ
ΑΡΔΗΘ κηα πξνθαηαξθηηθή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ΗΗ (Δ.Ξ.Δ.Α.Δ.Θ.) Δλέξγεηα: 2.2.2: Ξξφγξακκα
Ππνπδψλ θαη ησλ παξαθάησ δξαζηεξηνηήησλ:
Πχζηεκα Αμηνιφγεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ
Πχζηεκα Γηαζθάιηζεο ηεο Ξνηφηεηαο ησλ Ππνπδψλ
Ζ αμηνιφγεζε σζηφζν αθνξνχζε κφλν

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ξαξφιν απηφ ε

ηφηε νκάδα εξγαζίαο ζεψξεζε φηη κηα γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ ηκήκαηνο ήηαλ απαξαίηεηε. Νη ιφγνη
πνπ νδήγεζαλ ηελ νκάδα εξγαζίαο λα πάξεη απηή ηελ απφθαζε ήηαλ νη δχν παξαθάησ:
1. Ζ νκάδα εξγαζίαο ζεψξεζε φηη ήηαλ επηζπκεηή κηα πξνεηνηκαζία γηα ηε δηαθήξπμε ηεο Κπνιφληα
γηα


απφθηεζε εκπεηξίαο εθηίκεζεο



θαιχηεξε θαηαλφεζε δεηθηψλ



θαιχηεξε απνδνρή αιιαγψλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε

2. Ζ νκάδα θιήζεθε λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ζεψξεζε φηη έπξεπε
πξψηα λα έρεη κηα πην νινθιεξσκέλε θαη ηεθκεξησκέλε εηθφλα ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο πξηλ
κπεη ζε ελέξγεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
Ζ νκάδα πινπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ έιαβε ππ‟ φςε φηη ε ζπκπεξηθνξά, ε ιεηηνπξγία θαη ε ράξαμε
ηεο ζηξαηεγηθήο ελφο νξγαληζκνχ είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηβίσζή ηνπ, ηε δηαηήξεζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ελ ηέιεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ.
Δπίζεο θαηάιαβε φηη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κπνιφληα, 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 ζην Ρκήκα θαη ζην Ίδξπκα.
Βάζε γηα κηα θαηλνχξγηα βειηησκέλε ζηξαηεγηθή είλαη ε εληφπηζε ησλ δπλαηψλ (ζεηηθψλ) θαη αδχλαησλ
(αξλεηηθψλ) ζεκείσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ. Ζ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ηκήκαηνο
Ξιεξνθνξηθήο κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα πξψηε πξνζέγγηζε γηα εληνπηζκφ θαη επηζήκαλζε ζεηηθψλ θαη
αξλεηηθψλ ζεκείσλ ηνπ ηκήκαηνο κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε. Πεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο
ήηαλ επίζεο φηη γηα πξψηε θνξά γηλφηαλ κε ζπζηεκαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν κηα αμηνιφγεζε ηνπ
ηκήκαηνο κε ζθνπφ λα απνηειέζεη κηα πξνεηνηκαζία γηα κειινληηθέο απαηηήζεηο ηφζν εζσηεξηθψλ φζν
θαη εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαθήξπμεο ηεο Κπνιφληα. Υζηφζν ν θπξηφηεξνο ζηφρνο
ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο γηα κειινληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο, ησλ ζπνπδψλ
κέζσ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο δηαθάλεηαο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ πνηφηεηά ηνπο.
Νη αλαιπηηθνί ζηφρνη ήηαλ:
1. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο
2. Δπηζήκαλζε ζεκείσλ πνπ ρξεηάδνληαη βειηηψζεηο
3.

Ξξνζδηνξηζκφο ελεξγεηψλ βειηίσζεο

4. Ιήςε απνθάζεσλ θαη πξσηνβνπιίεο γηα απηνηειείο δξάζεηο φπνπ εθηθηφ
Ρα ζηάδηα - βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ ηα παξαθάησ:
1. Ξξνζδηνξηζκφο θαη θαηαλφεζε δηαδηθαζηψλ
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2. Θαζνξηζκφο ηνπ ηη ζα πξέπεη λα κεηξεζεί 1
3. Δπηινγή ηνπ είδνπο ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
4. Ξξνζδηνξηζκφο ζε πνηνπο ζα γίλνπλ νη κεηξήζεηο (Ρν δείγκα ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο
απνηεινχζε 205 ελεξγνχο

θνηηεηέο, 7 εθπαηδεπηέο, 6 μέλνη θνηηεηέο Erasmus, 51 απφθνηηνη

θαη 33 εξγνδφηεο).
5. Ππιινγή ζηνηρείσλ
6. Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, εληνπηζκφο απνθιίζεσλ, SWOT αλάιπζε
Ζ εξγαζίεο ηεο πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζεο ζηακάηεζε ζε απηφ ην ζεκείν κε ηελ θνηλνπνίεζε ησλ
παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ (30.6.2006), ηα νπνία πεξηιάκβαλαλ παξνπζίαζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη πξνηάζεηο ιχζεσλ. Ν αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ
πινπνίεζε ησλ παξαθάησ δχν βεκάησλ:
7. Θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη αλάπηπμε Πρεδίνπ Γξάζεο
8. Ξαξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο δηαδηθαζηψλ
Ρα βήκαηα 7 θαη 8 είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο, θαη απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα ηεο
ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο.

7.2. Γηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο.
Νη ζηφρνη πνπ θαζνξίδνληαη κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Κπνιφληα (Bologna Process, 2005) έρνπλ γίλεη επξέσο
απνδεθηνί ηφζν απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη απφ ηα ίδηα ηα ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα πνπ
είλαη ηα άκεζα ελδηαθεξφκελα.
Ρν ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο ρξεζηκνπνηεί ηνπο ζηφρνπο απηνχο σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ. Ν βαζηθφο
ζθνπφο είλαη λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα επηηξαπεί
ζηνπο θνηηεηέο, ηνπο θαζεγεηέο, ηνπο εξεπλεηέο θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ λα σθειεζνχλ απφ ηελ
αιιαγή απηή. Ρα αλακελφκελα απνηειέζκαηα είλαη κηα επαξθήο, δεκνθξαηηθή θαη πνηνηηθή Ρξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Κπνιφληα είλαη λα ππάξμεη αληαγσληζηηθφηεηα,
πνηφηεηα, ειθπζηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ζηελ Δπξσπατθή Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Υο δεκφζην αγαζφ θαη
ππφ δεκφζηα επζχλε, ππάξρεη ε απαίηεζε ε εθπαίδεπζε λα ιεηηνπξγεί άξηηα θαη λα παξέρεη πςίζηεο
πνηφηεηαο ππεξεζίεο.
Ρν Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο έρνληαο ππ‟ φςε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο Κπνιφληα, πνπ
ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, δεκηνπξγία θαη ρξήζε ζπζηήκαηνο
Ξηζησηηθψλ Κνλάδσλ (ECTS) θαη πξνζαξκνγή ζην ζπζηήκαηνο εχθνια αλαγλψζηκσλ ηίηισλ ζπνπδψλ

1

Siakas Kerstin (2007): The Design of a Quality Assurance System in Higher Education – Selecting Key Performance Indicators,
Global Integration of Graduate Programmes IV (GIGP) International Conference, 17th - 20th October 2007, Split-Croatia (η
επγαζία είναι διαθέζιμη http://www/it/teithe.gr~siaka/ )
Siakas Kerstin V., Prigkou Aristea-Alexandra, Draganidis Stergios (2005): Enhancing Organisational Effectiveness, Achieving
Excellence and Competitive Advantage in Higher Education by Balanced ScoreCard, 2nd International Conference on Enterprise
Systems and Accounting, ICESAcc, 2005, Thessaloniki, 11-12 July, (η επγαζία είναι διαθέζιμη http://www/it/teithe.gr~siaka/ )
Siakas Kerstin V., Prigkou Aristea-Alexandra, Draganidis Stergios (2005): Key Performance Indicators for Quality Assurance in
Higher Education – the Case of the Department of Informatics at the Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece
in P. Bennets, M. Ross, G. Staples (eds.), Quality Issues in the Teaching of Computing, Proceeding of the 10th INternational
Conference on Software Process Improvement - Research into Education and training, INSPIRE 2005, 21-23 March,
Glouchestershire, UK, ISBN: 1-902505-68-9, British

Computer

Society,

pp.

25-36,

(η επγαζία

είναι

διαθέζιμη

http://www/it/teithe.gr~siaka/ )

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 2009-2010 Τμήμαηορ Πληποθοπικήρ, ΑΤΕΙΘ

Εκδοζη 4

60
κέζνπ ηνπ Ππκπιήξσκα Γηπιψκαηνο (Diploma Supplement) θάλεη πξνζπάζεηεο λα παξέρεη εθπαηδεπηηθέο
ππεξεζίεο ςειήο πνηφηεηαο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ. Υζηφζν δελ ππάξρεη θακηά θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ζην ηκήκα. Κέζσ ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ Ππζηήκαηνο
Γηαζθάιηζεο ηεο Ξνηφηεηαο ησλ Ππνπδψλ ηνπ E.Ξ.E.A.E.K. II πξνηάζεθαλ δχν ιχζεηο (εζσηεξηθφ
ζχζηεκα πνηφηεηαο βαζηζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 9001:2000 θαη ην Balanced ScoreCard), αιιά
ζηελ πξάμε θαλέλα ζχζηεκα δελ έρεη εθαξκνζηεί.
Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο νπζηαζηηθά νξίδεηαη απφ
ηελ ΓΠ ηνπ ηκήκαηνο, ε νπνία είλαη ην αλψηαην φξγαλν απνθάζεσλ ζην ηκήκα. Γελ ππάξρεη ηππηθή
δηαδηθαζία γηα ηελ δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο αιιά ε δηαδηθαζία δεκηνπξγείηαη
κε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο θαηά αλάγθε. Κεηά απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε, επηζήκαλζε
πξνβιεκάησλ θαη πξφηαζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ην ηκήκα έπξεπε λα ιάβεη ππ‟ φςε ηα ζεηηθά θαη
αξλεηηθά ζηνηρεία θαη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο. Γπζηπρψο, φπσο ζπκβαίλεη κε πνιιά έξγα, δελ ππήξμε
αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαδνηέσλ θαη δηακφξθσζε θαη βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο
ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο. Ξξηλ αλαπηπρηεί ε ζηξαηεγηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξέπεη λα
μεθαζαξηζηνχλ νη ζηφρνη θαη νη απαηηήζεηο ηνπ επηζπκεηνχ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. Πηφρνο ηνπ Ρκήκαηνο
Ξιεξνθνξηθήο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεραληζκφο ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ πξφηππν γηα ηηο
απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ηκήκαηνο.
Ξξέπεη λα ιάβνπκε ππ‟ φςε φηη ε αμηνιφγεζε θαη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα είλαη θαηλνχξγηεο έλλνηεο ηφζν
ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα ζηελ ρψξα καο φζν θαη ζην Ίδξπκά θαη ην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο θαη απαηηεί
κηα αιιαγή λννηξνπίαο, πνπ θπζηθά δε κπνξεί λα γίλεη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε.

