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1. Η δηαδηθαζία ηεο εζωηεξηθήο αμηνιόγεζεο
1.1. Πεπιγπαθή και ανάλςζη ηηρ διαδικαζίαρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ
ζηο Τμήμα
1.1.1. Σύνθεζη ηηρ ΟΜΔΑ

Ζ ΝΚΔΑ ηνπ ΡκΪκαηνο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ απνηειεΫηαη απφ ηα αθφινπζα κΩιε
ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ ηνπ ΡκΪκαηνο: ΘσκΨξετο Απφζηνινο (θαζεγεηΪο),
ΞεηξΫδεο ΓεκΪηξηνο (θαζεγεηΪο), ΟαθαειΫδεο Πηπιηαλφο (θαζεγεηΪο) θαη
Θνπινχξεο ΑιΩμαλδξνο (αλαπι. θαζεγεηΪο). Πηελ ΝΚΔΑ ζπκκεηΩρεη θαη ν θνηηεηΪο
ηνπ ΡκΪκαηνο ΞΩλλνο ΗσΨλλεο.
1.1.2. Πηγέρ και διαδικαζίερ πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηην άνηληζη πληποθοπιών

Γηα ηελ Ψληιεζε πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηΪζεθαλ ηα ζηνηρεΫα πνπ ζπιιΩγνληαη απφ
ηελ ΚΝΓΗΞ ηνπ ΑΡΔΗΘ θαη πεξηιακβΨλνπλ ηηο αμηνινγΪζεηο ησλ θνηηεηψλ, ηα
απνγξαθηθΨ δειηΫα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (ΔΞ), ησλ καζεκΨησλ ηνπ
ΞξνγξΨκκαηνο Ππνπδψλ (ΞΠ) θαη ησλ εξγαζηεξΫσλ ηνπ ΡκΪκαηνο θαηΨ ην Αθαδ.
Έηνο 2013-14. ΔπηπιΩνλ, ρξεζηκνπνηΪζεθαλ ζηνηρεΫα πνπ ζπιιΩγεη ε ΓξακκαηεΫα
ηνπ ΡκΪκαηνο φπσο θαη ζηνηρεΫα πνπ ζπγθεληξψλεη κΩζσ εξσηεκαηνινγΫσλ
θνηηεηψλ θαη απνθνΫησλ ην κΩινο ηεο ΝΚΔΑ, θαζ. ΞεηξΫδεο ΓεκΪηξηνο.
1.1.3. Σςζήηηζη ηηρ έκθεζηρ ζηο εζυηεπικό ηος Τμήμαηορ

Ζ Ωθζεζε εζσηεξηθΪο αμηνιφγεζεο ζπδεηΪζεθε ζηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ηνπ ΡκΪκαηνο
θαη εγθξΫζεθε νκφθσλα (Αξ. Ξξαθη. 14/26-11-2014).
1.2. Ανάλςζη ηων θεηικών ζηοισείων και ηων δςζκολιών πος
παποςζιάζθηκαν καηά ηη διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ
Ρα ζεηηθΨ ζηνηρεΫα θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα ηεο εζσηεξηθΪο αμηνιφγεζεο Ϊηαλ ε Ψξηζηε
ζπλεξγαζΫα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΝΚΔΑ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, ε εηο βΨζνο
γλψζε ηνπο ζρεηηθΨ κε ην ΡκΪκα ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ θαη ε εκπεηξΫα πνπ Ωρεη
πιΩνλ απνθνκεζεΫ απφ πξνεγνχκελεο αμηνινγΪζεηο.
Νη δπζθνιΫεο επηθεληξψλνληαη ζηνλ πεξηνξηζκΩλν ρξφλν γηα ηελ απνπεξΨησζε ηεο
Ωθζεζεο αλ ιεθζεΫ ππφςε φηη παξΨιιεια εμειΫζζεηαη θαη ε δηακφξθσζε ηεο
πξφηαζεο ηεο πηζηνπνΫεζεο ηνπ ΞΠ ηνπ ΡκΪκαηνο. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ΔΞ ζηελ
ζπκπιΪξσζε ησλ εξσηεκαηνινγΫσλ αμηνιφγεζεο κΩζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
ΚΝΓΗΞ εΫλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθΪ. ΑληΫζεηα, ε ζπκκεηνρΪ ησλ θνηηεηψλ θξΫλεηαη σο
ηθαλνπνηεηηθΪ κφλν θαηΨ ην Σεηκεξηλφ ΔμΨκελν 2013-14 θαζψο, κε ηε πηνζΩηεζε ηεο
ειεθηξνληθΪο αμηνιφγεζεο απφ ην Δαξηλφ ΔμΨκελν 2013-14, ηα πνζνζηΨ
ζπκκεηνρΪο ηνπο κεηψζεθαλ δξακαηηθΨ. Ρν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θαζηΩξσζε απφ εδψ θαη πΩξα ηεο ειεθηξνληθΪο αμηνιφγεζεο σο απνθιεηζηηθνχ
κΩζνπ, απνηειεΫ αληηθεΫκελν πξνβιεκαηηζκνχ ζην ΡκΪκα σο πξνο ηελ κειινληηθΪ
δπλαηφηεηα εμαγσγΪο νπζηαζηηθψλ ζπκπεξαζκΨησλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ
καζεκΨησλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηΩο.
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2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο
2.1. Γεωγπαθική θέζη ηος Τμήμαηορ
Ρν ΡκΪκα ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ αλΪθεη ζηε ΠρνιΪ ΡερλνινγΫαο ΓεσπνλΫαο θαη
ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ θαη ΓηαηξνθΪο (ΠΡΔΓΡΔΡΟΝΓ) ηνπ ΑιεμΨλδξεηνπ
Ρερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ΘεζζαινλΫθεο (ΑΡΔΗΘ). Νη εγθαηαζηΨζεηο
ηνπ Ηδξχκαηνο βξΫζθνληαη ζην 15ν ρηιηφκεηξν ηεο εζληθΪο νδνχ ΘεζζαινλΫθεοΑζελψλ ζηελ εΫζνδν ηεο ΠΫλδνπ.
2.2. Ιζηοπικό ηηρ εξέλιξηρ ηος Τμήμαηορ

Ρν ΡκΪκα ιεηηνπξγεΫ απφ ηελ Ϋδξπζε ησλ ΘΑΡΔ (ΘΩληξα Αλψηεξεο ΡερληθΪο
ΔθπαΫδεπζεο) πνπ ηδξχζεθαλ κε ην λφκν 652/1970 θαη κεηεμειΫρζεθαλ ζηα ΘΑΡΔΔ
(ΘΩληξα Αλψηεξεο ΡερληθΪο θαη ΔπαγγεικαηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο) βΨζεη ηνπ λφκνπ
576/1977. Ρν ΡκΪκα ζηε θΨζε απηΪ ιεηηνχξγεζε σο ΠρνιΪ ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ
κε δχν ΡκΪκαηα (ΡκΪκα Εσηθψλ Ξξντφλησλ θαη ΡκΪκα Φπηηθψλ Ξξντφλησλ). ΚεηΨ
ηελ θαηΨξγεζε ησλ ΘΑΡΔΔ θαη ηελ ηαπηφρξνλε Ϋδξπζε ησλ Ρερλνινγηθψλ
Δθπαηδεπηηθψλ ΗδξπκΨησλ (ΡΔΗ) κε ην λφκν 1404/1983 ην ΡκΪκα ιεηηνχξγεζε κε
ηελ Ϋδηα δηΨξζξσζε κΩρξη ην 1985. Πηε ζπλΩρεηα ην ΡκΪκα ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ
καδΫ κε ην ΡκΪκα ΓηαηξνθΪο θαη ΓηαηηνινγΫαο απνηΩιεζαλ ηελ ΠρνιΪ ΡερλνινγΫαο
ΡξνθΫκσλ θαη ΓηαηξνθΪο ε νπνΫα κε ηελ πξνζζΪθε ηνπ λενζπζηαζΩληνο (απφ
ζπγρσλεχζεηο) ηκΪκαηνο Ρερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ην 2013 κεηεμειΫρζεθε ζηελ
παξνχζα ηεο κνξθΪ σο ΠρνιΪ ΡερλνινγΫαο ΓεσπνλΫαο, ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ θαη
ΓηαηξνθΪο (ΠΡΔΓΡETΟΝΓ).
Πηελ παξνχζα θΨζε, ην ΡκΪκα ππνζηεξΫδεη δχν πξνγξΨκκαηα ζπνπδψλ θαη
απνλΩκεη ηα αληΫζηνηρα πηπρΫα: ην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ
ΡερλνινγΫα ΡξνθΫκσλ θαη ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηΫηιν
"ΠπζηΪκαηα ΓηαζθΨιηζεο Ξνηφηεηαο θαη ΝξγΨλσζεο ΞαξαγσγΪο ζηε ΒηνκεραλΫα
ΡξνθΫκσλ".
2.2.1. Σηελέσυζη ηος Τμήμαηορ ζε διδακηικό, διοικηηικό και επγαζηηπιακό πποζυπικό, καηά
ηην ηελεςηαία πενηαεηία (ποζοηικά ζηοισεία)

Ζ ζηειΩρσζε ηνπ ΡκΪκαηνο θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα πεληαεηΫα θαηαγξΨθεηαη ζηνλ
πΫλαθα 10-1. ΘαηΨ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2013-2014, ην ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο αξηζκνχζε
20 κΩιε (6 θαζεγεηΩο, 4 αλαπιεξσηΩο θαζεγεηΩο, 5 επΫθνπξνη θαζεγεηΩο θαη 5
θαζεγεηΩο εθαξκνγψλ).
2.2.2. Απιθμόρ και καηανομή ηυν θοιηηηών ανά επίπεδο ζποςδών (πποπηςσιακοί,
μεηαπηςσιακοί) καηά ηην ηελεςηαία πενηαεηία

Ν αξηζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ΡκΪκαηνο θαηΨ ηελ
ηειεπηαΫα πεληαεηΫα (2009-10 κΩρξη 2013-14) αλαθΩξεηαη ζηνλ πΫλαθεο 10-2. Πηνλ
πΫλαθα 10-3 παξνπζηΨδεηαη ε εμΩιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ λενεηζαρζΩλησλ
πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ΡκΪκαηνο γηα ην Ϋδην δηΨζηεκα. Ζ εμΩιημε ηνπ αξηζκνχ
ησλ λενεηζειζφλησλ θαη απνθνΫησλ θνηηεηψλ ηνπ ΞΚΠ απφ ην 2009-10 πνπ
μεθΫλεζε ε ιεηηνπξγΫα ηνπ κΩρξη ην 2013-14 θαΫλνληαη ζηνλ πΫλαθα 10-4.
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2.3. Σκοπόρ και ζηόσοι ηος Τμήμαηορ
2.3.1. Σηόσοι και ζκοποί ηος Τμήμαηορ ζύμθυνα με ηο ΦΔΚ ίδπςζήρ ηος

Ρν ΡκΪκα Ωρεη σο ζθνπφ ηελ εθπαΫδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ζην αληηθεΫκελν ηεο
ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ πνπ εΫλαη ν θιΨδνο ηεο ΡερλνινγΫαο, ζηνλ νπνΫν βηνινγηθΩο,
θπζηθΩο, ρεκηθΩο θαη κεραληθΩο επηζηΪκεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειΩηε ηεο
θχζεο ησλ ηξνθΫκσλ, ησλ αηηΫσλ πνπ πξνθαινχλ ηηο αιινηψζεηο ηνπο θαη ηηο αξρΩο
ζηηο νπνΫεο ζηεξΫδεηαη ε επεμεξγαζΫα ηνπο, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγΪ ησλ γλψζεσλ
απηψλ ζηελ παξαγσγΪ, ηνλ Ωιεγρν, ηε ζπληΪξεζε, ηε ζπζθεπαζΫα, ηε δηαλνκΪ θαη ηε
ρξΪζε αζθαιψλ, ζξεπηηθψλ θαη νξγαλνιεπηηθΨ απνδεθηψλ απφ ηνλ θαηαλαισηΪ
ηξνθΫκσλ. Υο θχξην ζηφρν Ωρεη ην ΡκΪκα ηελ θαηΨξηηζε θαιΨ εθπαηδεπκΩλσλ
πηπρηνχρσλ Ρερλνιφγσλ ΡξνθΫκσλ πνπ λα εΫλαη ζε ζΩζε λα ζηειερψζνπλ κε
επηηπρΫα ηνκεΫο ηεο ειιεληθΪο νηθνλνκΫαο πνπ αζρνινχληαη κε ηα ηξφθηκα. ΔπΫζεο,
λα πξνΨγεη ηε γλψζε πνπ αθνξΨ ηελ ΔπηζηΪκε θαη ηε ΡερλνινγΫα ησλ ΡξνθΫκσλ
κΩζσ ηεο επηζηεκνληθΪο Ωξεπλαο πνπ δηεμΨγεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.3.2. Ανηίλητη ηυν ζηόσυν και ζκοπών ηος Τμήμαηορ από ηην ακαδημαφκή κοινόηηηα ηος
Τμήμαηορ

Ζ αθαδεκατθΪ θνηλφηεηα ηνπ ΡκΪκαηνο αληηιακβΨλεηαη ηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο
ηνπ ΡκΪκαηνο σο θαζΪθνλ θαη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα.
2.3.3. Απόκλιζη ηυν επίζημα διαηςπυμένυν (ζηο ΦΔΚ ίδπςζηρ) ζηόσυν ηος Τμήμαηορ από
εκείνοςρ πος ζήμεπα ηο Τμήμα θευπεί όηι ππέπει να επιδιώκει