7.3. Τπάξρεη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρχ-κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ.
5 έηνπο) ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη ε δηαδηθαζία
απηή;
Γελ ππάξρεη ηππηθή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλνπ βξαρχ-κεζνπξφζεζκνπ
ζρεδίνπ αλάπηπμεο

7.4. Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ;
Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα είλαη πιήξσο ππεχζπλε κέζνπ ηνπ ηνκέα, ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηνπ
ζπκβνχιηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ. πνπ ζεσξεζεί απαξαίηεην ζπλίζηαηαη
επηηξνπή γηα δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ.

7.5. πγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί ην Σκήκα ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ
ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο;
Γελ ππάξρεη ηππηθή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ηελ ζπγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ
γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο.
Ρα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ηνπ ΔΞΔΑΔΘ ηνπ Ρκήκαηνο δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί γηα ηνλ
απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο ηνπ αλάπηπμεο. Αθφκε δελ ππάξρεη ζρέδην αλάπηπμεο νχηε
δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζρεδίνπ αλάπηπμεο, αλ θαη έρεη πξνβιεθζεί ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ ηνπ
Ρκήκαηνο θαη θπξίσο ηεο Δπηηξνπήο Αθαδεκατθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Έξεπλαο (ελφηεηα 2.4.1).
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7.6.

Ση

πξνζπάζεηεο

θάλεη

ην

Σκήκα

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνζειθχζεη

κέιε

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπέδνπ;
Ρν ηκήκα πξνζπαζεί ζηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ Κέιε Δθπαηδεπηηθνχ (Κ.Δ.) Ξξνζσπηθνχ λα θαζνξίζεη ηα
πξνζφληα κε ζαθήλεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο.
Ρν Ρκήκα θάλεη πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πςεινχ
επηπέδνπ,

αιιά

ε

ζεζκηθή

ππνβάζκηζή

ησλ

ΡΔΗ

(θπξίσο

ε

έιιεηςε

απηφλνκσλ

κεηαπηπρηαθψλ/δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ) δελ ηνπ επηηξέπεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ
πεξηβάιινληνο. Ξνιιέο θνξέο ην ΡΔΗ αληηκεησπίδεηαη σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο γηα θάπνην Ξαλεπηζηήκην
(αθφκε θαη ηεο πεξηθέξεηαο, θαη καθξηά απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ) φπνπ ζα έρνπλ θαηάιιειν
ζεζκηθφ πεξηβάιινλ θαη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο αθαδεκατθήο δεκηνπξγίαο θαη εμέιημεο. Ξξφζθαηα, δχν
κέιε ΔΞ (πηλάθαο 11-1) ηνπ Ρκήκαηνο έθπγαλ γηα αληίζηνηρα Ξαλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο.
Ρν ηκήκα πξνζπαζεί αλ αλά πιεξψζεη ηηο θελέο ζέζεηο κε άκεζε πξνθήξπμε λέσλ ζέζεσλ. Ξξφζθαηα
έρεη ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία εθινγήο ελφο θαζεγεηή εθαξκνγψλ πνπ αλακέλεη ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο
ΦΔΘ. Γχν ζέζεηο θαζεγεηψλ εθαξκνγψλ βξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (θαηαξηίδεηαη ε
εηζεγεηηθή έθζεζε) θαη έρεη δεηεζεί απφ ηελ Θεληξηθή δηνίθεζε ε άκεζε πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ δχν
θαζεγεηψλ πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ ην Πεπηέκβξην.

7.7. Πψο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ

πξνζσπηθνχ

κε

ην

ζρέδην

αθαδεκατθήο

αλάπηπμεο

ηνπ

Σκήκαηνο;
Ρεξνχληαη ηα απφ ηνλ λφκν θαζνξηζκέλα ηππηθά πξνζφληα.
Θαηά ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ ν αληίζηνηρνο Ρνκέαο πξνηείλεη ηηο ζέζεηο αλάινγα ηφζν κε ηηο ηξέρνπζεο
αλάγθεο φζν θαη ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημε ηφζν ηεο επηζηήκεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο φζν θαη ηεο
αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο.

7.8. Πφζνπο θνηηεηέο δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Σκήκα αλά έηνο; Πφζνη θνηηεηέο
ηειηθά ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξφπν
εηζαγσγήο (εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, θιπ);
Ρν Ρκήκα δεηάεη ιηγφηεξνπο απφ 80 θνηηεηέο αλά έηνο. Αληίζεηα ζηηο αηηήζεηο ηνπ Ρκήκαηνο, ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ν αξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ ζην Ρκήκα έθηαζε λα είλαη ηξηπιάζηνο, ρσξίο αληίζηνηρε
αχμεζε ησλ ρψξσλ ή άιισλ πφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ θνξχθσζε ήηαλ ην 2004 κε 254 εηζαρζέληεο. Απφ
ηφηε ππήξμε ζηαδηαθή κείσζε γηα λα θηάζεη ζήκεξα ζε αλεθηά επίπεδα ησλ 120 θνηηεηψλ . κσο ν
θφξηνο δελ έρεη αθφκα απνζβεζηεί. Ξίλαθαο 7-1 δείρλεη ην πιήζνο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζην
Ρκήκα αλά έηνο φπσο πξφεθπςε απφ δηαγξαθέο θαη απνθνηηήζεηο .
Πίλαθαο 7-1. Πιήζνο θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζην Σκήκα αλά έηνο.

<1991
ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΔ
ΔΞΔΣΑΔΙ
ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ
ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ
ΆΛΛΔ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

101

108

111

124

121

120

122

154

150

4

5

6

1

5

5

3

4

4

1

1

2

6

12

7

4

0

2

7

5

5

6

11

12

18

18

23
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ΤΝΟΛΟ
ΔΙΑΥΘΔΝΣΩΝ

113

119

124

137

149

144

147

176

179

ΓΙΑΓΡΑΦΔΝΣΔ

39

53

48

54

67

50

52

52

54

ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ

68

62

66

75

72

78

87

104

100

107

115

114

129

139

128

139

156

154

15

6

4

10

8

10

16

8

20

25

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

χλνιν

202

211

228

250

254

206

173

118

109

108

3223

5

4

3

7

4

1

0

1

0

0

72

2

3

4

2

3

0

2

1

0

0

55

24

33

28

26

32

22

24

10

16

10

344

233

251

263

285

293

229

199

130

125

118

3694

ΓΙΑΓΡΑΦΔΝΣΔ

68

69

68

56

55

38

42

27

11

3

903

ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ

96

83

76

44

11

1

0

0

0

0

1023

164

152

144

100

66

39

42

27

11

3

1926

69

99

119

185

227

190

157

103

114

115

1500

ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΥΩΡΗΑΝΣΩΝ

ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΔ
ΔΞΔΣΑΔΙ
ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ
ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ
ΆΛΛΔ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ΤΝΟΛΟ
ΔΙΑΥΘΔΝΣΩΝ

ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΥΩΡΗΑΝΣΩΝ

ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ

7.9. Ση πξνζπάζεηεο θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ
επηπέδνπ;
Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ, ην Ρκήκα:


Γηνξγαλψλεη εκεξίδεο ελεκέξσζεο ζπνπδαζηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο



Γέρεηαη επηζθέςεηο απφ καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο



Θάλεη ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε



Γηαηεξεί ελεκεξσηηθά θπιιάδηα



Γηαηεξεί ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο
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Ξαίξλεη κέξνο θάζε ρξφλν ζηελ έθζεζε Ξιεξνθνξηθήο «Infosystem» πνπ δηνξγαλψλεηαη ην
Φζηλφπσξν θάζε έηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο



Ξαίξλεη κέξνο ζε δηα βίνπ εθπαίδεπζε κέζσ ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο



Δίλαη Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο Ξιεξνθνξηθήο γηα εθπαηδεπηηθνχο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
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8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο
8.1.

Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ
8.1.1. Πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ
Σνκέσλ;

Ζ γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ζηειερσκέλε κε κφιηο δχν άηνκα, έλα εθ ησλ νπνίσλ έρεη αλαιάβεη ην
θνηηεηηθφ ηκήκα ηεο γξακκαηείαο θαη ην δεχηεξν ην δηνηθεηηθφ. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο γξακκαηείαο, πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηελ εμππεξέηεζε. Νη δχν ηνκείο ηνπ
Ρκήκαηνο δελ έρνπλ γξακκαηέα. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο. Γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ, απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν αθφκε άηνκα γηα ηελ
γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο θαη άιια δχν γηα ηηο αλάγθεο ησλ δχν ηνκέσλ ηνπ Ρκήκαηνο. Πε πεξίπησζε
ιεηηνπξγίαο απηφλνκσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζα ρξεηαζηνχλ επηπιένλ 2 αθφκε άηνκα γηα ηελ
δηνηθεηηθή ππνζηήξημή ηνπο.
8.1.2. Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην
σξάξην

ιεηηνπξγίαο

ηεο

Γξακκαηείαο

ηνπ

Σκήκαηνο

θαη

ησλ

Σνκέσλ

γηα

ηελ

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ;
Ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε γξακκαηεία πξνζπαζεί
αιιά εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά απνηειεζκαηηθή. Ρν σξάξην (ε Γξακκαηεία
ηνπ Ρκήκαηνο ιεηηνπξγεί γηα ηνπο θνηηεηέο θαζεκεξηλά 11:00-13:00) ζα κπνξνχζε λα δηεπξπλζεί, κε
ηαπηφρξνλε φκσο αχμεζε θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο.
8.1.3. Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
Σκήκαηνο κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο; Πφζν
ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
(α)
ε
νξγάλσζε
θαη
ην
(β) ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο;

σξάξην

ιεηηνπξγίαο

ηεο

Βηβιηνζήθεο;

Ξέξα απφ ηα ζπρλά θαηλφκελα γξαθεηνθξαηίαο πνπ ηαιαλίδνπλ γεληθφηεξα ηα ηδξχκαηα, ε γξακκαηεία
ηνπ ηκήκαηνο ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηε θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ ΑΡΔΗΘ.
Ζ νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο, θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά.
Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηηο ηξέρνπζεο πξνθεξχμεηο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπλεδξίσλ πνπ
ελδηαθέξνπλ ηα κέιε ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο απφ ηηο γξακκαηείεο είλαη κεδακηλή.
Ξάλησο έλα απφ ηα κέιε ηνπ εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ έρεη επηθνξηηζηεί ζηελ ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ
θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηα αλαθνηλψλεη ζε εηδηθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ
8.1.4. Πψο είλαη ζηειερσκέλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή/θαη ηα
πνπδαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο;
Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα ζπνπδαζηήξηα ζην ηκήκα καο.
Ζ ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο έρεη απνθαζίζεη ηελ ίδξπζε ηέζζεξα εξεπλεηηθψλ Δξγαζηεξίσλ ηα νπνία έρνπλ
εγθξηζεί απφ ην Ππκβνχιην ηνπ ΑΡΔΗΘ, αιιά ε έιιεηςε ρψξσλ νδήγεζε ζηελ κε νινθιεξσκέλε
ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ χπαξμε ρψξσλ απνηειεί πξνυπφζεζε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γελ ππάξρεη
γξακκαηεηαθή ή άιιε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηα Δξγαζηήξηα.
Νη ππάξρνληεο εξγαζηεξηαθνί ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαη εμαληιεηηθά κφλν γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ
εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ.
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8.1.5. Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο;
Ρα εξγαζηήξηα
8.1.6.

ιεηηνπξγνχλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά κφλν γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο
Πψο

ππνζηεξίδνληαη

νη

ππνδνκέο

θαη

ππεξεζίεο

πιεξνθνξηθήο

θαη

ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
Ιφγσ θαη ηεο θχζεο ηνπ ηκήκαηνο, κέξνο ηεο ππνζηήξημεο παξέρεηαη ηελ Δπηηξνπή Ξξνγξακκαηηζκνχ
θαη πνδνκήο, Δξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο θαη ην Δηδηθφ Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο. Νη ππνδνκέο
θαη νη ππεξεζίεο θξίλνληαη απηή ηε ζηηγκή ηθαλνπνηεηηθέο αιιά ιφγσ ηεο ηαρείαο εμέιημεο ζηνπο ηνκείο
απηνχο, απαηηείηαη ζπλερήο βειηίσζε.

8.2.

Πψο θξίλεηε ηηο ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο;
8.2.1. Πψο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ χκβνπινπ Καζεγεηή;

Έρεη νξηζηεί θαζεγεηήο ηνλ φπνην ζπκβνπιεχνληαη νη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ. Ζ ζεηεία ηνπ
αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν. Ξάλησο ειάρηζηνη θνηηεηέο θάλνπλ ρξήζε απηήο ηεο ππεξεζίαο
8.2.2. Πφζν απνηειεζκαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ;
Αξθεηά απνηειεζκαηηθά, ηφζν απφ ην Δηδηθφ Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ φζν θαη απφ ην Θέληξν δηαρείξηζεο
Γηθηχνπ ηνπ ηκήκαηνο.
8.2.3.

Τπάξρεη

ππεξεζία

ππνζηήξημεο

ησλ

εξγαδφκελσλ

θνηηεηψλ;

Πφζν

απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο;
Γελ ππάξρεη ηέηνηα ππεξεζία ζην ηκήκα καο.
8.2.4. Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη
εθείλσλ πνπ δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο; Πφζν απνηειεζκαηηθή
είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο;
Γελ ππάξρεη ηέηνηα ππεξεζία ζην ηκήκα καο.
8.2.5. Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο
θνηηεηψλ (πέξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΙΚΤ);
Ζ ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε δελ επηηξέπεη ηελ χπαξμε ηέηνησλ ππνηξνθηψλ ζην ηκήκα καο.
8.2.6. Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ
λενεηζεξρφκελσλ ζην Σκήκα θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη;
Γελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, πέξαλ θάπνησλ εθδειψζεσλ/ηειεηψλ ππνδνρήο ησλ
πξσηνεηψλ.
8.2.7. Πψο ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δσή ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ιδξχκαηνο
γεληθφηεξα;

Οη θοηηεηές δείτλοσλ γεληθά κηα θαιή δηάζεζε γηα ζσκκεηοτή ζηε δωή ηοσ ηκήκαηος, έτοληας κεγάια
ποζοζηά ζσκκεηοτής ζε εθδειώζεης (π.τ. ζσκκεηοτή ηοσ ηκήκαηος ζηελ εηήζηα έθζεζε Πιεροθορηθής
Infosystem), εκερίδες θαη δρώκελα ποσ οργαλώλεη ηο ηκήκα. Πρόζθαηα έγηλε δηαγωληζκός κε ζέκα ηε
δεκηοσργία ελός προγράκκαηος (ζε οποηαδήποηε γιώζζα προγρακκαηηζκού) ηο οποίο θάλεη επίισζε
ελός Sudoku puzzle. Το Sudoku είλαη έλα puzzle ποσ βαζίδεηαη ζε έλα ηεηράγωλο πίλαθα 9Χ9, ο οποίος
δηαθρίλεηαη ζε ελλέα κηθρόηερα ηεηράγωλα 3Χ3. O ζθοπός ηοσ παητληδηού είλαη λα γεκίζοσλ ηα άδεηα
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ηεηράγωλα έηζη ώζηε θάζε ζεηρά, θάζε ζηήιε θαη θάζε 3Χ3 θοσηί λα περηέτεη ηοσς αρηζκούς 1 έως 9 από
κηα θορά. Η ζσκκεηοτή ηωλ θοηηεηώλ ήηαλ ηθαλοποηεηηθά

θαη ηο ελδηαθέρολ ήηαλ κεγάιο. (

http://competition.it.teithe.gr/)
8.2.8. Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην
Σκήκα;
Γελ ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή θεληξηθή πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ην παξαπάλσ.

8.3.

Πψο θξίλεηε ηηο ππνδνκέο πάζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα;
8.3.1. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο.

Ρν Ρκήκα δελ έρεη δηθή ηνπ βηβιηνζήθε αιιά εμππεξεηείηαη απφ ηελ Θεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ ΑΡΔΗΘ. Ζ
Θεληξηθή Βηβιηνζήθε είλαη ζρεηηθά θαιά εμνπιηζκέλε, αιιά δελ είλαη πιήξεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε
Ξιεξνθνξηθή, εηδηθά ζε ή πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ. Ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή είλαη ε δπλαηφηεηα
ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ζε εθδνηηθνχο νίθνπο κέζσ ηεο Θνηλνπξαμίαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ
(HEALink) θαη ηεο πεξεζίαο Ξιεξνθφξεζεο θαη Γηαδαλεηζκνχ ηεο Θεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΡΔΗΘ. Ζ
επηπιένλ πξφζβαζε θαη ζε άιινπο θνξείο (πρ IEEE) θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ην Ρκήκα
Ξιεξνθνξηθήο. Ξηζαλφ πξφβιεκα κπνξεί λα ππάξμεη κε ηελ