Ρν ΡκΪκα θαηαβΨιιεη ζπλερΪ πξνζπΨζεηα γηα επηθαηξνπνΫεζε, επΩθηαζε θαη
επηθαηξνπνΫεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΩλσλ ησλ πξνγξακκΨησλ ζπνπδψλ πνπ
ππνζηεξΫδεη κε βΨζε ηα λΩα επηζηεκνληθΨ δεδνκΩλα ζηελ ΔπηζηΪκε θαη ΡερλνινγΫα
ΡξνθΫκσλ θαη ηηο αλΨγθεο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκΩα ησλ ηξνθΫκσλ αιιΨ πΨληα κΩζα
ζην πιαΫζην ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ πνπ ζΩηεη ην ΦΔΘ ΫδξπζΪο ηνπ.
2.3.4. Δπίηεςξη ηυν ζηόσυν πος ζήμεπα ηο Τμήμα θευπεί όηι ππέπει να επιδιώκει.
Παπάγονηερ πος δποςν αποηπεπηικά ή αναζηαληικά ζηην πποζπάθεια αςηή

Ρν ΡκΪκα, κΩζσ ηεο ζθιεξΪο πξνζπΨζεηαο πνπ θαηαβΨιιεη ε πιεηνλφηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πηζηεχεη φηη πξνζεγγΫδεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Νη παξΨγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθΨ ζρεηΫδνληαη θπξΫσο κε
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΡΔΗ απφ ηελ πνιηηεΫα, πνπ ηα ζηεξεΫ απφ
ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ πξΩπεη λα Ωρνπλ σο Ηδξχκαηα Αλψηαηεο ΔθπαΫδεπζεο
φπσο ε δηνηθεηηθΪ απηνλνκΫα θαη ε ζεζκνζεηεκΩλε δπλαηφηεηα δηεμαγσγΪο
επηζηεκνληθΪο Ωξεπλαο κΩζσ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ.
2.3.5. Λόγοι αναθεώπηζηρ ηυν επίζημα διαηςπυμένυν (ζηο ΦΔΚ ίδπςζηρ) ζηόσυν ηος
Τμήμαηορ

Ρν ΡκΪκα ζεσξεΫ φηη πξσηαξρηθφ κΩιεκα ηεο ΞνιηηεΫαο ζα πξΩπεη λα εΫλαη ε ζαθΪο
δηαηχπσζε θαη ξηδηθΪ αλαζεψξεζε ηεο αληΫιεςεο ηνπ ξφινπ ησλ ΡΔΗ ζηνλ
αθαδεκατθφ ρΨξηε ηεο ρψξαο. Ρν ΡκΪκα Ωρεη αληαπνθξηζεΫ ζεηηθΨ ζε φζεο
πξσηνβνπιΫεο ηεο πνιηηεΫαο ηζρπξνπνηνχλ κε αμηνινγηθΨ θαη αμηνθξαηηθΨ θξηηΪξηα
ηνλ ξφιν ηνπ. Ήηαλ απφ ηα πξψηα ηκΪκαηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο πνπ πξνρψξεζαλ Ϊδε
απφ ην 2008 ζε εμσηεξηθΪ αμηνιφγεζε θαη απφ ηα πξψηα ηκΪκαηα ΡΔΗ πνπ, ζηελ
βΨζε απηΪο ηεο αμηνιφγεζεο, πξνρψξεζαλ ζηελ δεκηνπξγΫα απηφλνκνπ
ΞξνγξΨκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΚΠ). Ρν ΡκΪκα εΫλαη, επνκΩλσο, ζε
ζΩζε κε ηε ζΩιεζε ησλ κειψλ ηνπ θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηαζΩηεη λα
αληαπνθξηζεΫ ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ, εθφζνλ θξηζεΫ φηη απηφ εΫλαη
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επηβεβιεκΩλν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θαη κΩζα ζην πιαΫζην ηνπ ξφινπ ησλ ΡΔΗ
πνπ ζα δηακνξθσζεΫ απφ ηελ ΞνιηηεΫα.
2.4. Γιοίκηζη ηος Τμήμαηορ
Ρν ΡκΪκα δηνηθεΫηαη απφ ζεζκνζεηεκΩλα φξγαλα, ηα νπνΫα εΫλαη ν Ξξφεδξνο, ε
ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε θαη νη ΓηεπζπληΩο ησλ ΡνκΩσλ.
2.4.1. Θεζμοθεηημένερ επιηποπέρ πος λειηοςπγούν ζηο Τμήμα

Νη επηηξνπΩο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ΡκΪκα εΫλαη ε ΝΚΔΑ, ε ΔπηηξνπΪ ΑζθΨιεηαο
ΔξγαζηεξΫσλ, νη επηηξνπΩο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο, θαηαηαθηΪξησλ εμεηΨζεσλ
πηπρηνχρσλ Ψιισλ ΡκεκΨησλ, αμηνιφγεζεο δηδαθηηθψλ ζεκεηψζεσλ θ.Ψ.
2.4.2. Δζυηεπικοί κανονιζμοί ηος Τμήμαηορ

Πην ΡκΪκα, πΩξαλ ηνπ θαλνληζκνχ ζπνπδψλ πνπ αθνξΨ ζε φιν ην ΡΔΗ, ππΨξρεη
εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγΫαο ηνπ πξνγξΨκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε
ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγΫα ηεο εθπαηδεπηηθΪο δηαδηθαζΫαο. Ν θαλνληζκφο απηφο
κε απφθαζε ηεο ΓεληθΪο ΠπλΩιεπζεο βειηηψλεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη αλΨινγα κε
ηηο εθΨζηνηε αλΨγθεο ηνπ ΡκΪκαηνο. Ν θαλνληζκφο αθνξΨ ζηηο πξνυπνζΩζεηο
αλΨζεζεο θαη εμΩηαζεο ηεο πηπρηαθΪο εξγαζΫαο, πξαγκαηνπνΫεζεο ηεο πξαθηηθΪο
Ψζθεζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκΨησλ θ.Ψ.. Δλφςεη ηεο
επηθαηξνπνΫεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Ππνπδψλ θαη ηεο πηζηνπνΫεζΪο ηνπ, ν
θαλνληζκφο απηφο βξΫζθεηαη ζε απηΪ ηελ θΨζε ππφ επεμεξγαζΫα.
ΔπηπιΩνλ, ην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ιεηηνπξγεΫ βΨζεη δηθνχ ηνπ
εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ζε ζπκθσλΫα κε ηνλ αληΫζηνηρν νδεγφ πνπ Ωρεη ζπληΨμεη ην
ΑΡΔΗΘ γηα ηα ΞΚΠ.
2.4.3. Τομείρ ηος Τμήμαηορ

Ρν ΡκΪκα εΫλαη δηαξζξσκΩλν ζε ηξεηο ΡνκεΫο ΚαζεκΨησλ: ΡνκΩαο ΚαζεκΨησλ
ΓεληθΪο θαη ΔηδηθΪο πνδνκΪο, ΡνκΩαο ΚαζεκΨησλ ΔηδηθΪο πνδνκΪο θαη ΡνκΩαο
ΚαζεκΨησλ Δηδηθφηεηαο. Ζ θαηαλνκΪ ησλ καζεκΨησλ αλΨ ΡνκΩα γΫλεηαη βΨζεη ησλ
γλψζεσλ ππνδνκΪο Ϊ εμεηδηθεπκΩλσλ γλψζεσλ πνπ παξΩρεη ην γλσζηηθφ
αληηθεΫκελν θΨζε καζΪκαηνο ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ, θαζψο θαη ηνπ, θαηΨ ην
δπλαηφλ, ηζφπνζνπ αξηζκνχ ησλ καζεκΨησλ αλΨ ΡνκΩα. Πεκεηψλεηαη φηη ζε εμΩιημε
βξΫζθεηαη δηαδηθαζΫα επηθαηξνπνΫεζεο ηνπ πξνπηπρηαθνχ ΞΠ θαη αλαδηακφξθσζεο
ησλ ηνκΩσλ ψζηε λα αληηζηνηρνχλ ζηα βαζηθΨ γλσζηηθΨ πεδΫα ηνπ ΞΠ θαη φρη ζηνλ
ηχπν ησλ καζεκΨησλ (γεληθΪο Ϊ εηδηθΪο ππνδνκΪο).

Α.ΓΙ.Π.

5

3. Πξνγξάκκαηα πνπδώλ
3.1. Ππόγπαμμα Πποπηςσιακών Σποςδών
3.1.1. Ανηαπόκπιζη ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών ζηοςρ ζηόσοςρ ηος
Τμήμαηορ και ηιρ ανάγκερ ηηρ κοινυνίαρ

Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ
ηνπ ΡκΪκαηνο πξνΩξρεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο
επφπηεο θαηΨ ην δηΨζηεκα δηεμαγσγΪο ηεο πξαθηηθΪο ηνπο Ψζθεζεο ζηηο
βηνκεραλΫεο ηξνθΫκσλ θαη ζε ππεξεζΫεο ηξνθΫκσλ θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ,
θαζψο θαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθΪο εμΩιημεο ησλ απνθνΫησλ. Ζ
παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθΪο εμΩιημεο ησλ απνθνΫησλ κΩρξη ζΪκεξα
βαζΫδεηαη ζηα ζηνηρεΫα ηνπ εθΨζηνηε ππεχζπλνπ ηεο ΞξαθηηθΪο Άζθεζεο θαζψο θαη
ζηα δεδνκΩλα ηνπ ΓξαθεΫνπ Γηαζχλδεζεο πνπ ιεηηνπξγεΫ ζην ΑΡΔΗΘ. Αθφκε, ε
ζπλερΪο επηθνηλσλΫα ησλ πηπρηνχρσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ΡκΪκαηνο
απνηειεΫ ζηνηρεΫν ηεο επαγγεικαηηθΪο εμΩιημΪο ηνπο. Ρα παξαπΨλσ δεδνκΩλα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνΫεζε ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο
Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ.
Ρν Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ αμηνινγεΫηαη θαη αλακνξθψλεηαη θΨζε δχν
Ωηε θαη εΫλαη δηαζΩζηκν κΩζσ ηεο ηζηνζειΫδαο ηνπ ΡκΪκαηνο. Πηελ παξνχζα θΨζε
βξΫζθεηαη ζε εμΩιημε ε δηαδηθαζΫα ππνβνιΪο ηνπ πξνο πηζηνπνΫεζε. Πην
αλαζεσξεκΩλν (πξνο πηζηνπνΫεζε) Ξξφγξακκα Ππνπδψλ νη παξΨκεηξνη πνπ
ιακβΨλνληαη ππφςε εΫλαη νη εθΨζηνηε ηΨζεηο θαη απαηηΪζεηο ηεο αγνξΨο εξγαζΫαο
ζηνλ θιΨδν ησλ ηξνθΫκσλ, ε κειΩηε ΞξνγξακκΨησλ Ππνπδψλ αληΫζηνηρσλ
ΡκεκΨησλ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ θαζψο θαη νη παξαηεξΪζεηο ησλ αξκφδησλ
θνξΩσλ γηα ηνπο αζθνχκελνπο θνηηεηΩο θαη ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ΡκΪκαηνο ζηνπο
ρψξνπο εξγαζΫαο.
Oη ζεηηθΩο απφςεηο-θξηηηθΩο πνπ πξνΩξρνληαη απφ ηνπο ρψξνπο απαζρφιεζεο ησλ
αζθνχκελσλ θνηηεηψλ θαη θπξΫσο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ΡκΪκαηνο, σο πξνο ην
επΫπεδν ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηΪησλ ηνπο, απνηεινχλ ζηνηρεΫα γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Ππνπδψλ θαζψο θαη γηα ηελ πεξαηηΩξσ
βειηΫσζε θαη επηθαηξνπνΫεζΪ ηνπ. Ζ θαιΪ θαη ηαρεΫα επαγγεικαηηθΪ απνθαηΨζηαζε
ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ΡκΪκαηνο ζε αληηθεΫκελα ηεο εηδηθφηεηΨο ηνπο (θαη φρη
εηεξναπαζρφιεζε) απνηειεΫ θξηηΪξην αληαπφθξηζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο
Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΡκΪκαηνο.
Ξξνο επηβεβαΫσζε φισλ ησλ παξαπΨλσ γΫλεηαη Ωιεγρνο ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ ΞΠ
ηνπ ΡκΪκαηνο ζηηο απαηηΪζεηο ηεο θνηλσλΫαο θαη ηεο αγνξΨο κΩζσ ηεο ζπζηεκαηηθΪο
παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ζηαηηζηηθΪο θαηαγξαθΪο ηεο πνξεΫαο ησλ απνθνΫησλ ηνπ
ηκΪκαηνο θαη κΩζσ επαθψλ κε επαγγεικαηηθνχο θνξεΫο φπσο ε ΞαλειιΪληα Έλσζε
Ρερλνιφγσλ ΡξνθΫκσλ (ΞΔΡΔΡ). Κε βΨζε ηνλ εηΪζην αξηζκφ απνθνΫησλ θξΫζεθε
φηη ε ζπιινγΪ ζηνηρεΫσλ απνθνΫηεζεο εΫλαη ινγηθφ λα γΫλεηαη αλΨ ηεηξαεηΫα ψζηε λα
ππΨξρεη επαξθΪο ρξφλνο αλαλΩσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ απνθνΫησλ. ΠΪκεξα
(2014) βξΫζθεηαη ζε εμΩιημε ε ηειεπηαΫα επηθαηξνπνΫεζε ησλ ζηνηρεΫσλ γηα ηελ
πνξεΫα ησλ απνθνΫησλ θαη φηαλ νινθιεξσζεΫ ε ζπιινγΪ θαη αλΨιπζε ζα
ελζσκαησζεΫ ζε επφκελε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο. Ζ πξνεγνχκελε ζπιινγΪ ζηνηρεΫσλ
απνθνΫησλ Ωγηλε ην Ωηνο 2010 θαη ηα απνηειΩζκαηα παξνπζηΨζηεθαλ ζηελ Έθζεζε
Αμηνιφγεζεο 2012-13.
3.1.2. Γομή, ζςνεκηικόηηηα και λειηοςπγικόηηηα ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών
Σποςδών