ιήμε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ

πξνγξακκάησλ ΔΞΔΑΔΘ, νπφηε ζα ζηακαηήζεη ε ειεθηξνληθή πξφζβαζε, αλ δελ θξνληίζεη ην αξκφδην
ππνπξγείν.
8.3.2. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ.
Ν θνηλφρξεζηνο ηερληθφο εμνπιηζκφο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο.
8.3.3. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ.
Ρν Ρκήκα δελ έρεη ζπνπδαζηήξηα.
8.3.4. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ.
πάξρεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ επάξθεηα ησλ γξαθείσλ. Ζ ζπκθφξεζε είλαη κεγάιε ζηα γξαθεία
ησλ δηδαζθφλησλ, (θαηά κέζν φξν 2-3 θαζεγεηέο αλά γξαθείν) θαη ε πνηφηεηά ηνπο επηδέρεηαη
ζεκαληηθήο βειηίσζεο.(Ξαξάξηεκα 2 πίλαθαο 2 )
8.3.5. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Σκήκαηνο θαη Σνκέσλ.
Νη ρψξνη ηεο Γξακκαηείαο είλαη απνιχησο αλεπαξθείο θαη ε πνηφηεηά ηνπο επηδέρεηαη ζεκαληηθή
βειηίσζε. Νη Ρνκείο δελ έρνπλ Γξακκαηείεο. Απαηηνχληαη αθφκε 3 ρψξνη ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 48 ηκ.
(Ξαξάξηεκα 2 πίλαθαο 2 )
8.3.6. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ.
πάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε ρψξνπ ζπλεδξηάζεσλ. πάξρεη κφλν έλαο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη
απφ ην Ρκήκα Απηνκαηηζκνχ. Δίλαη ηδηαίηεξα κηθξφο ρψξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ζαλ
αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο θαη ζαλ ρψξνο θηινμελίαο ησλ εθηάθησλ θαζεγεηψλ ηνπ ηκήκαηνο Απαηηνχληαη
ηνπιάρηζηνλ ηξείο ηέηνηνη ρψξνη ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 150 ηκ.
8.3.7. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ (δηδαζθαιεία, πεηξακαηηθά ζρνιεία,
κνπζεία, αξρεία, αγξνθηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη θιπ).
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρψξνη. Απαηηνχληαη δχν ρψξνη γηα ηελ ειεχζεξε άζθεζε ησλ θνηηεηψλ (κε ηνλ
αλάινγν εμνπιηζκφ – ηνπιάρηζηνλ 50 Ζ/, δηθηπαθφο εμνπιηζκφο), δχν ρψξνπο δηαρείξηζεο/servers
δηθηχσλ 32 ηκ. θαη έλα ρψξν σο απνζήθε/αξρεηνζήθε (Ξαξάξηεκα 2 πίλαθαο 2).
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8.3.9. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑΜΔΑ.
Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΑΚΔΑ έγηλαλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο:


Πην ίδξπκα ππάξρεη εηδηθή ππεξεζία ΑΚΔΑ



Δγθαηαζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζην θηίξην αλειθπζηήξαο



Νη είζνδνη ηνπ θηεξίνπ ππνζηεξίδνπλ εηδηθέο ξάκπεο



Έρεη πξνιεθζεί θαζεγήηξηα γηα ηελ κεηάθξαζε ησλ δηαιέμεσλ ζηελ θηλεκαηηθή γισζζά

8.3.10. Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε
ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο;
Γεληθά νη ππνδνκέο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αθνξά ην Ρκήκα, αλ θαη είλαη δηαζέζηκνο ζηα
κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, είλαη πεξηνξηζκέλνο, θπξίσο ιφγσ ηεο έληνλεο ρξήζεο ηνπ γηα ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο. πάξρνπλ δηαζέζηκνη θνξεηνί Ζ/, projectors νξνθήο ζε φιεο ηηο
αίζνπζεο θαη εξγαζηήξηα θαη δηαθαλνζθφπεηα.

8.4.

Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο
ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ);
8.4.1. Πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΣΠΔ;

Ρνλ Κάην ηνπ 2008 έγηλε πξνκήζεηα λένπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημήο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ηδξχκαηνο. Ρν ζχζηεκα δηαζέηεη πνιιέο
δπλαηφηεηεο φκσο ιφγν θαθήο πνιηηηθήο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ ηδξχκαηνο αμηνπνηνχληαη κφλν νη
απαξαίηεηεο(βαζκνινγίεο). Γηα παξάδεηγκα δελ αμηνπνηνχληαη επαξθψο ηα ζηαηηζηηθά , ε έθδνζε
σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ. Δπί πιένλ δελ ειήθζεη

κέξηκλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ηνπ

ινγηζκηθνχ. Γηα παξάδεηγκα ελψ ην ζχζηεκα είλαη θιεηζηνχ ινγηζκηθνχ αλαηέζεθε ε ζπληήξεζε ζε
εηαηξεία δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ ην θαηαζθεχαζε κε απνηέιεζκα θάπνηεο παξεκβάζεηο , ηδίσο απηέο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έθδνζε πηπρίσλ ζε θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ παιαηά πξνγξάκκαηα
ζπνδψλ λα κελ είλαη εθηθηέο . Ρν ηκήκα πιεξνθνξηθήο έρεη αληηδξάζεη κε εηζεγήζεηο ησλ κειψλ ηεο (Α.
Βαθεηάδεο- Λ. Βαιθάλνο) πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε αιιά απηέο δελ εηζαθνχζηεθαλ.
8.4.2. Πνηεο απφ απηέο θαη πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο
θνηηεηέο θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο;
Ζ Ζιεθηξνληθή Γξακκαηεία ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηηο ππεξεζηεο on-line βαζκνιφγεζεο , εθδνζεο
πηζηνπνηεηηθψλ, ελεκέξσζε θνηηεηψλ.
8.4.3. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην
δηαδίθηπν;
Ζ κεγάιε πιεηνςεθία (18 απφ ηα 19 κέιε ΔΞ) ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο δηαζέηεη
ηζηνζειίδα
8.4.4. Πφζν ζπρλά αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ζην δηαδίθηπν;
Ππλερψο. Ξξφζθαηα

(Αθ. Έηνο 2008-2009) έγηλε ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ θαη έγηλε ρξήζε πην

ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Ξεξηέρεη ηαπηφρξνλε Διιεληθή θαη Αγγιηθή έθδνζε θαη
ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009. Κηα απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ είλαη φηη κέζσ απηνχ κπνξεί λα
ηππσζεί ν νδεγφο ζπνπδψλ ζηελ Διιεληθά θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα
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8.5.

Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε
ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ;
8.5.1. Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο
δηαζθαιίδεηαη;

Ζ κεγάιε αλάγθε ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ νδεγεί ζηελ εθ ησλ πξαγκάησλ αλαδήηεζε ηεο
νξζνινγηθήο ρξήζεο ηνπο, ε νπνία θαηά θαλφλα επηηπγράλεηαη ιφγσ ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
κειψλ ΔΞ.
8.5.2. Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο
δηαζθαιίδεηαη;
Ζ κεγάιε αλάγθε ρξήζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ νδεγεί ζηελ εθ ησλ πξαγκάησλ αλαδήηεζε ηεο
νξζνινγηθή ρξήζε ηνπο, ε νπνία θαηά θαλφλα επηηπγράλεηαη. Ζ έιιεηςε ρψξσλ θαη ε εθ ηνπο γεγνλφηνο
φηη νη αλάγθεο δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ , καο νδεγνχλ ζηελ εμαληιεηηθή
ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα φια ηα εξγαζηήξηα ιεηηνπξγνχλ επί δέθα ζπλερείο ψξεο (8.0018.00)

8.6.

Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε
νηθνλνκηθψλ πφξσλ;
8.6.1. Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο;
Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;

Ν πξνυπνινγηζκφο γίλεηαη απφ ην ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο χζηεξα απφ ηελ εηζήγεζε ηεο εηδηθήο
επηηξνπήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ εμνπιηζκφ. Ν πξνυπνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε ην πφζν πνπ
εθρσξεί ην Ππκβνχιην ηνπ ΡΔΗ ζε θάζε ηκήκα
8.6.2. Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;
Λαη. Ρν ζπκβνχιην ηνπ ΑΡΔΗΘ θαηαλέκεη ηνπο πφξνπο ζηα ηκήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζπκβνχιην ηνπ
Ρκήκαηφο καο θαηαλέκεη επηκέξνπο ηνπο πφξνπο ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο(πάγηνο εμνπιηζκφο, ινγηζκηθφ,
αλαιψζηκα θιπ.). Ζ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Ππλήζσο, νη νηθνλνκηθνί
πφξνη πνπ έξρνληαη ζην Ρκήκα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.
ηαλ ππάξρεη δηαζέζηκν, θαηαλέκεηαη ζηα κέιε ΔΞ.
8.6.3. Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;
Λαη, γίλεηαη απνινγηζκφο απφ ηελ

Δπηηξνπή Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη πνδνκήο ηνπ Ρκήκαηνο ζε εηήζηα

βάζε. Ζ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά.
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9. πκπεξάζκαηα
9.1.

Πνηα, θαηά ηελ γλψκε ζαο, είλαη ηα θπξηφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ
Σκήκαηνο,

φπσο

απηά

πξνθχπηνπλ

κέζα

απφ

ηελ

Έκθεση

Εσωτεπικήρ

Αξιολόγησηρ;
9.1.1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο
Θεηηθά: Αλ θαη ππήξμε πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΞΔΑΔΘ, γηα πξψηε θνξά ζπδεηήζεθε ζε ηφζν κεγάιε έθηαζε ε αμηνιφγεζε ηνπ
Ρκήκαηνο θαη έγηλε ζπλνιηθή θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηφζν ησλ δηδαζθφλησλ φζν θαη ησλ θνηηεηψλ
γηα πνιιέο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο. Απηή ε θαηαγξαθή ζα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ. Θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ πξφηππνπ πιηθνχ
απφ ηελ ΑΓΗΞ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ είρε δηαζέζηκν.
Ρα αξλεηηθά ζεκεία είλαη είηε ηερληθά, είηε ζεσξεηηθά:


Ρα ηερληθά είλαη: Ν κεγάινο φγθνο εξγαζίαο γηα ηα κέιε ηεο ΝΚΔΑ ρσξίο απαιιαγή απφ δηδαζθαιία
νδεγεί ζηελ απνκάθξπλζε ησλ κειψλ απφ ηελ έξεπλα. Ζ έιιεηςε πφξσλ θαη δηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα κέιε ΔΞ πνπ έρνπλ εζεινληηθά αλαιάβεη ηελ
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Ζ κε ειεθηξνληθή αξρηθή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ νδεγεί θαη ζε ιάζε
κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα.

Ρν πξφβιεκα απηφ ζα ιπζεί

ππνζηεξηθηηθή

ζηα

ππνδνκή

πνπ

νξγαλψλεη

ε

ΚΝΓΗΞ

πιαίζηα

ελφο

απφ ηελ

πξνγξάκκαηνο

ηνπ

ΔΠΞΑ(ζάξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε απηφκαηε κεηαθνξά ζε βάζε δεδνκέλσλ


Ρα ζεσξεηηθά είλαη: Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Θα
έπξεπε λα είλαη μεθάζαξν (απφ πιεπξάο επίζεκεο πνιηηηθήο ηνπ ππνπξγείνπ) φηη ζηφρνο ηεο
αμηνιφγεζεο είλαη ε βειηίσζε ησλ Ηδξπκάησλ κέζα απφ ηελ ιχζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ ζα αλαδεηρζνχλ θαη φρη ηηκσξία ησλ Ηδξπκάησλ κε κείσζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη πεξαηηέξσ
πεξηθνπή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ππνβάζκηζε ησλ Ηδξπκάησλ. Ξάλησο ε εθαξκνγή επί δηεηία
ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ηκήκα καο έδεημε φηη εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ

ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη

απφ ηελ αμηνιφγεζε ζα πξνθχςνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα.
9.1.2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο
Θεηηθά: Απνηχπσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο, χπαξμε 4 επηηξνπψλ
Αξλεηηθά:


Έιιεηςε ζηειερψλ (ΔΞ, ΔΡΞ, δηνηθεηηθψλ) θαη κεγάινο αξηζκφο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ,



έιιεηςε γξακκαηεηψλ ηνκέσλ,



κε επαξθήο ελεξγνπνίεζε ησλ επηηξνπψλ



παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ



πηζαλψο ε αλαδηάξζξσζε ησλ Ρνκέσλ, ε νπνία ρξήδεη κειέηεο.
9.1.3. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ

Θεηηθά:


Ξξφζθαηνο (2006) θαζνξηζκφο Ξεξηερνκέλνπ Ππνπδψλ (ΦΔΘ 629/19-5-06, η.Β‟). Ήδε κέζα ζην
2009-2010 έρεη ζπζηαζεί ε απφ ην λφκν πξνβιεπνκέλε επηηξνπή πξνγξάκκαηνο ε νπνία έρεη
νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο θαη αλακέλεηαη λα θαηαζέζεη ηελ ηειηθή πξφηαζε ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ
2010-2011
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Θεζκνζεηεκέλα Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα



Θεζκφο πξαθηηθήο άζθεζεο.



Ππρλή αλακφξθσζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ



Ξαξερφκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζπλάδνπλ κε ην Ξεξηερφκελν ζπνπδψλ, ηελ εμέιημε ηεο
επηζηήκεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.



Yπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ
Ρκήκαηνο

Αξλεηηθά:


Έιιεηςε κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ.



Απμεκέλεο δηδαθηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ΔΞ ζε ζρέζε κε ηα Ξαλεπηζηήκηα.



Ξνιιέο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο απνβαίλνπλ εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο θαη εηο
βάξνο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ΔΞ.

9.1.4. Γηδαθηηθφ Έξγν
Θεηηθά:


Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο αμηνινγείηαη βάζεη ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κνηξάδνληαη ζηνπο θνηηεηέο.



Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ επηθαηξνπνηεί ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ



Ζ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ρσξίο φκσο λα ππάξρεη
θάπνηα θεληξηθή θαη νκνγελνπνηεκέλε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ
ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ. Ρν σξνιφγην πξφγξακκα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη ηεξείηαη ζην κέγηζην
βαζκφ. Ρα κέιε ΔΞ δηδάζθνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν κε θαζεγεηέο
πςειψλ βαζκίδσλ λα δηδάζθνπλ θαη εηζαγσγηθά καζήκαηα.



Αμηνπνίεζε ΡΞΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.



Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνηηεηψλ θαη κειψλ ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο.



Ρα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα πνπ παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά



Ρν Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο έρεη ππνγξάςεη Γηκεξείο Ππκθσλίεο (Bilateral Agreements) κε 30
επξσπατθά ηδξχκαηα γηα ηελ θηλεηηθφηεηα Erasmus. Κεγάινο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ
ηνπ ηκήκαηνο πνπ κεηαθηλνχληαη βάζε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο.

Αξλεηηθά:


Ν κεγάινο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ ησλ κειψλ ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο (απφ 10 γηα ηνπο θαζεγεηέο
κέρξη 16 γηα ηνπο θαζεγεηέο εθαξκνγψλ) νδεγεί α) ζηελ κε επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο ηεο
δηδαζθαιίαο πνπ ζα ήζειαλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ηα κέιε ΔΞ θαη β) ζην
πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο εξεπλεηηθήο δξάζεο απφ κέξνπο ηνπο.



Ρν ηκήκα δελ έρεη αθφκα εγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, παξά ην γεγνλφο φηη
ην πςειφ επίπεδν ησλ κειψλ ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία απηφλνκσλ
Κεηαπηπρηαθψλ θαη Γηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, πνπ ζα ππνβνεζνχζε θαη ηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ.



Ξιήξεο έιιεηςε ρψξσλ γηα ηνπο έθηαθηνπο θαζεγεηέο ηνπ Ρκήκαηνο γεγνλφο πνπ νδεγεί θαη ζε
ειάρηζηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο θνηηεηέο.



Ρν πνζνζηά παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ ζεσξίαο θαζψο θαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο
θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη πνιχ ρακειά.



Ν Κέζνο Βαζκφο πηπρίνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία είλαη 6.75 πνπ θξίλεηαη ζρεηηθά ρακειφο θαη
ελδεηθηηθφο
ησλ
απζηεξψλ
πνηνηηθψλ
θξηηεξίσλ
πνπ
εθαξκφδεη ην ηκήκα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα θαη
(θαηά ζπλέπεηα) ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο αμίαο ηνπ πηπρίνπ
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Κφλν ην 40% ησλ θνηηεηψλ θαηαθέξλεη λα ιάβεη πηπρίν κέρξη ην 7ν έηνο. Γεκηνπξγείηαη κηα
κεγάιε νκάδα ιηκλαδφλησλ θνηηεηψλ άλσ ηνπ 7νπ έηνο θνίηεζεο. Ρν ζέκα πξέπεη λα
απαζρνιήζεη ην Ρκήκα.



Ξξφβιεκα ε γξαθεηνθξαηία θαη νη θαζπζηεξήζεηο πνπ απηή πξνθαιεί ζηελ δηαλνκή ησλ
βνεζεκάησλ.



πάξρνπλ κφλν 3 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (ζεσξίαο) θαη απφ θνηλνχ ρξήζε ελφο ακθηζεάηξνπ κε
άιιν ηκήκα. Ν βαζκφο ρξήζεο ησλ αηζνπζψλ είλαη πεξίπνπ 10,7 ψξεο εκεξεζίσο αλά αίζνπζα.
Ζ άκεζε αλάγθε δεκηνπξγίαο επηπιένλ αηζνπζψλ.



πάξρνπλ κφλν 6 εξγαζηήξηα. Ν βαζκφο ρξήζεο ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη πεξίπνπ 8,8 ψξεο
εκεξεζίσο αλά εξγαζηήξην. πάξρεη άκεζε αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ εξγαζηεξίσλ, κε
παξάιιειε πξφζιεςε κειψλ ΔΡΞ.



Θάζε δηδάζθνληαο καζήκαηνο δηδάζθεη θαηά κέζν φξν ζε 308 θνηηεηέο. Ζ αλάγθε πξφζιεςεο
λέσλ κειψλ ΔΞ ζην ηκήκα είλαη θαλεξή.



Πεκαληηθή έιιεηςε πξνζσπηθνχ δηνηθεηηθήο/ηερληθήο/εξεπλεηηθήο ππνζηήξημεο

9.1.5. Δξεπλεηηθφ Έξγν
Θεηηθά:


Όπαξμε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ εγθεθξηκέλα απφ ην Ππκβνχιην ηνπ ΑΡΔΗΘ.



Ρν ζεκαληηθφ πιήζνο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ δείρλεη φηη ηα κέιε ΔΞ είλαη πνιχ ελεξγνί
εξεπλεηηθά παξά ηνλ απμεκέλν δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ θφξην. Έλα κεγάιν πνζνζηφ
αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο.



Πεκαληηθή πνζφηεηα θαη πνηφηεηα δεκνζηεχζεσλ, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο Κεηαπηπρηαθψλ θαη
θπξίσο Γηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ θαη ηνπ κεγάινπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ησλ κειψλ ΔΞ.



Πεκαληηθή ε αλαγλψξηζε ηεο έξεπλαο απφ ηξίηνπο.

Αξλεηηθά:


Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή.



Ρα ειάρηζηα θνλδχιηα ηεο Ρερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο (θαηά πνιχ κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα
ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ) θαη ν κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ δελ επηηξέπνπλ ηελ ρνξήγεζε
ππνηξνθηψλ.



Γελ παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο πέξα απηνχ ηεο πξναγσγήο.



Ζ έιιεηςε κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην ζπλνιηθφ
εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο.



Έιιεηςε ρψξσλ ζηέγαζεο θαη εμνπιηζκνχ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηεξίσλ νδεγεί ζε καξαζκφ
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.



Πρεηηθά κηθξή ε ζπκκεηνρή ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.

9.1.6. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο
Θεηηθά:


Ζ χπαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ζεκαληηθφο ζχλδεζκνο ηνπ Ρκήκαηνο κε ΘΞΞ θνξείο

Αξλεηηθά:


Κηθξή ζρέζε κειψλ ΔΞ κε ΘΞΞ θνξείο



Γελ ππάξρεη ζπκκεηνρή κειψλ ΘΞΞ ζηελ εθπφλεζε πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο.

9.1.7. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο
Θεηηθά:
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Πχλδεζε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο κε ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο
εθπαίδεπζεο (Bologna process).



Ξξνθεξχμεηο ζέζεσλ ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο.