Ρα καζΪκαηα ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Ππνπδψλ (ΞΠ) αλΪθνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ
θαηεγνξΫα ησλ καζεκΨησλ θνξκνχ, επεηδΪ ην ΡκΪκα παξΩρεη εληαΫν πηπρΫν
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Ρερλνιφγνπ ΡξνθΫκσλ, ρσξΫο θαηεπζχλζεηο θαη εηδηθεχζεηο. Απφ ην Αθαδ. Έηνο
2008-2009 σο ην 2013-2014 ην ΡκΪκα παξεΫρε Ωλα εληαΫν ΞΠ ην νπνΫν αλαλεψζεθε
ζε δηΨθνξεο θΨζεηο κε ηελ ηειεπηαΫα επηθαηξνπνΫεζε λα Ωρεη ζπληειεζηεΫ θαηΨ ην
Ωηνο 2012. Νη αιιαγΩο απηΩο ζεκεηψζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο
2012-13. Ζ κφλε αιιαγΪ ζην ΞΠ ε νπνΫα ζπληειΩζηεθε θαηΨ ην Αθαδ. Έηνο 2013-14
Ϊηαλ ε πξνζθνξΨ ηνπ λΩνπ καζΪκαηνο ηεο ΓελεηηθΪο ΑλΨιπζεο ζηελ ΝκΨδα Β‟ θαη‟
επηινγΪλ ππνρξεσηηθψλ καζεκΨησλ ηνπ ΠΡ‟ ΔμακΪλνπ ζε αληηθαηΨζηαζε ηνπ
καζΪκαηνο ησλ Αξρψλ ΙνγηζηηθΪο θαη Θνζηνιφγεζεο ΡξνθΫκσλ ηεο Ϋδηαο νκΨδαο ην
νπνΫν δελ πξνζθΩξζεθε ιφγσ αδπλακΫαο ηνπ δηδΨζθνληα (εθηφο ΡκΪκαηνο) λα ην
εμππεξεηΪζεη. ΔπΫζεο δελ πξνζθΩξζεθε ην δηαηκεκαηηθφ πξναηξεηηθφ κΨζεκα ηεο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΗΗ ιφγσ ιΪμεο ηνπ πξνγξΨκκαηνο ππνζηΪξημΪο ηνπ.
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεκΨησλ πνπ πξνζθΩξζεθαλ ην Αθαδ. Έηνο 2013-2014
εΫλαη 50 (πΫλαθαο 10-5). Απφ απηΨ, ηα 36 (πνζνζηφ 72%) εΫλαη ππνρξεσηηθΨ, ηα 7
(πνζνζηφ 14%) εΫλαη ππνρξεσηηθΪο επηινγΪο θαη ηα ππφινηπα 7 (πνζνζηφ 14%) εΫλαη
ειεχζεξεο επηινγΪο. Ρα επηΨ καζΪκαηα ειεχζεξεο επηινγΪο εΫλαη: ΑγγιηθΨ Η,
ΑγγιηθΨ ΗΗ, ΑγγιηθΨ ΗΗΗ, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Πχληαμε Ρερληθψλ ΔθζΩζεσλ,
ΔμεηδηθεπκΩλεο ΔθαξκνγΩο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ-ΓηαρεΫξηζε Έξγνπ θαη ΔηδηθΨ
ΘΩκαηα ΦπζηθΪο γηα Ρερλνιφγνπο ΡξννθΫκσλ. Ρν πνζνζηφ ησλ καζεκΨησλ
ππνβΨζξνπ εΫλαη 18%, επηζηεκνληθΪο πεξηνρΪο 63,5%, γεληθψλ γλψζεσλ 13% θαη
αλΨπηπμεο δεμηνηΪησλ 5,5%.
Ρα γλσζηηθΨ αληηθεΫκελα ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκΨησλ παξΩρνπλ ηηο γλψζεηο πνπ
θαιχπηνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΡκΪκαηνο θαη θαη‟ επΩθηαζε ηελ επαγγεικαηηθΪ
απνθαηΨζηαζε ησλ Ρερλνιφγσλ ΡξνθΫκσλ. Ζ ζπκπιΪξσζε ηνπ πξνγξΨκκαηνο
ζπνπδψλ κε ηα καζΪκαηα επηινγΪο απνζθνπεΫ ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ηελ
αχμεζε επθαηξηψλ επαγγεικαηηθΪο απνθαηΨζηαζεο. Ρα καζΪκαηα ππνβΨζξνπ
απνηεινχλ πξνΩθηαζε θαη εκβΨζπλζε ησλ ιπθεηαθψλ γλψζεσλ θαη εμαζθαιΫδνπλ
ηελ νκαιΪ πξνζαξκνγΪ θαη θαηαλφεζε ησλ εμεηδηθεπκΩλσλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκΩλσλ ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Ππνπδψλ. Ρα καζΪκαηα επηζηεκνληθΪο πεξηνρΪο
θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΩλσλ ηνπ
ΞξνγξΨκκαηνο θαη εΫλαη απηΨ πνπ ραξαθηεξΫδνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Ρερλνιφγνπ
ΡξνθΫκσλ. Ρα καζΪκαηα γεληθψλ γλψζεσλ ζπκπιεξψλνπλ ηηο επηζηεκνληθΩο
γλψζεηο ησλ θνηηεηψλ. Πηα γλσζηηθΨ αληηθεΫκελα αλΨπηπμεο δεμηνηΪησλ πνπ
αλΪθνπλ ε ΚειΩηε θαη Πρεδηαζκφο Βηνκεραληψλ ΡξνθΫκσλ, ε πηπρηαθΪ εξγαζΫα θαη
ε πξαθηηθΪ Ψζθεζε δΫλεηαη ζηνπο θνηηεηΩο ε δπλαηφηεηα εθαξκνγΪο θαη αλΨπηπμεο
φισλ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηΪησλ πνπ απΩθηεζαλ θαζ‟ φιε ηε δηΨξθεηα ζπνπδψλ
ηνπο, ψζηε λα εΫλαη Ωηνηκνη γηα ηελ Ψκεζε θαη επηηπρΪ επαγγεικαηηθΪ
απνθαηΨζηαζΪ ηνπο. ΔπεηδΪ ν ξφινο ηεο πηπρηαθΪο εξγαζΫαο θαη πξαθηηθΪο
Ψζθεζεο αλαθΩξεηαη μερσξηζηΨ ζηελ παξνχζα Ωθζεζε, ηδηαΫηεξε κλεΫα πξΩπεη λα
γΫλεη γηα ην καζΪκα ΚειΩηε θαη Πρεδηαζκφο Βηνκεραληψλ ΡξνθΫκσλ ζην νπνΫν νη
θνηηεηΩο πξΩπεη λα αλαπηχμνπλ θαη λα παξνπζηΨζνπλ κΫα πιΪξε νηθνλνκνηερληθΪ
κειΩηε εγθαηΨζηαζεο θαη ιεηηνπξγΫαο κηαο βηνκεραληθΪο κνλΨδαο παξαγσγΪο
ζπγθεθξηκΩλνπ ηξνθΫκνπ πνπ θαζνξΫδεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε
ηε ρξΪζε ηνπ εμεηδηθεπκΩλνπ ινγηζκηθνχ πξνγξΨκκαηνο Super-Pro Designer.
Ρν ΡκΪκα εθαξκφδεη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκΨησλ. Ρα πξναπαηηνχκελα
καζΪκαηα πνπ εληΨζζνληαη ζην Ξξφγξακκα απνηεινχλ ην 15% ησλ καζεκΨησλ θαη
εΫλαη:
ΚαζεκαηηθΨ ΗΗ, πξναπαηηνχκελν ηεο ΚεραληθΪο ΡξνθΫκσλ Η-Ηζνδχγηα
ΚΨδαο θαη ΔλΩξγεηαο
ΦπζηθΪ, πξναπαηηνχκελν ηεο ΚεραληθΪο ΡξνθΫκσλ ΗΗ
ΓεληθΪ θαη Αλφξγαλε ΣεκεΫα, πξναπαηηνχκελν ηεο ΦπζηθνρεκεΫαο
ΡξνθΫκσλ
ΝξγαληθΪ ΣεκεΫα, πξναπαηηνχκελν ηεο ΒηνρεκεΫαο θαη ηεο ΣεκεΫαο
ΡξνθΫκσλ
ΑλαιπηηθΪ ΣεκεΫα, πξναπαηηνχκελν ηεο ΑλΨιπζεο ΡξνθΫκσλ
ΓεληθΪ ΚηθξνβηνινγΫα, πξναπαηηνχκελν ηεο ΚηθξνβηνινγΫαο ΡξνθΫκσλ
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ΠηαηηζηηθΪ γηα Ρερλνιφγνπο ΡξνθΫκσλ-πνινγηζηηθΪ ΠηαηηζηηθΪ θαη
ΑλΨιπζε ΓεδνκΩλσλ, πξναπαηηνχκελν ηνπ Πηαηηζηηθνχ ΔιΩγρνπ
ΞαξαγσγηθΪο ΓηαδηθαζΫαο
ΔπεμεξγαζΫα ΡξνθΫκσλ ΗΗ, πξναπαηηνχκελν ηεο ΚειΩηεο θαη Πρεδηαζκνχ
Βηνκεραληψλ ΡξνθΫκσλ.
Ρν ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκΨησλ θξΫλεηαη απαξαΫηεην γηα ηελ θαηαλφεζε
θαη επηηπρΪ παξαθνινχζεζε καζεκΨησλ γηα ηα νπνΫα εΫλαη πξναπαηηνχκελα.
ΝξηζκΩλα καζΪκαηα ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Ππνπδψλ πξνζθΩξνληαη απφ Ψιια ηκΪκαηα
ηα νπνΫα εΫλαη: Απφ ην ΡκΪκα ΓηαηξνθΪο θαη ΓηαηηνινγΫαο, ηα καζΪκαηα ΝξγαληθΪ
ΣεκεΫα (ΘεσξΫα), ΒηνρεκεΫα ΡξνθΫκσλ (ΘεσξΫα), απφ ην ΡκΪκα ΒηβιηνζεθνλνκΫαο
θαη ΠπζηεκΨησλ Ξιεξνθφξεζεο ηα καζΪκαηα μΩλεο γιψζζαο, θαη απφ ην ηκΪκα
ΓηνΫθεζεο ΔπηρεηξΪζεσλ ηα καζΪκαηα ΝξγΨλσζε θαη ΓηνΫθεζε Βηνκεραληθψλ
ΔπηρεηξΪζεσλ θαη ΚΨξθεηηλγθ ΡξνθΫκσλ. ΚΩιε ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο πξνζθΩξνπλ ζην
ΡκΪκα ΓηαηξνθΪο θαη ΓηαηηνινγΫαο ηα καζΪκαηα ΚηθξνβηνινγΫαο ΡξνθΫκσλ
(ΘεσξΫα θαη ΔξγαζηΪξην) θαη ΒηνζηαηηζηηθΪ Η (ΘεσξΫα θαη ΔξγαζηΪξην).
Ν ρξφλνο δηδαζθαιΫαο θαηαλΩκεηαη σο εμΪο: ζεσξεηηθΪ δηδαζθαιΫα 47,6%,
εξγαζηΪξηα 47% θαη αζθΪζεηο πξΨμεο 5,4%. Πηα παξαπΨλσ πνζνζηΨ δηδαζθαιΫαο
δελ ζπκπεξηιακβΨλνληαη ηα καζΪκαηα ειεχζεξεο επηινγΪο (πξναηξεηηθΨ) φπσο θαη
ε πξαθηηθΪ Ψζθεζε θαη ε πηπρηαθΪ εξγαζΫα, ζηηο νπνΫεο ε θαηαλνκΪ ησλ σξψλ ζε
ζεσξΫα θαη εξγαζηΪξην Ωγηλε κε γλψκνλα ζαξΨληα ψξεο απαζρφιεζεο αλΨ
εβδνκΨδα. Πηνλ πΫλαθα 10-5 παξνπζηΨδνληαη φια ηα καζΪκαηα ηνπ ΞΠ κε ηηο ψξεο
δηδαζθαιΫαο, ηηο δηδαθηηθΩο ηνπο κνλΨδεο θαη ηηο αλαζΩζεηο ζε ΔΞ.
Ζ χιε ηνπ θΨζε καζΪκαηνο νξΫδεηαη απφ ηνλ αξκφδην εθπαηδεπηηθφ κεηΨ απφ
επαλεθηΫκεζε θαη επηθαηξνπνΫεζε ηεο ππΨξρνπζαο χιεο. Ρα πεξηγξΨκκαηα ησλ
καζεκΨησλ ζπδεηνχληαη θαη εγθξΫλνληαη απφ ηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ηνπ ΡκΪκαηνο
πξνθεηκΩλνπ λα απνθεπρζνχλ θελΨ Ϊ επηθαιχςεηο χιεο.
3.1.3. Το εξεηαζηικό ζύζηημα

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γΫλεηαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, φπσο ελδηΨκεζε
αμηνιφγεζε, πξνθνξηθΪ εμΩηαζε, εθπφλεζε εξγαζηψλ θαη, θπξΫσο, ηειηθΪ εμΩηαζε.
Γηα ηε δηαζθΨιηζε ηεο δηαθΨλεηαο ηεο δηαδηθαζΫαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ,
δΫλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ θνηηεηψλ ζην γξαπηφ ηνπο κεηΨ ηε
βαζκνιφγεζΪ ηνπ θαη ε ελεκΩξσζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθΨ κε ηηο νξζΩο
απαληΪζεηο. Αθφκε, κεηΨ απφ αΫηεζε ηνπ θνηηεηΪ ζην ΡκΪκα, ππΨξρεη δπλαηφηεηα
αλαβαζκνιφγεζεο ηνπ γξαπηνχ ηνπ.
Δθφζνλ ρξεζηκνπνηεΫηαη πξνθνξηθΪ εμΩηαζε θαη γηα εμαζθΨιηζε ηεο δηαθΨλεηαο
ηεο δηαδηθαζΫαο, ε εμΩηαζε γΫλεηαη αλΨ νκΨδα θνηηεηψλ (θαη φρη αηνκηθΨ) θαη κε ηελ
παξνπζΫα πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο θαζεγεηψλ. Ζ δηαδηθαζΫα απηΪ αθνινπζεΫηαη ζην
κΨζεκα ηεο ΚειΩηεο θαη Πρεδηαζκνχ Βηνκεραληψλ ΡξνθΫκσλ φπνπ νη θνηηεηΩο
εθζΩηνπλ θαη εξσηψληαη πξνθνξηθΨ γηα ηελ κνλΨδα πνπ ζρεδΫαζαλ.
Πε δηΨθνξα καζΪκαηα, νη κΩζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ Ωρνπλ δηεπξπλζεΫ κε
ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμνηθεΫσζε ησλ θνηηεηψλ ζηε
βηβιηνγξαθηθΪ αλαδΪηεζε, ζηελ αλΨιπζε θαη ζχλζεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ
δεδνκΩλσλ, ζηελ αλΨπηπμε ηεο θξηηηθΪο ζθΩςεο θαη ηΩινο ζηελ αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ επηηπρΫαο. ΞξνθνξηθΩο παξνπζηΨζεηο Ωρνπλ επΫζεο εληαρζεΫ σο απαΫηεζε
ζηελ αμηνιφγεζε δηΨθνξσλ καζεκΨησλ ψζηε λα βειηηψλνληαη νη επηθνηλσληαθΩο
ηνπο δεμηφηεηεο. ΦνηηεηΩο πνπ γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο δελ εΫλαη δπλαηφλ λα
εμεηαζζνχλ γξαπηψο, εμεηΨδνληαη πξνθνξηθΨ παξνπζΫα δχν ηνπιΨρηζηνλ κειψλ ΔΞ
ηνπ ΡκΪκαηνο.
ζνλ αθνξΨ ζηελ πηπρηαθΪ εξγαζΫα, Ωρνπλ ζεζκνζεηεζεΫ απφ ην ΡκΪκα
ζπγθεθξηκΩλεο πξνδηαγξαθΩο πνηφηεηαο. ΑπαξαΫηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο πηπρηαθΪο εξγαζΫαο εΫλαη ε εγγξαθΪ ζην Ωβδνκν εμΨκελν ζπνπδψλ
θαη ε επηηπρΪο παξαθνινχζεζε ηξηΨληα δχν καζεκΨησλ απφ ηα ζαξΨληα, κε
εμαΫξεζε ηα καζΪκαηα ειεχζεξεο επηινγΪο. Ζ πηπρηαθΪ εξγαζΫα απαξαΫηεηα πξΩπεη
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λα Ωρεη εξεπλεηηθΪ κνξθΪ, λα πεξηιακβΨλεη θξηηηθΪ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθΫαο
θαη πεηξακαηηθφ κΩξνο. Ζ ρξνληθΪ δηΨξθεηα εθπφλεζΪο ηεο νξΫδεηαη απφ Ωλα κΩρξη
δχν εμΨκελα. ΔπηπιΩνλ, επηδΫσμε ηνπ ΡκΪκαηνο εΫλαη νη πηπρηαθΩο εξγαζΫεο λα
νδεγνχλ ζε δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθΨ πεξηνδηθΨ δηεζλνχο θχξνπο κε θξηηΩο Ϊ
αλαθνηλψζεηο ζε εξεπλεηηθΨ ζπλΩδξηα.
Υο πξνο ηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο θαη εμΩηαζεο ηεο πηπρηαθΪο εξγαζΫαο, ηζρχνπλ ηα
αθφινπζα: ν θΨζε εθπαηδεπηηθφο θαηαζΩηεη ζηνλ ΡνκΩα ΚαζεκΨησλ, ζηνλ νπνΫν
αλΪθεη, ηα πξνηεηλφκελα ζΩκαηα πηπρηαθψλ εξγαζηψλ κε πεξΫιεςε ηνπ ζΩκαηνο.
ΚεηΨ απφ Ωγθξηζε ησλ ππνβιεζΩλησλ ζεκΨησλ, ν ΡνκΩαο πξνηεΫλεη δχν
εθπαηδεπηηθνχο, ζρεηηθνχο κε ην γλσζηηθφ αληηθεΫκελν σο κΩιε ηεο ηξηκεινχο
εμεηαζηηθΪο επηηξνπΪο. Νη πξνηΨζεηο ησλ ΡνκΩσλ ζπδεηνχληαη θαη εγθξΫλνληαη απφ
ην Ππκβνχιην ηνπ ΡκΪκαηνο. ΘΨζε εθπαηδεπηηθφο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα
παξαθνινπζεΫ κΫα πηπρηαθΪ εξγαζΫα αλΨ αθαδεκατθφ Ωηνο θαη φρη πεξηζζφηεξεο
απφ ηΩζζεξηο. Ζ παξνπζΫαζε – εμΩηαζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ γΫλεηαη δχν θνξΩο
ην εμΨκελν, κε ηε ρξΪζε πνιπκΩζσλ παξνπζΫα αθξναηεξΫνπ, ην νπνΫν απνηειεΫηαη
απφ ηελ ηξηκειΪ εμεηαζηηθΪ επηηξνπΪ, ην Δθπαηδεπηηθφ Ξξνζσπηθφ θαη θνηηεηΩο
ηνπ ΡκΪκαηνο.
Νη πξνδηαγξαθΩο πνηφηεηαο πνπ ηζρχνπλ ζΪκεξα ζην ΡκΪκα γηα ηελ πηπρηαθΪ
εξγαζΫα θξΫλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθΩο.
3.1.4. Γιεθνήρ διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

ΔπηδΫσμε ηνπ ΡκΪκαηνο εΫλαη ε ζπκκεηνρΪ δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ, ε νπνΫα
εληνχηνηο παξακΩλεη κηθξΪ. Ξαξφκνηα εΫλαη θαη ε θαηΨζηαζε ζε ζρΩζε κε ηελ
θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ΔΞ ηνπ ηκΪκαηνο ζε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηφ, ελ
πνιινΫο, νθεΫιεηαη ζε πξαθηηθνχο ιφγνπο θαζψο ν ηδηαΫηεξα κεγΨινο δηδαθηηθφο
θφξηνο φισλ ησλ κειψλ ηνπ ΔΞ θαζηζηΨ απαγνξεπηηθΪ ηελ απνπζΫα ηνπο γηα
κεγΨιν ρξνληθφ δηΨζηεκα φπσο ζα απαηηνχζε κΫα κεηαθΫλεζε ζην εμσηεξηθφ.
Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ δηεμΨγεηαη θπξΫσο κΩζσ ησλ πξνγξακκΨησλ Erasmus
πνπ ηνπο παξΩρνπλ ηελ επθαηξΫα λα εθπνλΪζνπλ ηελ πηπρηαθΪ ηνπο εξγαζΫα Ϊ λα
εθηειΩζνπλ ηελ πξαθηηθΪ ηνπο Ψζθεζε ζε εθπαηδεπηηθΨ ηδξχκαηα Ϊ εξεπλεηηθΨ
θΩληξα ηνπ εμσηεξηθνχ. Κε βΨζε ηα ζηαηηζηηθΨ ζηνηρεΫα ηνπ γξαθεΫνπ Erasmus ηνπ
ΑΡΔΗΘ, ην αθαδεκατθφ Ωηνο 2013-14, 5 θνηηεηΩο ηνπ ΡκΪκαηνο εθηΩιεζαλ ηελ
πξαθηηθΪ ηνπο Ψζθεζε ζε ηδξχκαηα Ϊ εηαηξεΫεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πην
ζπγθεθξηκΩλα ζηα: BOKU-ΑπζηξΫα, University of Ghent-ΒΩιγην, University of
Algavre-ΞνξηνγαιΫα (2) θαη Den Bosch-ΝιιαλδΫα.
Ρν ΡκΪκα Ωρεη ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιΫαο ζε αιινδαπνχο θνηηεηΩο νξηζκΩλσλ
καζεκΨησλ ζηελ ΑγγιηθΪ γιψζζα, φπσο ε ΠηαηηζηηθΪ, ν Πηαηηζηηθφο Έιεγρνο
ΞαξαγσγηθΪο ΓηαδηθαζΫαο, ε ΚειΩηε θαη Πρεδηαζκφο Βηνκεραληψλ ΡξνθΫκσλ (πνπ
δηδΨζθνληαη κε ηε ρξΪζε μελφγισζζσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκΨησλ), ηα ΔξγαζηΪξηα
ΚεραληθΪο θαη ΔπεμεξγαζΫαο ΡξνθΫκσλ θ.Ψ. ζνλ αθνξΨ ζηελ παξαθνινχζεζε
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθΪζεσλ, ν ππεχζπλνο ΘαζεγεηΪο εμεγεΫ ζηελ αγγιηθΪ
γιψζζα ηηο αξρΩο θαη ηε κεζνδνινγΫα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθΪζεσλ. Πε πεξΫπησζε
εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθΪο εξγαζΫαο, ε παξαθνινχζεζε ηεο εξεπλεηηθΪο δηαδηθαζΫαο
γΫλεηαη ζηελ αγγιηθΪ γιψζζα. O πιΪξεο θαηΨινγνο ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ ην
ΡκΪκα καζεκΨησλ ζην πιαΫζην ηνπ πξνγξΨκκαηνο Erasmus εκθαλΫδεηαη ζηελ
ζειΫδα http://erasmus.teithe.gr/DeptFoodTechnology_en.html.
Ρν ΡκΪκα εθαξκφδεη, απφ ην 1999, ζχζηεκα κεηαθνξΨο δηδαθηηθψλ κνλΨδσλ
(ECTS). ΑιινδαπνΫ θνηηεηΩο, νη νπνΫνη επηζπκνχλ ηελ παξαθνινχζεζε
ζπγθεθξηκΩλνπ καζΪκαηνο ελεκεξψλνληαη σο πξνο ηηο δηδαθηηθΩο κνλΨδεο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην κΨζεκα επηινγΪο ηνπο. Ζ θαηαλνκΪ ησλ δηδαθηηθψλ κνλΨδσλ αλΨ
κΨζεκα Ωγηλε απφ ην ΡκΪκα κε βΨζε ην θφξην εξγαζΫαο θαη ιακβΨλνληαο ππφςε
ηελ θαηαλνκΪ ζε πξνγξΨκκαηα αληΫζηνηρσλ ηκεκΨησλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη σο εθ
ηνχηνπ θξΫλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθΪ.
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3.1.5. Ππακηική άζκηζη ηυν θοιηηηών