Αξλεηηθά:


Αδηαθνξία απφ κέξνπο ηνπ αξκφδηνπ πνπξγείνπ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ αθνξνχλ ην
πιήζνο θνηηεηψλ πξνο εηζαγσγή ζην Ρκήκα.



Διάρηζηε αληαπφθξηζε απφ ην αξκφδην πνπξγείν ζηηο δεηνχκελεο ζέζεηο κειψλ ΔΞ θαη ΔΡΞ.



Αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε αθφκε ζε ζρέζε κε άιια ΑΔΗ (Ξαλεπηζηήκηα).



Κε παξνρή δπλαηφηεηαο νξγάλσζεο απηφλνκσλ Κεηαπηπρηαθψλ θαη Γηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ.
9.1.8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο

Θεηηθά:


Ζ κεγάιε αλάγθε ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ νδεγεί ζηελ εθ ησλ
πξαγκάησλ αλαδήηεζε ηεο νξζνινγηθή ρξήζε ηνπο. Απαηηείηαη φκσο αλαβάζκηζε θαη επαχμεζε
ησλ ππνδνκψλ απηψλ.



πάξρεη δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ
Ρκήκαηνο αλ θαη κπνξεί λα βειηησζεί πεξαηηέξσ.



πάξρνπλ ππνδνκέο γηα ππνζηήξημε ησλ ΑΚΔΑ

Αξλεηηθά:


Ζ Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο είλαη ειιηπψο ζηειερσκέλε, δεκηνπξγψληαο πνιιαπιά πξνβιήκαηα
ζηε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. Απαηηείηαη άκεζε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.



Νη ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο (ζηήξημε πξσηνεηψλ, αδχλακσλ θνηηεηψλ, εξγαδνκέλσλ,
αιινδαπψλ) θξίλνληαη αλεπαξθείο σο αλχπαξθηεο θαη απαηηείηαη αλάπηπμή ηνπο κε θαηάιιειε
ζηειέρσζε



Νη ρψξνη ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο, ησλ γξαθείσλ ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ρψξσλ
ζπλεδξηάζεσλ είλαη απνιχησο αλεπαξθείο θαη πνηνηηθά ππνβαζκηζκέλνη

9.2.

Γηαθξίλεηε επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη ελδερφκελνπο
θηλδχλνπο απφ ηα αξλεηηθά ζεκεία;

Αμηνπνίεζε ζεηηθψλ:


Ζ αμηνιφγεζε, θαη εθφζνλ θαηαλνεζεί απφ φινπο ε ρξεζηκφηεηα ηεο θαη θπξίσο απνθηεζεί
εκπηζηνζχλε ζηνπο ζηφρνπο ηεο, είλαη κηα θαιή επθαηξία λα ππάξμνπλ βειηηψζεηο πξνο
εθείλα ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Ρκήκαηνο ηα νπνία κέρξη ζήκεξα ηα
εληνπίδακε κε εκπεηξηθφ ή ηπραίν ηξφπν ή δελ ηα εληνπίδακε θαζφινπ



Ρν αμηφινγν εξεπλεηηθά Δ.Ξ ηνπ ηκήκαηνο, (απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ έξγνπ
απφ ηξίηνπο) πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ψζηε λα αζρνιεζεί κε ηε νξγαλσκέλε έξεπλα κε ηε
ζχζηαζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη φρη κε ηελ πξνζσπηθή. Ίζσο ζε απηφ βνεζήζεη θαη ην λέν
λνκνζρέδην γηα ηελ έξεπλα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξν

Δλδερφκελνη θίλδπλνη:


πάξρεη ν θίλδπλνο θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο λα ππνζέζνπλ φηη ε αμηνιφγεζε είλαη αθφκε έλα
«πείξακα» ή κηα «ππνρξέσζε» πξνο θάπνηεο θνηλνηηθέο νδεγίεο (directives), θαη κε ην ρξφλν λα
απαμησζεί, λα αδξαλήζεη θαη λα κεηαηξαπεί ζε έλα αθφκε γξαθεηνθξαηηθφ βξαρλά ησλ
Ηδξπκάησλ, φπσο ηφζεο άιιεο. Απηή ε εηθφλα ζα παγησζεί αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ άκεζα ηα
πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Δάλ δελ αληηκεησπηζηνχλ
άκεζα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αλαδεηρζνχλ ηφηε ε αμηνιφγεζε ζα είλαη άρξεζηε θαη ν
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ελδερφκελνο θίλδπλνο ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα, επηβεβαηψλνληαο ηηο θσλέο πνπ βιέπνπλ
αξλεηηθά ηελ αμηνιφγεζε. Απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο αμηνιφγεζεο, γηαηί έηζη
νδεγνχκαζηε ζηελ θαηαζηξνθή ίζσο ηνπ κνλαδηθνχ εξγαιείνπ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ
Ηδξπκάησλ. Ζ αληαπφθξηζε ηεο πνιηηείαο κέζσ ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ ζα πξέπεη λα είλαη
άκεζε. Δάλ ε πνιηηεία δελ είλαη έηνηκε λα αληαπνθξηζεί ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αλαδεηθλχνληαη ηφηε δελ ζα έπξεπε λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία.


πάξρεη θίλδπλνο ζνβαξφο ην ηκήκα λα παξακείλεη γηα πνιιά ρξφληα κε ηελ παξνχζα αλεπαξθή
θηηξηαθή ππνδνκή, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απαμίσζή ηνπ.



πάξρεη θίλδπλνο απνγνήηεπζεο ηνπ Δ.Ξ απφ ηηο πνιιέο ψξεο δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην
δηνηθεηηθφ θφξην θαη ην κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα. Ρν πξφβιεκα εληείλεηαη
πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ κεηαθνξάο ηεο γλψζεο,
φπσο είλαη ην e-learning. Ζ πηνζέηεζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ απαηηεί πνιιαπιάζην θφξην
εξγαζίαο αλά ψξα δηδαζθαιίαο



Θεσξνχκε πσο ε κεησκέλε πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο δηαιέμεηο ησλ ζεσξεηηθψλ
καζεκάησλ θαη ην ρακειφ πνζνζηφ επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο είλαη έλαο ζεκαληηθφο θίλδπλνο πνπ
έρεη ζρέζε κε ηε ινγηθή ηνπ ελφο ζπγγξάκκαηνο θαη φρη κε ηελ θξηηηθή κάζεζε πνπ απαηηεί
ζεκαληηθή ππνδνκή ζε βηβιηνζήθεο. Ζ πξφζθαηε θαηλνηνκία ηεο πνιηηείαο κε ηε ειεθηξνληθή
δηαλνκή ησλ ζπγγξακκάησλ έρεη νηθνλνκηθά αιιά φρη εθπαηδεπηηθά νθέιε



πάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ππνβάζκηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ α) κε ηελ
ππεξθφξησζε ηνπ θαζεγεηή κε κεγάιν δηδαθηηθφ θφξην, β) ηελ έιιεηςε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ
θαη γ) απφ ηελ ειιηπή θαη θαζπζηεξεκέλε ελεκέξσζε ε νπνία αλαγθάδεη ηνπο εξεπλεηέο λα
ππνβάινπλ πξνηάζεηο θάησ απφ πίεζε ρξφλνπ.



πάξρεη ν θίλδπλνο ε έιιεηςε Κεηαπηπρηαθψλ θαη θπξίσο Γηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ ε νπνία ειαρηζηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο αληαγσληζκνχ κε ηα Διιεληθά Ξαλεπηζηήκηα ή
ηα ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ ηφζν ζε δηδαθηηθφ φζν θαη ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν, λα νδεγήζεη ζε δηεζλή
πιένλ απαμίσζε ηνπ Ρκήκαηνο.



Ζ ειιηπήο ζηειέρσζε ηεο γξακκαηείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφβιεκα έιιεηςεο ρψξσλ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε έιιεηςε δηαθάλεηαο κε ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ππφ ηελ
πίεζε ρξφλνπ, κε ζπλεδξηάζεηο «δηα πεξηθνξάο»



Ζ έιιεηςε ΔΡΞ (Δηδηθφ Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ) ελέρεη ηνλ θίλδπλν πξνβιεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Πήκεξα ηα εξγαζηήξηα ιεηηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχληαη κφλν ράξηο
ζηνλ ππεξβάιινληα δήιν ησλ ηερληθψλ θαη θπξίσο θάπνησλ κειψλ ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαη
ειάρηζησλ

ζπλεξγαηψλ.

Φπζηθά

ε

ελαζρφιεζε

κε

ηε

ιεηηνπξγία

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

εξγαζηεξίσλ απνβαίλεη εηο βάξνο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ΔΞ.