Ζ εμΨκελε πξαθηηθΪ Ψζθεζε απνηειεΫ κΩξνο ησλ απαηηΪζεσλ γηα ηελ ιΪςε ηνπ
πηπρΫνπ. Ζ πξαθηηθΪ Ψζθεζε ζπληνλΫδεηαη απφ ηελ ΔπηηξνπΪ ΞξαθηηθΪο Άζθεζεο,
απνηεινχκελε απφ ηξΫα κΩιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ. Ζ πξαθηηθΪ Ψζθεζε
δηελεξγεΫηαη κεηΨ ην ηΩινο ηνπ Ε΄ εμακΪλνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνηηεηΪο Ωρεη
παξαθνινπζΪζεη επηηπρψο ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ καζεκΨησλ θαζψο
θαη φια ηα καζΪκαηα εηδηθφηεηαο. ΘαζνξΫζηεθαλ ζπγθεθξηκΩλεο πεξΫνδνη
πξαθηηθΪο Ψζθεζεο: ρεηκεξηλΪ πεξΫνδνο απφ 1/10 κΩρξη 31/3 θαη εαξηλΪ πεξΫνδνο
απφ 1/4 κΩρξη 30/9.
Νη θνηηεηΩο θαινχληαη λα απαζρνιεζνχλ ζε θνξεΫο πνπ θαηΨ βΨζε αλΪθνπλ ζην
ρψξν ησλ ηξνθΫκσλ. Πε Ωλα εκεξνινγηαθφ εμΨκελν ν θνηηεηΪο θαιεΫηαη λα γλσξΫζεη
ηελ επαγγεικαηηθΪ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θιΨδνπ θαη λα εθαξκφζεη κε ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν ηηο γλψζεηο πνπ Ωιαβε θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ησλ ζπνπδψλ κεηνπζηψλνληαο ηε
ζεσξΫα ζε πξΨμε. Ξξφθεηηαη, αλακθηζβΪηεηα, γηα Ωλαλ ζεκαληηθφ ζεζκφ, ν νπνΫνο
εθηφο απφ ην πξνθαλΩο, δειαδΪ ηελ εμΨζθεζε ζην επαγγεικαηηθφ πεδΫν, κπνξεΫ λα
απνηειΩζεη θαη εθαιηΪξην γηα ηελ επαγγεικαηηθΪ ζηαδηνδξνκΫα, κεηΨ ηελ απφθηεζε
ηνπ πηπρΫνπ.
Ζ ΞξαθηηθΪ Άζθεζε ζχκθσλα κε ηηο ηξΩρνπζεο επηηαγΩο ηεο βηνκεραλΫαο θαη ηηο
πξνδηαγξαθΩο πνπ Ωρεη ζεζπΫζεη ην ΡκΪκα απνβιΩπεη:
α) ζηελ πιΪξε αμηνπνΫεζε ησλ γλψζεσλ, πνπ απΩθηεζαλ νη θνηηεηΩο θαηΨ ηε
δηΨξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο,
β) ζηελ πξνζαξκνγΪ ησλ θνηηεηψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζΫαο θαη ζηελ εμΨζθεζε ησλ
δεμηνηΪησλ ηνπο,
γ) ζηε δεκηνπξγΫα λΩσλ επθαηξηψλ επαγγεικαηηθΪο απνθαηΨζηαζεο ησλ απνθνΫησλ
ηνπ ΡκΪκαηνο,
δ) ζηελ αμηνπνΫεζε, εθ κΩξνπο ηνπ ΡκΪκαηνο, ηεο εκπεηξΫαο πνπ απΩθηεζαλ νη
θνηηεηΩο θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο ΞξαθηηθΪο Άζθεζεο, κε αλΨινγε πξνζαξκνγΪ ηεο
εθπαηδεπηηθΪο δηαδηθαζΫαο.
Ρν ΡκΪκα ηνπνζεηεΫ θνηηεηΩο ζε ζΩζεηο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο (α) κΩζσ ηνπ ΝΔΑΓ,
φπνπ επηρνξεγεΫηαη ν θνξΩαο απαζρφιεζεο θαη (β) κΩζσ ηεο ΞξΨμεο «ΞξαθηηθΪ
Άζθεζε Φνηηεηψλ ΑΡΔΗ/Θ», Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑ
ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηεΫηαη απφ ηελ ΔιιΨδα θαη ηελ ΔπξσπατθΪ
Έλσζε, φπνπ επηρνξεγεΫηαη ν θνηηεηΪο. Ζ δηΨξθεηα πινπνΫεζεο ηνπ ηξΩρνληνο
πξνγξΨκκαηνο εΫλαη απφ 01/09/2010 Ωσο 31/10/2015.
Ρν πξφγξακκα ηεο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο, πνπ πινπνηεΫηαη κΩζσ ηνπ ΔΠΞΑ, δΫλεη ηελ
επθαηξΫα ζην ΡκΪκα λα ηνπνζεηεΫ θνηηεηΩο κε επειημΫα ζε ζΩζεηο πνπ εΫλαη
θαηλνχξηεο θαη παξνπζηΨδνπλ ηδηαΫηεξν ελδηαθΩξνλ γηα πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ ηνπ
ηκΪκαηνο, ζε ζΩζεηο κε πξννπηηθΪ κφληκεο εξγαζΫαο θαζψο θαη ζε ζΩζεηο πνπ
δχζθνια κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θνηηεηΩο. Ζ ελΩξγεηα απηΪ γΫλεηαη παξΨιιεια
κε ηε ζπλεξγαζΫα κε ηνλ ΝΑΔΓ, πξνθεηκΩλνπ λα θαιπθζεΫ ε ζπλνιηθΪ δΪηεζε ησλ
θνηηεηψλ γηα πξαγκαηνπνΫεζε πξαθηηθΪο Ψζθεζεο, θαζψο ην πξφγξακκα ηεο
πξαθηηθΪο Ψζθεζεο αδπλαηεΫ λα θαιχςεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ θνηηεηψλ θΨζε
εμακΪλνπ.
Ζ επηινγΪ ησλ ζΩζεσλ θαη ησλ θνηηεηψλ γΫλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθΩο
ππνρξεψζεηο θαη ηα θξηηΪξηα πνπ πξνβιΩπνληαη ζηελ αξρΪ θΨζε εμακΪλνπ.
Δηδηθφηεξα, δΫλεηαη πξνηεξαηφηεηα σο πξνο ηελ επηινγΪ ησλ βηνκεραληθψλ κνλΨδσλ
ζηνπο θνηηεηΩο εθεΫλνπο πνπ θαηΩρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγηθΪ επΫδνζε θαη
παξΨιιεια ρξσζηνχλ ην κηθξφηεξν αξηζκφ καζεκΨησλ. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη
νξηζκΩλεο εηαηξεΫεο πξνβαΫλνπλ ζηε δηαδηθαζΫα πξφζιεςεο ησλ αζθνχκελσλ
θνηηεηψλ θαη κε βΨζε ηελ ηΪξεζε δηθψλ ηνπο θξηηεξΫσλ, φπσο ε πξνζσπηθΪ
ζπλΩληεπμε θαη ε αλΨιπζε ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο. Νη επνπηεΫεο γΫλνληαη
ζπζηεκαηηθΨ θαη θαηαηΫζεληαη νη αληΫζηνηρεο κεληαΫεο εθζΩζεηο θαη ηα βηβιηΨξηα
πξαθηηθΪο Ψζθεζεο κε ηΪξεζε ησλ ζρεηηθψλ αξρεΫσλ θαη εγγξΨθσλ.
Πε πεξΫπησζε πνπ ν θνηηεηΪο πξαγκαηνπνηΪζεη ηελ πξαθηηθΪ ηνπ Ψζθεζε κΩζσ ηνπ
ΝΑΔΓ, ην χςνο ηεο απνδεκΫσζεο ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηΪ ζε επηρεηξΪζεηο ηνπ
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ηδησηηθνχ ηνκΩα νξΫδεηαη ζην πνζνζηφ 80% επΫ ηνπ εκεξνκΫζζηνπ ηνπ αλεηδΫθεπηνπ
εξγΨηε, πνπ ηζρχεη θΨζε θνξΨ, κε βΨζε ηελ ΔζληθΪ ΓεληθΪ ΠπιινγηθΪ Πχκβαζε
ΔξγαζΫαο θαη θαηαβΨιιεηαη ζε κεληαΫα βΨζε απφ ηνλ θνξΩα απαζρφιεζεο. Νη
επηρεηξΪζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΩα επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Ν.Α.Δ.Γ. ζε πνζνζηφ 50%
επΫ ηεο θαηαβαιιφκελεο θΨζε θνξΨ απνδεκΫσζεο. Ζ επηρνξΪγεζε γΫλεηαη απφ ηελ
αξκφδηα πεξεζΫα ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. ζηελ Ωδξα ηεο επηρεΫξεζεο ζην ηΩινο ηεο πξαθηηθΪο
Ψζθεζεο θαη εληφο ηξηψλ κελψλ. Πηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκΩα (πνπξγεΫα, ΝΡΑ,
ΞεξηθΩξεηεο, ΛΞΓΓ, ΑΔΗ/TEI θιπ.) ν θνηηεηΪο απνδεκηψλεηαη κεληαΫσο κε ην πνζφ
ησλ 176,08€ (απφθαζε 2025805/2917/0022, ΦΔΘ307 η.Β/1993). Πεκεηψλεηαη φηη
νη ππεξεζΫεο ηνπ Γεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΩα, δελ επηρνξεγνχληαη απφ
ηνλ Ν.Α.Δ.Γ.
ηαλ ε πξαθηηθΪ Ψζθεζε πξαγκαηνπνηεΫηαη κΩζσ ηνπ πξνγξΨκκαηνο ΔΠΞΑ, ν
θνξΩαο απαζρφιεζεο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα απνδεκηψζεη θΨζε κΪλα ην θνηηεηΪ σο
εμΪο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θΨζε θνξΨ Δγθχθιην ηνπ πνπξγεΫνπ ΔξγαζΫαο &
ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο:
ΚεληαΫα απνδεκΫσζε αζθνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΞΑ:

ΞΑ ζε ηδησηηθΪ επηρεΫξεζε

Πχλνιν:

Γηα θνηηεηΩο

Γηα θνηηεηΩο

θΨησ ησλ 25 εηψλ

Ψλσ ησλ 25 εηψλ

126,60 € (απφ ηνλ εξγνδφηε) 193,60 € (απφ ηνλ εξγνδφηε)
330,00 € ( απφ ην ΔΠΞΑ)

330,00 € ( απφ ην ΔΠΞΑ)

456,60 €

523,60 €

Ρν πξφγξακκα ηεο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο, απφ ηελ πιεπξΨ ηνπ, εληζρχεη νηθνλνκηθΨ ην
θνηηεηΪ κε ην πνζφ ησλ 330,00€ γηα θΨζε κΪλα πξαθηηθΪο Ψζθεζεο.
Ζ αζθαιηζηηθΪ θΨιπςε 1% θαηΨ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ επΫ ηνπ ηεθκαξηνχ
εκεξνκηζζΫνπ ηεο 12εο αζθαιηζηηθΪο θιΨζεο ηνπ ΗΘΑ θαηαβΨιιεηαη κεληαΫσο ζην
θνηηεηΪ απφ ην θνξΩα απαζρφιεζεο θαη εΫλαη ππνρξεσηηθΪ, κε φπνην ηξφπν θη αλ
δηελεξγεΫηαη ε πξαθηηθΪ Ψζθεζε ηνπ θνηηεηΪ. Νη ΠπκβΨζεηο ΔξγαζΫαο Φνηηεηψλ,
πνπ ππνγξΨθνληαη, Ωρνπλ εμΨκελε ηζρχ θαη αθνινπζνχλ ηα ζπκθσλεζΩληα
πξφηππα.
ΓΫλεηαη δεκνζηφηεηα θαη πξνβνιΪ ζην πξφγξακκα κε ηελ απνζηνιΪ επηζηνιψλ
εθδΪισζεο ελδηαθΩξνληνο πξνο ηηο επηρεηξΪζεηο θαζψο θαη ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ
πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ θνηηεηψλ, ηελ ακνηβΪ θαη
αζθΨιηζε ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ηελ Ωθδνζε ησλ ΠπκβΨζεσλ. ΠεκαληηθΪ εΫλαη ε
δηεχξπλζε ησλ επαθψλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε λΩεο εηαηξεΫεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΩα αιιΨ
θαη ε ζηαζεξνπνΫεζε ησλ ζρΩζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην παξειζφλ.
Ρν ΡκΪκα Ωρεη αλαπηχμεη εηδηθφ ινγηζκηθφ πξφγξακκα κΩζσ ηνπ νπνΫνπ
θαηαρσξνχληαη ειεθηξνληθΨ νη δηεπζχλζεηο θαη ηα αληηθεΫκελα απαζρφιεζεο ησλ
εηαηξεηψλ θαζψο θαη ηα ζηνηρεΫα ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ θαη επνπηψλ. Έηζη
δηαηΫζεληαη θΨζε εμΨκελν νη πξνζθεξφκελεο ζΩζεηο εξγαζΫαο ησλ εηαηξεηψλ, νη
επνπηεΫεο ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ θαη νη ζπλνπηηθΩο αλαθνξΩο ηεο πξαθηηθΪο
Ψζθεζεο.
Ζ ζπλεξγαζΫα ηνπ ΡκΪκαηνο κε ην ΓξαθεΫν ΞξαθηηθΪο Άζθεζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ ηειεΫηαη
επνηθνδνκεηηθΨ θαη ε ζπλδξνκΪ ηνπ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ θαηαιφγνπ θνξΩσλ εΫλαη
νπζηαζηηθΪ. ΗδηαΫηεξα, πξνζνρΪ δΫλεηαη απφ ην ΡκΪκα ζηελ ηαχηηζε ηεο πεξηγξαθΪο
ηνπ αληηθεηκΩλνπ εξγαζΫαο ηνπ ππνςΪθηνπ θνηηεηΪ ζηελ αλαγξαθφκελε πξνζθνξΨ
εξγαζΫαο απφ ηελ επηρεΫξεζε κε ηελ πξαγκαηηθΪ δηΨζηαζε ησλ εξγαζηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ ζηε κνλΨδα. ΔπΫζεο, δηεξεπλΨηαη ην βΨζνο ηεο ζπλεξγαζΫαο
κεηαμχ ηνπ αζθνχκελνπ θαη ηνπ επηβιΩπνληα ηεο κνλΨδαο, ε δπλαηφηεηα
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εξεπλεηηθΪο πεξαηηΩξσ ζπλεξγαζΫαο κεηαμχ ηνπ ΡκΪκαηνο θαη ηεο επηρεΫξεζεο, ε
ηΪξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο βηνκεραληθΪο κνλΨδαο σο πξνο ηνλ
αζθνχκελν π.ρ. ε κεληαΫα θαηαβνιΪ ηεο ακνηβΪο ηνπ. Ξξνο εκπΩδσζε ησλ
παξαπΨλσ ελεξγεηψλ ζπκπιεξψλεηαη εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην ηφζν απφ ηνπο
θνηηεηΩο φζν θαη απφ ηνπο επηβιΩπνληεο.
ΘαηΨ ην ρξνληθφ δηΨζηεκα 1/9/2013-30/9/2013 ηνπνζεηΪζεθαλ ζπλνιηθΨ 30
θνηηεηΩο θαη ζπλεξγΨζηεθαλ κε ζπλππνινγηζκφ ζε εμακεληαΫα βΨζε 24 εηαηξΫεο
επεμεξγαζΫαο ηξνθΫκσλ απφ ηηο νπνΫεο 17 αλΪθνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΩα θαη 7 ζηνλ
επξχηεξν δεκφζην ηνκΩα. Αλ ππνινγηζηεΫ ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ ζε εηΪζηα βΨζε,
ηφηε νη ηδησηηθΩο εηαηξΫεο ηξνθΫκσλ αλΩξρνληαη ζε 15 θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκΩα ζε 5.
Πην ρξνληθφ απηφ δηΨζηεκα, πΩληε απφ ηηο ηδησηηθΩο εηαηξΫεο πξνζΩιαβαλ
πεξηζζφηεξνπο απφ Ωλα αζθνχκελν θαζψο θαη κηα απφ ην δεκφζην ηνκΩα.
Απφ ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηεΫραλ ζην εηΪζην πξφγξακκα απαζρφιεζεο
ησλ αζθνχκελσλ, 13 πξνΪιζαλ απφ ηνλ επξχηεξν βηνκεραληθφ ηνκΩα ΘεζζαινλΫθεο
θαη 2 απφ ηελ ππφινηπε ΔιιΨδα.
Νη ηειηθΩο ηνπνζεηΪζεηο ησλ αζθνχκελσλ γηα ην ρξνληθφ δηΨζηεκα 1/10/201330/9/2014 Ωρνπλ σο εμΪο:
Αξηζκφο αζθνχκελσλ
Γεκφζην

ΔπηρεηξΪζεηο

Πχλνιν

Xεηκεξηλφ εμΨκελν 2013-2014

4

17

21

Δαξηλφ εμΨκελν 2013-2014

3

6

9

7

23

30

Πχλνιν

Ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο αζθνχκελνπο θαηαλΩκεηαη σο εμΪο:
Αξηζκφο εηαηξηψλ
Γεκφζην

ΔπηρεηξΪζεηο

Πχλνιν

Xεηκεξηλφ εμΨκελν 2013-2014

4

11

15

Δαξηλφ εμΨκελν 2013-2014

3

6

9

7

17

24

Πχλνιν

Ζ θΨησζη νκΨδα ηνπ Ωξγνπ εξγΨζηεθε κε επηηπρΫα γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγΫα ηνπ πξνγξΨκκαηνο.:
ΔπηζηεκνληθΨ πεχζπλνο θαη Δπφπηεο: ΞεηξΫδεο ΓεκΪηξηνο, ΘαζεγεηΪο (πξαθηηθφ
αξ. 7/17/-6-2010)
Ρα κΩιε Δπηζηεκνληθνχ Ξξνζσπηθνχ – Δπφπηεο:
1. ΞεηξΫδεο ΓεκΪηξηνο, ΘαζεγεηΪο
2. Οηηδνχιεο ΣξΪζηνο, ΑλαπιεξσηΪο ΘαζεγεηΪο
3. ΘαινγηΨλλε ΔιΩλε, ΔπΫθνπξε ΘαζεγΪηξηα
4. ΞαπαγεσξγΫνπ ΚαξΫα, ΔπΫθνπξε ΘαζεγΪηξηα
5. ΘαξαγεσξγΫνπ ΒαζΫιεηνο, ΘαζεγεηΪο Δθαξκνγψλ
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3.2. Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών
3.2.1. Τίηλορ ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών

Απφ ην Αθαδ. Έηνο 2009-2010, ην ΡκΪκα παξΩρεη απηφλνκα ην Ξξφγξακκα
Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ κε ηΫηιν «ΠπζηΪκαηα ΓηαζθΨιηζεο Ξνηφηεηαο θαη
ΝξγΨλσζεο ΞαξαγσγΪο ζηε ΒηνκεραλΫα ΡξνθΫκσλ». Ρν ΞΚΠ απνλΩκεη ζηνπο
απνθνΫηνπο ηνπ, Κεηαπηπρηαθφ ΓΫπισκα ΔηδΫθεπζεο (ΚΓΔ) ζηελ «ΔπηζηΪκε θαη
ΡερλνινγΫα ΡξνθΫκσλ».
3.2.2. Τμήμαηα και Ιδπύμαηα πος ζςμμεηέσοςν ζηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών

Ρν ΞΚΠ παξΩρεηαη απηφλνκα απφ ην ΡκΪκα ρσξΫο ζπλεξγαζΫα κε Ψιια ηκΪκαηα Ϊ
ηδξχκαηα.
3.2.3. Γιοίκηζη ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών

Ρν ΞΚΠ δηνηθεΫηαη, ζχκθσλα κε ην Λ. 3685 /08, Ψξζξν 2 απφ ηε ΠπλΩιεπζε ΔηδηθΪο
Πχλζεζεο (ΠΔΠ) ηνπ ΑΡΔΗΘ θαη ηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ΔηδηθΪο Πχλζεζεο (ΓΠΔΠ) ηνπ
ΡκΪκαηνο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ. Ζ ΠπληνληζηηθΪ ΔπηηξνπΪ (ΠΔ), νξηδφκελε
ζχκθσλα κε ην Λ. 3685/08, Άξζξν 2, εδαθ. Γ απφ ηελ ΓΠΔΠ ηνπ ΞΚΠ, εΫλαη
πεληακειΪο θαη ζπγθξνηεΫηαη απφ ηνλ δηεπζπληΪ, ηνλ αλαπιεξσηΪ δηεπζπληΪ θαη
ηξΫα (3) κΩιε ηεο ΓΠΔΠ.
3.2.4. Ανηαπόκπιζη ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών ζηοςρ ζηόσοςρ ηος
Τμήμαηορ και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ κοινυνίαρ

Ρν ΞΚΠ παξΩρεη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΩο ηνπ πξνσζεκΩλεο γλψζεηο ζε
επηζηεκνληθΨ πεδΫα ηεο ΔπηζηΪκεο θαη ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ πνπ Ωρνπλ ζρΩζε κε
ηελ ΑζθΨιεηα ησλ ΡξνθΫκσλ, ηε ΓηαζθΨιηζε ΞνηφηεηΨο ηνπο θαη ηελ ΝξζνινγηθΪ
ΝξγΨλσζε ηεο ΞαξαγσγΪο ηνπο ζε ΒηνκεραληθΪ ΘιΫκαθα.
Αλαιπηηθφηεξα, ην ΞΚΠ Ωρεη σο ζηφρνπο: α) ηελ πςεινχ επηπΩδνπ εθπαΫδεπζε
επηζηεκφλσλ πνπ ζα εΫλαη ζε ζΩζε λα επαλδξψζνπλ κε επηηπρΫα λεπξαιγηθνχο
ηνκεΫο ηεο ΒηνκεραλΫαο ΡξνθΫκσλ (Ωιεγρνο πνηφηεηαο, πξνγξακκαηηζκφο
παξαγσγΪο θιπ), ψζηε λα ζπκβΨιινπλ νπζηαζηηθΨ ζηελ παξαγσγΪ πξντφλησλ
αζθαιψλ, πνηνηηθΨ απνδεθηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηΩο θαη πςειΪο δηαηξνθηθΪο
αμΫαο θαη β) ηελ αλΨπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο Ωξεπλαο ζε φινπο ηνπ ηνκεΫο πνπ
Ψπηνληαη ηεο ΔπηζηΪκεο ησλ ΡξνθΫκσλ.
Νη απφθνηηνη ηνπ ΞΚΠ αλακΩλεηαη λα απαζρνιεζνχλ σο πςειφβαζκα ζηειΩρε ηφζν
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΩα (βηνκεραληθΩο κνλΨδεο παξαγσγΪο ηξνθΫκσλ, επηρεηξΪζεηο
ειΩγρνπ θαη πηζηνπνΫεζεο ηξνθΫκσλ θιπ) φζν θαη ζην δεκφζην ηνκΩα (δεκφζηνη
νξγαληζκνΫ ειΩγρνπ ηξνθΫκσλ, εθπαηδεπηηθΨ ηδξχκαηα, εξεπλεηηθΨ θΩληξα θιπ).
3.2.5. Γομή, ζςνεκηικόηηηα και λειηοςπγικόηηηα ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών
Σποςδών

Ρν ΞΚΠ εΫλαη δηΨξθεηαο ηεζζΨξσλ (4) εμακΪλσλ εθ ησλ νπνΫσλ ηα δχν πξψηα
αθνξνχλ ζε παξαθνινχζεζε θαη εμΩηαζε ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ
καζεκΨησλ θαη ηα δχν επφκελα ζηελ εθπφλεζε θαη εμΩηαζε κεηαπηπρηαθΪο
εξεπλεηηθΪο δηαηξηβΪο (research project). ΘαηΨ ην δεχηεξν δηδαθηηθφ Ωηνο γΫλεηαη ε
εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθΪο εξγαζΫαο εμεηδΫθεπζεο. Ρα καζΪκαηα ηνπ ΞΚΠ
παξνπζηΨδνληαη ζηνλ πΫλαθα 10-6.
ΘΨζε δηδαθηηθφ εμΨκελν πεξηιακβΨλεη 13 πιΪξεηο δηδαθηηθΩο εβδνκΨδεο. „Νια ηα
καζΪκαηα εΫλαη ππνρξεσηηθΨ. ΘαηΨ ην πξψην Ωηνο, ν θνηηεηΪο ππνρξενχηαη λα
παξαθνινπζΪζεη 5 καζΪκαηα θαη λα ζπκπιεξψζεη 30 δηδαθηηθΩο κνλΨδεο αλΨ
εμΨκελν (60 ΓΚ/Ωηνο). Ζ ΚεηαπηπρηαθΪ ΓηπισκαηηθΪ ΔξγαζΫα ηζνδπλακεΫ κε
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Ψιιεο 60 δηδαθηηθΩο κνλΨδεο. Ρα ππνρξεσηηθΨ καζΪκαηα πεξηιακβΨλνπλ ζεσξεηηθΪ
θαη εξγαζηεξηαθΪ δηδαζθαιΫα. Ρν Κεηαπηπρηαθφ ΓΫπισκα ΔηδΫθεπζεο απνλΩκεηαη
κεηΨ ηε ζπκπιΪξσζε120 δηδαθηηθψλ κνλΨδσλ.
Ζ χιε ησλ καζεκΨησλ νξΫζηεθε Ωηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ θαη νξζνινγηθΪ Ωθηαζε ηα επηκΩξνπο γλσζηηθΨ αληηθεΫκελα ηνπ
πξνγξΨκκαηνο ρσξΫο επηθαιχςεηο Ϊ θελΨ χιεο. ΔπηπιΩνλ, θΨζε εθπαηδεπηηθφο
ζχκθσλα κε ηα λΩα βηβιηνγξαθηθΨ δεδνκΩλα Ωρεη ηελ επζχλε επηθαηξνπνΫεζεο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκΩλνπ ηνπ. Πην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ δελ
εθαξκφδεηαη ζχζηεκα θαη‟ επηινγΪλ Ϊ πξναηξεηηθψλ καζεκΨησλ.
ΓηδΨζθνληεο ζην πξφγξακκα εΫλαη κΩιε ΔΞ ηνπ ΑΡΔΗ ΘεζζαινλΫθεο (απφ ηκΪκα
ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ, ην ηκΪκα ΙνγηζηηθΪο θαη ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο θαη ην ηκΪκα
ΡερλνινγΫαο ΑιηεΫαο θαη δαηνθαιιηεξγεηψλ) θαη εμσηεξηθνΫ επηζηεκνληθνΫ
ζπλεξγΨηεο απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκΩα (πρ., ΣεκεΫν ηνπ ΘξΨηνπο).
Απφ ην ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο δηδΨζθνπλ ζην ΞΚΠ Ωληεθα (11) κΩιε, ελψ ηα πεξηζζφηεξα
κΩιε ηνπ ΔΞ αλαιακβΨλνπλ ηελ επΫβιεςε κεηαπηπρηαθψλ-δηπισκαηηθψλ
δηαηξηβψλ.
3.2.6. Δξεηαζηικό ζύζηημα

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γηα θΨζε κΨζεκα γΫλεηαη απφ ηνπο δηδΨζθνληεο κε
βΨζε εξγαζΫεο, εμεηΨζεηο πξνφδνπ θαη ηελ ηειηθΪ εμΩηαζε. Ν ηξφπνο εμΩηαζεο θαη
βαζκνινγΫαο απνθαζΫδεηαη απφ ηνπο δηδΨζθνληεο, αιιΨ ζε θΨζε πεξΫπησζε
θαηαβΨιιεηαη πξνζπΨζεηα γηα ηε δηαζθΨιηζε δηαθΨλεηαο, ζπλΩπεηαο θαη
αληηθεηκεληθφηεηαο.
ΘαηΨ ηε Ωλαξμε ηνπ 3νπ εμακΪλνπ ζπνπδψλ θΨζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηΪο πξΩπεη λα
επηιΩμεη ην ζΩκα ηεο κεηαπηπρηαθΪο ΓηπισκαηηθΪο ΔξγαζΫαο ηνπ θαζψο θαη ηνλ
επηβιΩπνληα θαζεγεηΪ. Ζ πξφηαζε γηα ην ζΩκα ηεο εξγαζΫαο θαη νξηζκφο ηνπ
επηβιΩπνληα θαζεγεηΪ επηθπξψλεηαη απφ ηελ ΠΔ. Ζ δηΨξθεηα εθπφλεζεο ηεο
κεηαπηπρηαθΪο δηπισκαηηθΪο εξγαζΫαο εΫλαη 2 εμΨκελα (3 ν θαη 4ν). Πε εμαηξεηηθΩο
πεξηπηψζεηο κεηΨ απφ αηηηνινγεκΩλε εηζΪγεζε ηεο ΠΔ ν ρξφλνο απηφο κπνξεΫ λα
παξαηαζεΫ κΩρξη θαη 2 αθφκε εμΨκελα.
Ρα απνηειΩζκαηα ηεο εξγαζΫαο, πνπ πξΩπεη λα πεξηΩρνπλ ζηνηρεΫα πξσηνηππΫαο,
παξνπζηΨδνληαη ππφ ηε κνξθΪ δηπισκαηηθΪο δηαηξηβΪο. Ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηΪο
παξνπζηΨδεη ηε ΓηπισκαηηθΪ ΔξγαζΫα ηνπ ελψπηνλ αλνηθηνχ αθξναηεξΫνπ. Ζ
δηαηξηβΪ εμεηΨδεηαη απφ ηξηκειΪ εμεηαζηηθΪ επηηξνπΪ, ζηελ νπνΫα ζπκκεηΩρεη ν
επηβιΩπσλ θαη δπν κΩιε δηδΨζθνληεο ζην ΞΚΠ, εθ ησλ νπνΫσλ ν Ωλαο πξΩπεη λα
εΫλαη κΩινο ΔΞ. Ζ ηξηκειΪο εμεηαζηηθΪ επηηξνπΪ νξΫδεηαη απφ ηελ ΓΠΔΠ κεηΨ απφ
πξφηαζε ηνπ επηβιΩπνληνο θαζεγεηΪ θαη ηεο ΠΔ.
Ζ βαζκνινγΫα γηα θΨζε κΨζεκα αιιΨ θαη γηα ηε ΓηπισκαηηθΪ εξγαζΫα εΫλαη
αξηζκεηηθΪ (0-10). Ζ εμΩηαζε ζεσξεΫηαη επηηπρΪο αλ ν θνηηεηΪο βαζκνινγεζεΫ
ηνπιΨρηζηνλ κε 5. Ζ βαζκνινγΫα γηα ην ΚΓΔ εΫλαη πεξηγξαθηθΪ δειαδΪ : Άξηζηα
(8,5-10), ΙΫαλ Θαιψο (6,5-8,49), Θαιψο (5-6,49). Ζ αξηζκεηηθΪ βαζκνινγΫα
ππνινγΫδεηαη σο ην ζηαζκηζκΩλν (κε βΨζε ηηο δηδαθηηθΩο κνλΨδεο) Ψζξνηζκα ηνπ
κΩζνπ φξνπ ησλ βαζκψλ ζηα δΩθα καζΪκαηα ηνπ ΞΚΠ θαη ηνπ βαζκνχ ηεο
ΓηπισκαηηθΪο εξγαζΫαο.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γΫλεηαη απφ ηνπο δηδΨζθνληεο κε εξγαζΫεο, εμεηΨζεηο
πξνφδνπ θαη ηειηθΪ εμΩηαζε. Ν ηξφπνο εμΩηαζεο απνθαζΫδεηαη απφ ηνπο
δηδΨζθνληεο. Ζ εμΩηαζε θΨζε καζΪκαηνο πξαγκαηνπνηεΫηαη δχν θνξΩο ην ρξφλν:
ζην ηΩινο ηνπ εμακΪλνπ θαηΨ ην νπνΫν δηδΨρζεθε ην κΨζεκα θαη θαηΨ ηνλ
Νθηψβξην. ΘΨζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηΪο κπνξεΫ λα εμεηαζζεΫ ην πνιχ 2 θνξΩο ζε
θΨζε κΨζεκα. Πε πεξΫπησζε απνηπρΫαο θαη ζηε δεχηεξε εμΩηαζε ε ζπληνληζηηθΪ
επηηξνπΪ, κεηΨ απφ ζπλεθηΫκεζε ηεο φιεο πνξεΫαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ, κπνξεΫ λα
εηζεγεζεΫ ζηελ ΓΠΔΠ ηελ δηαγξαθΪ ηνπ.