ια ηα παξαπάλσ επηζεκαίλνληαη θαη απφ ηελ ηειεπηαία έθζεζε εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο
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10. ρέδηα βειηίσζεο
Ρα απνηειέζκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΞΔΑΔΘ θαη ε παξνχζα αμηνιφγεζε έδεημαλ φηη
ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ηκήκαηνο αθνξνχλ θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο:


ηελ έιιεηςε ρψξσλ,



ηελ κε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο απηφλνκσλ κεηαπηπρηαθψλ/δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ,



ηελ ειιηπή γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ,



ην κεγάιν αξηζκφ ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ

θαη ζε απηά εζηηάζηεθε θαη ε πξνηεηλφκελε βειηίσζε ηνπ ηκήκαηνο ζηε παξνχζα έθζεζε.
Βεβαίσο εθηφο απφ ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ θαη κηα ζεηξά απφ αιιά πξάγκαηα φπσο


ε αλαδήηεζε λέσλ κεζφδσλ κεηάδνζεο ηεο γλψζεο



ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ



ε χπαξμε ζηξαηεγηθήο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο

Υζηφζν θάζε αιιαγή θαη θπξίσο κηα εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο
δηαδηθαζηψλ πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη φρη ην αληίζεην, γηαηί αλ δελ ππάξρεη
δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο, δελ κπνξεί λα πεηχρεη. Απηή είλαη ε αξρή ηεο Γηνίθεζεο Νιηθήο Ξνηφηεηαο, πνπ
είλαη ε βάζε γηα ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο. Πηελ ζεκεξηλή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξεο ειπίδεο λα πεηχρνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα βειηίσζεο απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή
αμηνιφγεζε ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΞΔΑΔΘ, ηφζν επεηδή ε ζθέςε πεξί αμηνιφγεζεο θαη ζπλερή βειηίσζε έρεη
σξηκάζεη ζην ηκήκα, φζν θαη επεηδή ππάξρεη δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο.
Απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ δηαρξνληθά νη παξαθάησ ζηφρνη:

10.1 Βξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη
ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ
Πε ζρέζε κε ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ην βξαρππξφζεζκν ζρέδην έρεη δχν ζθέιε. Ρν έλα ζθέινο αθφξα
ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε

πνπ παξέρεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο

πιεξνθνξίαο πνπ έρεη ζρέζε κε βαζκνχο, θνηηεηέο, θαζεγεηέο, σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, ζηαηηζηηθά
θιπ. Πε φηη αθνξά απηφ ην ζθέινο ζε φιεο ηηο γξακκαηείεο ζην ΑΡΔΗ Θεζζαινλίθεο έρεη εγθαηαζηαζεί
έλα θαηλνχξγην πξφγξακκα απφ ηνλ Κάην 2008 ην φπνην φκσο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο καο
ιφγσ ειιηπνχο ζπληήξεζεο. κσο γηα ην ζέκα απηφ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηε γηαηί ην φιν ζέκα
ειέγρεηαη θεληξηθά. Κε ηελ θαηλνχξγηα εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο γξακκαηείαο, ειπίδακε φηη πνιιά
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ αδπλακία γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζα έπξεπε

ινγηθά λα

βειηησζνχλ ζην ηκήκα καο. Ρν θαηλνχξγην ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθή εγγξαθή ζηα καζήκαηα
θαη ηα εξγαζηήξηα, ειεθηξνληθή βαζκνιφγεζε, on-line αλαιπηηθή βαζκνινγία θνηηεηή θαη δηαθάλεηα σο
πξνο ζηαηηζηηθψλ επεμεξγαζηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
Ππκπιεξσκαηηθά ην ηκήκα αλέπηπμε κηα ζεηξά απφ εξγαιεία, ειεθηξνληθνχο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ,
ειεθηξνληθή ηαμηζέηεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα εξγαζηήξηα κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπο θ.α πνπ ππνβνεζνχλ
ζηελ ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ.
Ρν δεχηεξν ζθέινο αθφξα ηελ παληειή έιιεηςε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη ζην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο ψζηε απηφ λα αληαπεμέιζεη ζηνλ γξακκαηεηαθφ θφξην ηεο
ππνζηήξημεο εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. Άκεζνο ζηφρνο καο είλαη λα πείζνπκε ηελ
δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο λα αζρνιεζεί κε απηφ ηνλ παξάγνληα, ν φπνηνο ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηελ
ιήςε πξσηνβνπιηψλ απφ κέξνπο ησλ θαζεγεηψλ.
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Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο είλαη αξθεηά ζχγρξνλν θαη άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ ην 2004.
Λνκίδνπκε φηη πξέπεη ππάξμνπλ βειηηψζεηο θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη άκεζα, απφ ηελ επφκελε ρξνληά,
κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνπλ ηα ζρεηηθά λνκνζεηήκαηα.
Ζ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο απηνδχλακσλ κεηαπηπρηαθψλ/δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ ζεσξείηαη έλαο
ζηφρνο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα. Βεβαίσο ζα απαηηεζεί λνκνζεηηθή ξχζκηζε αιιά
λνκίδνπκε φηη ε πνιηηεία είλαη έηνηκε λα ηελ πξαγκαηνπνίεζε, αιιά γηα απηφ ίζσο ρξεηαζηεί θαη δηθή καο
πίεζε πνπ ζα πξνέξρεηαη κέζα απφ θάζε κνξθήο ζπιινγηθά φξγαλα.
Ζ εμαζθάιηζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο απφ φια ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο, απνηειεί έλα αθφκε
βξαρππξφζεζκν ζηφρν.
Πρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε λέσλ κεζφδσλ κεηάδνζεο ηεο γλψζεο είλαη ε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο γηα ηελ
e-learning εθπαίδεπζε πνπ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θπξίσο ηνπ ζπζηήκαηνο blackboard, αιιά θαη κε άιια
εθπαηδεπηηθά εξγαιεία φπσο ην Moodle. Υζηφζν, ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ην blackboard θπξίσο ζαλ
πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ θαη φρη ζαλ εξγαιείν εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. Ζ ρξήζε εμαξηάηαη δειαδή
απφ ηνλ θάζε θαζεγεηή. πάξρνπλ θαζεγεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ηνπο γηα
αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο θνηηεηέο.

10.2 Μεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη
ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ
Πε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξέπεη λα ιπζεί ην θηηξηαθφ πξφβιεκα ηνπ Ρκήκαηνο πνπ απνηειεί
απνξξηπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο. Γηα παξάδεηγκα έρνπλ
δεκηνπξγεζεί ζην πξφζθαην παξειζφλ έμη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηα νπνία νπδέπνηε ιεηηνχξγεζαλ
ιφγσ ειιείςεηο ρψξσλ. Ρν Ξαξάξηεκα 12-10 εκθαλίδεη ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ρψξσλ ηνπ Ρκήκαηνο γηα
ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηνπ.
Ρν ηκήκα αζθπθηηά κέζα ζε ιίγα ηεηξαγσληθά κε απνηέιεζκα :


λα κελ πξαγκαηνπνηνχληαη, φζα εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα απαηηνχληαη γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ
αηηήζεσλ ησλ θνηηεηψλ



λα κελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ λέα εξγαζηήξηα απφ άπνςε ππνδνκήο. Γηα παξάδεηγκα ζην
εξγαζηήξην δηθηχσλ, νη ελεξγέο δηθηπαθέο ζπζθεπέο βξίζθνληαη ζε ληνπιάπηα θαη νη
εξγαζηεξηαθνί θαζεγεηέο ηηο ηνπνζεηνχλ ζηελ αξρή θάζε καζήκαηνο θαη ηηο αθαηξνχλ ζην
ηέινο γηαηί ην εξγαζηήξην ηηο άιιεο ψξεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιν ζθνπφ κε άιιν εμνπιηζκφ



Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο λα έρνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ



Λα κελ ππάξρνπλ ρψξνη ειεχζεξεο άζθεζεο γηα ηνπο θνηηεηέο



Νη θαζεγεηέο λα βξίζθνληαη αλά δχν ή ηξεηο ζε έλα γξαθείν



Νη έθηαθηνη θαζεγεηέο λα πξνζέξρνληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ζην
ηκήκα ιφγσ αδπλακίαο εχξεζεο ρψξνπ ζηέγαζεο. Ν ρψξνο πνπ δηαηίζεηαη είλαη κηθξφο θαη
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ θαη παξνπζίαο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ
θπθινθνξνχλ φξζηνη ζην δηάδξνκν πεξηκέλνληαο λα έξζεη ε ψξα ηνπο λα πάλε ζηα καζήκαηα

Αλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ κπνξεί λα ζεσξεζεί
ηθαλνπνηεηηθή, αθπξψλεηαη γηαηί ε έιιεηςε ρψξσλ εκπνδίδεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο. Ξαξφιν πνπ απφ φια
ηα επίπεδα δηνίθεζεο ηνπ Ρκήκαηνο έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ θηηξηαθνχ
πξνβιήκαηνο, νη δηνηθήζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο έρνπλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο ή θαη αδπλακίεο λα ρεηξηζηνχλ
ην θηηξηαθφ ηνπ ΡΔΗ.
Ρν ηκήκα καο έρεη ην έκςπρν πιηθφ λα ζέζεη ζηφρνπο εξεπλεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ην
απνγεηψλεη πξαγκαηηθά, φκσο αλ δελ ιπζεί ην θηηξηαθφ απηνί ζα κέλνπλ ζηα ραξηηά (βιέπε ηα
εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ) θαη ε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο δεκηνπξγεί ηελ
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εηηνπάζεηα θαη ηελ εκπέδσζε ηεο άπνςεο φηη αθνχ ηίπνηε δελ κπνξεί λα γίλεη θαη αο αζρνιεζνχκε κε
ηνλ εαπηφ καο θαη ην πξνζσπηθφ εξεπλεηηθφ έξγν. Πηελ έιιεηςε πφξσλ νθείιεηαη θαηά ηε γλψκε καο
θαη ε έιιεηςε ζηξαηεγηθήο ζηελ εξεπλά ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.
Ζ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο θαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζρεηηθά κε ηελ
θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ θνηηεηψλ απνηεινχλ έλα αθφκε ζηφρν.
Ρέινο ν κεγάινο αξηζκφο ηνπ εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ χπαξμε πνιιψλ
εξγαζηεξηαθψλ ηκεκάησλ θαη ζα πξέπεη λα ιπζεί κε ηελ αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηε βαζκίδα
ηνπ θαζεγεηή εθαξκνγψλ. Ν ζηφρνο απηφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλ ε πνιηηεία αληηιεθζεί ην πξφβιεκα,
ην νπνίν βεβαία κπνξεί λα θαιχπηεη θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ ην πξφβιεκα ηεο απαζρφιεζεο, αιιά ν
κεγάινο

αξηζκφο

δεκηνπξγεί

πξνβιήκαηα

δηαρείξηζεο

πξνζσπηθνχ,

αιιά

θπξίσο

πξνβιήκαηα

εθπαίδεπζεο αθνχ δελ κπνξνχκε λα έρνπκε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνλ ίδην θαζεγεηή γηα ην ίδην
εξγαζηήξην