Α.ΓΙ.Π.

14
3.2.7. Γιαδικαζία επιλογήρ ηυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών

Πην ΞΚΠ γΫλνληαη δεθηνΫ σο κεηαπηπρηαθνΫ θνηηεηΩο πηπρηνχρνη πνπ αλΪθνπλ ζηηο
αθφινπζεο θαηεγνξΫεο: Ρερλνιφγνη ΡξνθΫκσλ, ΣεκηθνΫ, ΣεκηθνΫ ΚεραληθνΫ,
Γεσπφλνη (θαηεχζπλζεο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ), ΘηελΫαηξνη, θαζψο θαη Ψιισλ
ζρεηηθψλ εθαξκνζκΩλσλ επηζηεκνληθψλ θιΨδσλ ΞαλεπηζηεκΫσλ/ΡΔΗ ηεο εκεδαπΪο
Ϊ αλαγλσξηζκΩλσλ νκνηαγψλ ΗδξπκΨησλ ηεο αιινδαπΪο.
Ζ αμηνιφγεζε θαη επηινγΪ ησλ ππνςεθΫσλ Κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γΫλεηαη
ζχκθσλα κε ην λ. 3549/08, αξζξ. 4, παξ. 1 απφ ηε ζπληνληζηηθΪ επηηξνπΪ πνπ
νξΫδεηαη απφ ηε ΓΠΔΠ. Ζ δηαδηθαζΫα επηινγΪο πεξηιακβΨλεη εμεηδηθεπκΩλε
κεζνδνινγΫα(αιγφξηζκν) κε ηελ νπνΫα κνξηνδνηνχληαη ηα πξνζφληα ησλ
ππνςεθΫσλ. Ν ζρεηηθφο αιγφξηζκνο θαζνξΫδεηαη απφ ηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ΔηδηθΪο
Πχλζεζεο ηνπ ΡκΪκαηνο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ κε ζηφρν ε επηινγΪ ησλ ππνςεθΫσλ
λα γΫλεηαη κε εθεΫλεο ηηο αλαγθαΫεο πξνυπνζΩζεηο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε πηζαλφηεηα
επηηπρνχο θνΫηεζεο ζην ΞΚΠ. Ζ δηαδηθαζΫα επηινγΪο δηελεξγεΫηαη κε βΨζε ηα
αθφινπζα θξηηΪξηα ηα νπνΫα πνζνηηθνπνηνχληαη κΩζσ κνξηνδφηεζεο ζηνλ εηδηθφ
αιγφξηζκν:
1 Ρε ζπλΨθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκΩλνπ ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ
ππνςεθΫνπ κε ηελ επηζηεκνληθΪ πεξηνρΪ ηνπ ΞΚΠ
2 Γεληθφο βαζκφο πηπρΫνπ
3 ΒαζκνινγΫα ζε ζπλαθΪ κε ην ΞΚΠ καζΪκαηα
4 ΔπΫδνζε ζε δηπισκαηηθΪ εξγαζΫα
5 Ρπρφλ ζπλαθΪ εξεπλεηηθΪ δξαζηεξηφηεηα
6 Ρπρφλ ζπλαθΪ επαγγεικαηηθΪ εκπεηξΫα
7 Γλψζε κηαο επηπιΩνλ μΩλεο γιψζζαο, πιελ ησλ αγγιηθψλ
8 ΠπλΩληεπμε
Πηελ αμηνιφγεζε πεξηιακβΨλεηαη πξνζσπηθΪ ζπλΩληεπμε ζηελ νπνΫα εθηηκΨηαη ε
πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθΫνπ. ΔηδηθΪ βαξχηεηα ζηε δηακφξθσζε γλψκεο γηα ηνλ
ππνςΪθην Ωρνπλ ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλΫαο κε ζαθΪλεηα θαη πεηζψ, ε νξζΪ θξΫζε,
θαζψο θαη ε γεληθφηεξε ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθΫνπ .
Νη ππνςΪθηνη πξΩπεη λα γλσξΫδνπλ απνδεδεηγκΩλα ΑγγιηθΨ ηνπιΨρηζηνλ ζε επΫπεδν
Β2 (Lower Ϊ βαζκνινγΫα 550 κνλΨδσλ TOEFL). ΘεηηθΨ ζπλππνινγΫδεηαη γλψζε ησλ
Αγγιηθψλ ζε πςειφηεξν επΫπεδν Ϊ απνδεδεηγκΩλε γλψζε Ψιιεο μΩλεο γιψζζαο. Νη
αιινδαπνΫ θνηηεηΩο πξΩπεη λα γλσξΫδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθΪ, γηα ηελ
απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ηνπ ΞΚΠ.
ΚεηΨ ην πΩξαο ηεο αμηνιφγεζεο, θαηαξηΫδεηαη θαηΨινγνο πνπ πεξηιακβΨλεη ηνπο
ππνςεθΫνπο νη νπνΫνη θξΫλνληαη θαηΨιιεινη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
πξνγξΨκκαηνο θαη γΫλεηαη ε ηειηθΪ επηινγΪ κε βΨζε ηεο ζεηξΨ επηηπρΫαο. Νη
επηηπρφληεο ππνςΪθηνη ελεκεξψλνληαη απφ ηε ΓξακκαηεΫα θαη θαινχληαη λα
απαληΪζνπλ εληφο 10 εκεξψλ, εΨλ απνδΩρνληαη Ϊ φρη ηελ Ωληαμε ζην ΞΚΠ,
απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγΫαο ηνπ. Πε πεξΫπησζε κε Ωληαμεο εληφο ηεο
πξνθαζνξηζκΩλεο πξνζεζκΫαο, θαιεΫηαη ν 1 νο, 2νο θιπ επηιαρψλ. Ζ παξαπΨλσ
δηαδηθαζΫα εμαζθαιΫδεη ηε δηαθΨλεηα ηεο δηαδηθαζΫαο επηινγΪο ησλ ππνςεθΫσλ.
3.2.8. Χπημαηοδόηηζη ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΞΚΠ γΫλεηαη απηνηειψο κε ηελ θαηαβνιΪ δηδΨθηξσλ απφ
ηνπο θνηηεηΩο ηα νπνΫα αλΩξρνληαη ζε 800€/εμΨκελν γηα ηα ηΩζζεξα ππνρξεσηηθΨ
εμΨκελα ηνπ ΞΚΠ.
3.2.9. Γιεθνήρ διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών

Ζ δηδαζθαιΫα ησλ καζεκΨησλ γΫλεηαη ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα, θαη επνκΩλσο, δελ
εΫλαη δπλαηφλ λα πξνζειθχζεη αιινδαπνχο θνηηεηΩο. ΔπΫζεο, ιφγσ κεησκΩλνπ
πξνυπνινγηζκνχ, δελ εΫλαη δπλαηφλ λα πξνζειθχζεη Ϊ θαη λα πξνζθαιΩζεη δηεζλνχο
θχξνπο αιινδαπνχο επηζηΪκνλεο Ϊ θαη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ λα ζπκκεηΨζρνπλ
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ζηε ιεηηνπξγΫα ηνπ. ΔπνκΩλσο, ην ΞΚΠ
επηθξΨηεηα.

Ωρεη απΪρεζε κφλν ζηελ ειιεληθΪ

3.3. Ππόγπαμμα Γιδακηοπικών Σποςδών
3.3.1. Βαθμόρ ανηαπόκπιζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών Σποςδών ζηοςρ ζηόσοςρ ηος
Τμήμαηορ και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ κοινυνίαρ

Ρν ΡκΪκα δελ δηαζΩηεη Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ, γηαηΫ δελ εΫλαη
ζεζκνζεηεκΩλε ε Ωξεπλα γηα ηα ΡΔΗ. Ξαξ‟ φια απηΨ, ην ΡκΪκα θαηαβΨιιεη ζπλερΪ
πξνζπΨζεηα ζην λα ζπκκεηΩρεη θαη λα αλαιακβΨλεη εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ
δηαηξηβψλ ζε ζπλεξγαζΫα κε ην ΑΞΘ, ην ΞαλεπηζηΪκην ΗσαλλΫλσλ θαη ην
ΞαλεπηζηΪκην Lincoln ηεο Κ. ΒξεηαλΫαο, κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθΨ θαη ελζαξξπληηθΨ
γηα ην ΡκΪκα απνηειΩζκαηα. Ν δηδαθηνξηθφο ηΫηινο ζπνπδψλ απνλΩκεηαη απφ ηα
αληΫζηνηρα παλεπηζηΪκηα ζπλεξγαζΫαο. ΚΩρξη ζΪκεξα, πΩληε απφθνηηνη Ωρνπλ
εθπνλΪζεη εμ νινθιΪξνπ ηε δηδαθηνξηθΪ ηνπο δηαηξηβΪ ζηηο εγθαηαζηΨζεηο ηνπ
ΡκΪκαηνο θαη, επηπιΩνλ, επηΨ βξΫζθνληαη ζην ζηΨδην νινθιΪξσζΪο ηεο. Έηζη, ελ
κΩξεη νη ζηφρνη ηνπ ΡκΪκαηνο γηα αλαβΨζκηζε θαη δηεχξπλζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ
πξνζπαζεηψλ πινπνηνχληαη. ΔπΫζεο, ηθαλνπνηεΫηαη κεξηθψο θαη ην πΨγην αΫηεκα
απνθνΫησλ ηνπ ΡκΪκαηνο λα εθπνλνχλ δηδαθηνξηθΩο δηαηξηβΩο ζηελ ΔιιΨδα, ρσξΫο
λα εΫλαη αλαγθαζκΩλνη λα θαηαθεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα δηδαθηνξηθΩο ζπνπδΩο, κε
επαθφινπζε ηελ νηθνλνκηθΪ αθαΫκαμε, ηφζν ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο φζν θαη ηνπ
ειιεληθνχ θξΨηνπο.
3.3.2. Γομή ηος Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών Σποςδών

Ρν Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ηνπ ΡκΪκαηνο δελ κπνξεΫ λα θξηζεΫ, γηαηΫ
δελ εΫλαη ζεζκνζεηεκΩλν.
3.3.3. Γιαδικαζία επιλογήρ ηυν ςποτηθίυν διδακηόπυν

Ζ επηινγΪ γΫλεηαη κε θξηηΪξην ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθΫσλ ζηηο πξνπηπρηαθΩο ηνπο
ζπνπδΩο (βαζκφο πηπρΫνπ θαη αλαιπηηθΪ βαζκνινγΫα), ηελ επΨξθεηα γλψζεο ηεο
αγγιηθΪο γιψζζαο, θαζψο θαη ηελ θαηνρΪ κεηαπηπρηαθνχ ηΫηινπ ζπνπδψλ.
3.3.4. Οπγάνυζη ζεμιναπίυν και ομιλιών

Νη δηδαθηνξηθνΫ θνηηεηΩο παξνπζηΨδνπλ θαηΨ δηαζηΪκαηα δηαιΩμεηο ζην γλσζηηθφ
αληηθεΫκελν ηεο δηδαθηνξηθΪο ηνπο δηαηξηβΪο ζε αθξναηΪξην απνηεινχκελν απφ
θνηηεηΩο θαη Δθπαηδεπηηθφ Ξξνζσπηθφ. Απφ ην Αθαδ. Έηνο 2013-14 ε δηαδηθαζΫα
απηΪ επηζεκνπνηΪζεθε κε ηελ ζεζκνζΩηεζε εηΪζησλ δηαιΩμεσλ φπνπ παξνπζηΨδεηαη
ην εξεπλεηηθφ Ωξγν ηνπ ηκΪκαηνο απφ ηνπο δηδαθηνξηθνχο θαη Ψιινπο εξεπλεηΩο.
3.3.5. Γιεθνήρ διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών Σποςδών