10.3 Μαθξνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη
ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ
Πην κέιινλ ζα πξέπεη λα

δεκηνπξγεζεί

θάπνην ζχζηεκα πνηφηεηαο ζην ηκήκα πιεξνθνξηθήο. Ρξεηο

ελαιιάρηεθεο πξνηάζεηο δφζεθαλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ΔΞΔΑΘ θαη πξέπεη λα κειεηεζνχλ απφ ην
ηκήκα. Νη πξνηάζεηο ήηαλ:
1. Πχζηεκα ISO 9001:2000
2. Πχζηεκα Balanced ScoreCard (δηνίθεζε ηεο επίδνζεο)
3. Δζσηεξηθφ ζχζηεκα πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο
Απφ ηηο ηξεηο πξνηάζεηο ε ηξίηε είλαη ε πην θαηάιιειε γηαηί εθαξκφδεηαη αθξηβψο ζηηο αλάγθεο ηνπ
ηκήκαηνο αιιά θαη ε πην δχζθνιε. Απαηηεί πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο θαη
θπξίσο απφ ηελ δηνίθεζε θαη κάιινλ θαζίζηαηαη αδχλαην λα πινπνηεζεί. Ξην εχθνια εηζάγεηαη θαη
εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα πνπ είλαη έηνηκν παξά λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα απφ ηελ αξρή.
Ρν δχζθνιν κέξνο ελφο έηνηκνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη ε απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Λνκίδνπκε φηη ηα παξφλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ιχζε κεξηθά απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα
γηαηί ε λνκνζεηηθή επηβνιή ηνπ απνηξέπεη σο έλα βαζκφ ηηο θπγφθεληξεο ηάζεηο πνπ πνιιέο θνξέο
πεγάδνπλ απφ ηελ ζηξεβιή εληχπσζε πεξί αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο.
Λνκίδνπκε φηη ην παξφλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο έηπρε ηεο θαζνιηθήο απνδνρήο απφ ην Ρκήκα, θαη
εθαξκφζηεθε ηθαλνπνηεηηθά. Ζ ΝΚΔΑ ηνπ ηκήκαηνο εληφπηζε ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
πην ζαθή δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα, ηε ρξνλνβφξα ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ θαη ηε κε πιήξε αμηνπνίεζε ηνπο θαη ζηελ επφκελε ρξφληα ζα είλαη ζε ζέζε λα ηα βειηηψζεη.

10.4. Πξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ιδξχκαηνο
Ζ δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο , φζνλ αθνξά ην ηκήκα καο πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ην βαζηθφ ζέκα πνπ καο
απαζρνιεί θαη είλαη ην θηηξηαθφ. Έρνπλ γίλεη πνιιά έγγξαθα ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε πνπ ην
επηζεκαίλνπλ , αιιά κέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη θακία αληαπφθξηζε.
Έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο πξέπεη λα πεξηέρεη ζπγρξφλσο ηερληθέο, δηαδηθαζηηθέο (νξγάλσζε θαη
θαηαγξαθή δηεξγαζηψλ) θαη πνιηηηζηηθέο/θνηλσληθέο/αλζξσπηζηηθέο απφςεηο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο
είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα, ηα πξφηππα θαη νη δηαδηθαζίεο, λα εθαξκφδνπλ ηελ
πνηφηεηα ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαιχηεξε δπλαηφλ ηερλνινγία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
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ηηο ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο κε ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ, πξέπεη λα
δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη δηαδηθαζηψλ. Η επζχλε ηεο δηνίθεζεο είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε ζέκαηα δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ θιίκαηνο αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο
πνηφηεηαο.
Ξξέπεη λα δηαιέγνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη νη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα
ππνζηεξίδνπλ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, θαζψο θαη λα εθπαηδεχεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εθαξκφδεη
απηέο ηηο κεζφδνπο. Ζ πνηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη απνδεθηή απφ φινπο κε κηα θεληξηθή αμία ηδξχκαηνο,
αιιηψο ην ηερληθφ πξφγξακκα δε ζα πεηχρεη. Θάζε άηνκν ζα πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ πξνζσπηθή
ππεπζπλφηεηα γηα ηελ πνηφηεηα. Ρν ραξαθηεξηζηηθφ θιεηδί ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο
είλαη φηη ζε απηφ ην πξφγξακκα πξέπεη λα αλακεηγλχνληαη φινη. Γηα λα θαηνξζψζνπκε απηή ηελ
αλάκεημε, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλα ζπλερφκελν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. Ρν πεξηβάιινλ ηνπ
ηδξχκαηνο ζπλερψο αιιάδεη - νη θνηηεηέο, νη αλάγθεο ηεο αγνξάο, ε ηερλνινγία, νη αληαγσληζηέο θαη νη
δπλαηφηεηεο ηνπο. Ρν ζχζηεκα πνηφηεηαο πξέπεη λα θξαηείηαη θάησ απφ ζπλερή επηζεψξεζε γηα λα
δηαβεβαηψλεη φηη ζπλερίδεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, επαξθήο θαη θαηάιιειν γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ
ηδξχκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. ηαλ νη απνινγηζκνί (επηζεσξήζεηο, θξηηηθέο) δείμνπλ φηη ρξεηάδεηαη λα
γίλνπλ αιιαγέο, ηφηε ζα πξέπεη λα αξρίζεη έλαο άιινο θχθινο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο.
Ζ ζχζηαζε ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο εξγαζίεο - γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο
παίξλεη γχξσ ζηνπο 18 κήλεο θαη απαηηεί κεηαμχ ελφο θαη δχν ρξφλσλ πξνζπάζεηα.
Ζ επίδξαζή ηνπ ζηελ πξαθηηθή ηεο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθή, θαη γη‟ απηφ είλαη απαξαίηεην λα
ζρεδηάδεηαη, λα εθαξκφδεηαη θαη λα παξαθνινπζείηαη πνιχ πξνζεθηηθά ε ζχζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε
λα ηεξεζεί ζπλείδεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλερήο βειηίσζεο.
Έλα άιιν ζέκα πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππ‟ φςε ηνπ ε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο είλαη φηη ζηνλ Δπξσπατθφ
Σψξν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ππάξρεη ε λνκνζεζία πνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ
δηνίθεζε. Ρν ίδξπκα πξέπεη λα βξεη ηξφπνπο αχμεζεο ηεο πξαγκαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ
ζηε δηνίθεζε, ζηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη ζηελ βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ.

10.5. Πξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηελ Πνιηηεία
Ζ πξφηαζε πξνο ηελ πνιηηεία αθνξά ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο απηφλνκσλ
κεηαπηπρηαθψλ ρσξίο φξνπο (π.ρ πξψηα αμηνιφγεζε) θαη δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ απφ κέξνπο ησλ
ΡΔΗ. Φπζηθά ε ζπλερήο θαη ηθαλνπνηεηηθή ρξεκαηνδφηεζε είλαη απαξαίηεηε, αιιά φζν ηα ΡΔΗ ζηεξνχληαη
απηφλνκσλ κεηαπηπρηαθψλ θαη θπξίσο δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ, νπζηαζηηθά ζα ηνπο ζηεξνχληαη νη
δπλαηφηεηεο ζπλαγσληζκνχ κε ηα Ξαλεπηζηήκηα ηφζν εζληθά φζν θαη δηεζλψο.
Δπίζεο ην ηκήκα πηζηεχεη φηη κε ηελ ήιζε ν θαηξφο φπνπ ε πνιηηεία πξέπεη λα ηειεηψζεη κε ην ζέκα ηεο
δηάθξηζεο παλεπηζηήκησλ θαη ΡΔΗ ηα νπνία αλήθνπλ ζηα ΑΔΗ, αιιά είλαη δηαθνξεηηθά ρσξίο απηφ λα
δηαζαθελίδεηαη πιήξσο κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο γηα ην ξφιν ηνπο. Δίλαη
γηα παξάδεηγκα νμχκσξν ην ζρήκα λα γίλεηαη εξεπλά ζηα ΡΔΗ ρσξίο λα κπνξνχλ λα εθπνλνχληαη
δηδαθηνξηθά. Έρνπκε ηε γλψκε φηη ε εθπαίδεπζε δελ είλαη ζέκα ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ θαη πξφζβαζεο
ζηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, αιιά ε πινπνίεζε ζηφρσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
Ν ξφινο κηαο δπλακηθήο δηνίθεζεο είλαη ζεκαληηθφο γηα λα πεηχρεη κηα αιιαγή. Ζ κεηαξξχζκηζε απαηηεί
ρξφλν θαη ππνζηήξημε. Γελ αξθεί λα αιιάδνπλ νη λφκνη, ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ππνζηήξημε απφ ην
πνιηηεία πξνο ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη απηνλνκία ζε δηνηθεηηθέο εζσηεξηθέο απνθάζεηο.
Ν ξφινο ηεο πνιηηείαο είλαη ππνζηεξηθηηθφο θαη ελζαξξπληηθφο. Κφλν κε πξνβνιή, ελεκέξσζε θαη
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα αιιάμεη ε λννηξνπία ηεο άξλεζεο ηεο αμηνιφγεζεο. Δθζέηνληαο
ηα νθέιε κε ζπλερή θαη έληνλν ηξφπν (δηαθήκηζε, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, άξζξα θιπ) ηεο δηαθάλεηαο, ζην
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νπνίν έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζπκβάιιεη, ζηνπο θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ νη ζπκβαιιφκελνη ζα δνπλ ηελ αμηνιφγεζε σο βάζε γηα βειηίσζε ρσξίο λα
θνβνχληαη ηηο ζπλέπεηεο κηαο ηπρφλ αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο.
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