Ζ ζπλεξγαζΫα κε ην ΑΞΘ, ην ΞαλεπηζηΪκην ΗσαλλΫλσλ θαη ην ΞαλεπηζηΪκην Lincoln
ηεο Κ. ΒξεηαλΫαο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θξΫλεηαη εμαηξεηηθΨ
επηηπρΪο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη φιεο νη δηαηξηβΩο εμεηΨζζεθαλ κε επηηπρΫα θαη
απνλεκΪζεθε ν ηΫηινο ηνπ δηδΨθηνξα ζηνπο ππνςΪθηνπο δηδΨθηνξεο.
3.3.6. Δξεηαζηικό ζύζηημα

Ζ επΫδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςΪθησλ δηδαθηφξσλ παξαθνινπζεΫηαη κε εθζΩζεηο
ηεο πνξεΫαο ηεο εξεπλεηηθΪο εξγαζΫαο πνπ ππνβΨιινληαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπΪ
παξαθνινχζεζεο, θαζψο θαη κε πξνζσπηθΩο ζπλαληΪζεηο ησλ ππνςεθΫσλ κε ηα
κΩιε ηεο επηηξνπΪο. Κε ηελ πεξΨησζε ηεο δηδαθηνξηθΪο δηαηξηβΪο,
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πξαγκαηνπνηεΫηαη παξνπζΫαζε-εμΩηαζε ζηελ αξκφδηα εμεηαζηηθΪ επηηξνπΪ γηα
απνλνκΪ ηνπ ηΫηινπ.
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4. Γηδαθηηθό έξγν
ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ
4.1. Αξιολόγηζη ηος διδακηικού πποζωπικού και ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ

Ζ πξψηε αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΡκΪκαηνο απφ ηνπο θνηηεηΩο Ωγηλε θαηΨ
ηα Ωηε 1999-2000, ζηα πιαΫζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ΔθπαΫδεπζεο
θαη ΑξρηθΪο ΔπαγγεικαηηθΪο ΘαηΨξηηζεο ηνπ Β‟ Θνηλνηηθνχ ΞιαηζΫνπ ΠηΪξημεο ηεο
ΔπξσπατθΪο Έλσζεο κε ηΫηιν «ΑπνηΫκεζε Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη Ξαξερφκελσλ
πεξεζηψλ ηνπ ΡκΪκαηνο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ». Απφ ην Αθαδ. Έηνο 2007-2008,
ην ΡκΪκα ζπκκεηΩρεη ζε δηαδηθαζΫεο αμηνιφγεζεο κε βΨζε ηηο νδεγΫεο ηεο ΚΝΓΗΞ
ηνπ ΑΡΔΗΘ.
Ζ δηαδηθαζΫα, φπσο νξΫδεηαη απφ ηελ ΚΝΓΗΞ, πεξηιακβΨλεη ηελ ζπκπιΪξσζε
αλψλπκσλ εξσηεκαηνινγΫσλ ζε πξνθαζνξηζκΩλεο πεξηφδνπο ηεο δηδαθηηθΪο
δηαδηθαζΫαο (ζπλΪζσο ηελ 8ε – 10ε εβδνκΨδα δηδαζθαιΫαο ζε θΨζε εμΨκελν) ζε φια
ηα καζΪκαηα (μερσξηζηΨ ζην ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κΩξνο θΨζε καζΪκαηνο).
ΘαηΨ ην ρεηκεξηλφ εμΨκελν 2013-14 ηα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκΪζεθαλ ζε Ωληππε
κνξθΪ ζηνπο θνηηεηΩο θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηνπ καζΪκαηνο. Ζ ζπγθΩληξσζε ησλ
ζπκπιεξσκΩλσλ εξσηεκαηνινγΫσλ γηλφηαλ απφ θνηηεηΪ, ν νπνΫνο ζε θιεηζηφ
θΨθειν ηα παξΨδηδε ζηε γξακκαηεΫα ηνπ ΡκΪκαηνο ε νπνΫα κε ηελ ζεηξΨ ηεο ηα
πξνσζνχζε ζηελ ΚΝΓΗΞ. Απφ ην εαξηλφ εμΨκελν 2013-14, ε δηαδηθαζΫα απηΪ
γΫλεηαη ειεθηξνληθΨ κΩζσ ηεο ηζηνζειΫδαο ηεο ΚΝΓΗΞ φπνπ ν θνηηεηΪο κε
πξνζσπηθνχο θσδηθνχο κπνξεΫ λα εηζΩιζεη θαη λα αμηνινγΪζεη ηα καζΪκαηα ζηα
νπνΫα εΫλαη εγγεγξακΩλνο γηα ην ηξΩρνλ εμΨκελν.
Ζ αιιαγΪ ηεο δηαδηθαζΫαο εΫρε ζεκαληηθΪ επΫπησζε ζηελ ζπκκεηνρΪ ησλ θνηηεηψλ
ζηελ αμηνιφγεζε. ΘαηΨ ην ρεηκεξηλφ εμΨλεκν 2013-14 ζπκπιεξψζεθαλ 776
εξσηεκαηνιφγηα γηα ηα ζεσξεηηθΨ καζΪκαηα θαη 1425 γηα ηα εξγαζηεξηαθΨ. Νη
αληΫζηνηρνη αξηζκνΫ γηα ην εαξηλφ εμΨκελν Ϊηαλ 156 θαη 86, ζεκαληηθΨ ρακειφηεξνη
(ηδηαΫηεξα γηα ηα εξγαζηεξηαθΨ καζΪκαηα). ΑμηνινγΪζεθαλ γηα ην Ωηνο ζπλνιηθΨ 64
καζΪκαηα. Πε ζρΩζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεκΨησλ ζεσξΫαο θαη εξγαζηεξΫσλ
πνπ εΫλαη 73, ην πνζνζηφ καζεκΨησλ πνπ αμηνινγΪζεθαλ αληηζηνηρεΫ ζην 88% ηνπ
ζπλφινπ.
Ν ΞΫλαθαο 10.7 παξνπζηΨδεη αλΨ κΨζεκα ην κΩζν φξν βαζκνινγΫαο (κε βΨζε ηελ
επεμεξγαζΫα ησλ εξσηεκαηνινγΫσλ ηεο ΚΝΓΗΞ) ζε 11 θξηηΪξηα αμηνιφγεζεο ηα
νπνΫα εΫλαη:
Η1 – Άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ηε ζαθΪλεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ καζΪκαηνο
Η2 – Άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα παξακΩηξνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγΨλσζε ηεο χιεο
ηνπ καζΪκαηνο θαη ζην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ην ζπλνδεχεη
Η3 – Άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εμακΪλνπ ζην νπνΫν
δηδΨζθεηαη ην κΨζεκα
Η4 – Άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ αζθΪζεσλ
Η5 – Άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ηε δηαθΨλεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ θξηηεξΫσλ
αμηνιφγεζεο ηνπ καζΪκαηνο
Η6 – Άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα παξακΩηξνπο πνπ πξνζδηνξΫδνπλ ηελ ρξΪζε θαη
πνηφηεηα ηεο επΫβιεςεο εξγαζηψλ
Η7 – Άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιΫαο
Η8 – Άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ηε ζπλΩπεηα δηδΨζθνληα
Η9 – Άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ην αλ ν δηδΨζθσλ εΫλαη πξνζηηφο
Η10 – ΔθηΫκεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρΪο ηνπ θνηηεηΪ ζην κΨζεκα
Η11 – ΔθηΫκεζε ηνπ βαζκνχ αηνκηθΪο κειΩηεο ηνπ θνηηεηΪ
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Ρα απνηειΩζκαηα αληηζηνηρνχλ ζε θιΫκαθα βαζκνιφγεζεο απφ 1 κΩρξη 5
απμαλφκελεο Ωληαζεο ηθαλνπνΫεζεο ηεο απφθξηζεο ησλ εξσηψκελσλ (θαζφινπ –
ιΫγν – κΩηξηα – πνιχ – πΨξα πνιχ). Ν ΞΫλαθαο 10.8 παξνπζηΨδεη ηα ζπγθεληξσηηθΨ
απνηειΩζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζπλνιηθΨ γηα ην ΡκΪκα. Αλ θαη ζηξνγγπινπνΫεζε
ησλ ζηαηηζηηθψλ κΩζσλ φξσλ ζε αθΩξαηεο ηηκΩο απνθξχβεη θΨπνηεο νπζηαζηηθΩο
ιεπηνκΩξεηεο Ϊ δηαθνξνπνηΪζεηο, κπνξεΫ λα εμαρζεΫ ην ζπκπΩξαζκα φηη νη θνηηεηΩο
θαη θνηηΪηξηεο ηνπ ΡκΪκαηνο εθηηκνχλ ηδηαΫηεξα ζεηηθΨ ηελ πνηφηεηα ηεο
δηδαζθαιΫαο, ηελ ζπλΩπεηα θαη πξνζπκΫα ησλ δηδαζθφλησλ. ΒαζκνινγΪζεηο θνληΨ
ζηνλ κΩζν φξν ζηα θξηηΪξηα Η2, Η3 θαη Η4 αληαλαθινχλ ηελ ακθηβνιΫα ηνπο γηα ηελ
ρξεζηκφηεηα θαη νξγΨλσζε θΨπνησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ελψ ε θΨησ ηνπ κΩζνπ
φξνπ βαζκνιφγεζε ηνπ δεΫθηε Η11 ζπλερΫδεη λα αληαλαθιΨ ηνλ θαηψηεξν ηνπ
ελδεδεηγκΩλνπ βαζκνχ αηνκηθΪο πξνζπΨζεηαο θαη κειΩηεο.
Ρα ζηνηρεΫα ηεο ΚΝΓΗΞ ππφθεηληαη θαη ζε παξαηηΩξσ αλΨιπζε ζην ΡκΪκα απφ ηνλ
θαζεγεηΪ θ. ΞεηξΫδε κε ζθνπφ ηελ εμαγσγΪ ζπκπεξαζκΨησλ γηα ζπγθεθξηκΩλα
καζΪκαηα θαη νκΨδεο καζεκΨησλ. Ξην ζπγθεθξηκΩλα, φια ηα καζΪκαηα κε βΨζε ηα
11 θξηηΪξηα αμηνιφγεζεο νκαδνπνηΪζεθαλ ζε ζπγθεθξηκΩλεο νκΨδεο κε ηε ρξΪζε ηεο
ζηαηηζηηθΪο αλΨιπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ ζηνηρεΫσλ (cluster analysis) θαη
πξνΩθπςαλ 4 νκΨδεο γηα ηα ζεσξεηηθΨ (ΞΫλαθαο 10.12 θαη Πρ. 11.1) θαη 3 νκΨδεο γηα
ηα εξγαζηεξηαθΨ (ΞΫλαθαο 10.13 θαη Πρ. 11.2). Ρα καζΪκαηα πνπ πεξηιακβΨλνληαη
ζε θΨζε νκΨδα πεξηγξΨθνληαη ζηνλ πΫλαθα 1 γηα ηα ζεσξεηηθΨ θαη ζηνλ πΫλαθα 2
γηα ηα εξγαζηεξηαθΨ.
Νη νκΨδεο καζεκΨησλ ππΩζηεζαλ ηελ αλΨιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (ANOVA) σο πξνο
ηα θξηηΪξηα αμηνιφγεζεο (Ωλα ηε θνξΨ) θαη κε ηελ ηερληθΪ ηεο ζχγθξηζεο ησλ 95%
νξΫσλ εκπηζηνζχλεο ησλ κΩζσλ ηηκψλ βξΩζεθαλ λα πεξηΩρνπλ εθΨζηε εηδηθΨ θαη
ζπγθεθξηκΩλα ραξαθηεξηζηηθΨ ησλ θξηηεξΫσλ αμηνιφγεζεο (Πρ. 11.3 θαη 11.4).
Έηζη γηα ηα ζεσξεηηθΨ καζΪκαηα πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο: ε νκΨδα
4 δηαθξΫλεηαη κνλαδηαΫα γηα ηελ πςειφηεξε βαζκνιφγεζε Ωλαληη ησλ ινηπψλ φζνλ
αθνξΨ ηε ζπκκεηνρΪ ησλ θνηηεηψλ ζηε δηδαζθαιΫα, ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ γηα
ηε κειΩηε ησλ καζεκΨησλ ηεο νκΨδαο, ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εμακΪλνπ
δηδαζθαιΫαο ηνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νκΨδα 1 γηα ηε ζαθΪλεηα ησλ ζηφρσλ
ηνπ καζΪκαηνο, ηε ρξΪζε ησλ αζθΪζεσλ θαη ηε ζπλΩπεηα ηνπ δηδΨζθνληα
εθπαηδεπηηθνχ.
Ζ νκΨδα 1, εθηφο ηεο πςειΪο απφδνζεο ησλ παξαπΨλσ ηξηψλ θξηηεξΫσλ (1, 4 θαη 8)
μερσξΫδεη κνλαδηαΫα γηα ηελ πςειΪ πνηφηεηα δηδαζθαιΫαο αιιΨ θαη γηα ηε ρακειΪ
βαζκνιφγεζε ηεο ζηε ρξΪζε ησλ εξγαζηψλ.
Ζ νκΨδα 3 εκθαλΫδεη ηηο ειΨρηζηεο επηδφζεηο ζπγθξηλφκελε κε ηηο Ψιιεο φζνλ αθνξΨ
ηε ζπλΨθεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ καζΪκαηνο, ηελ χιε θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ, ηελ
πνηφηεηα δηδαζθαιΫαο, ηε ζπλΩπεηα θαη πξνζΪλεηα ηνπ δηδΨζθνληα θαη καδΫ κε ηελ
νκΨδα 2 ζηε ρξΪζε ησλ αζθΪζεσλ. ΔπηζεκαΫλεηαη πΨξαπηα φηη νη ρακειΩο επηδφζεηο
ηεο νκΨδαο απηΪο εΫλαη πΨλσ Ϊ ηζφηηκα κε ην βαζκφ 3 ηεο αμηνιφγεζεο ε νπνΫα
απνηειεΫ θαη ην κΩζνλ ηεο κεηξηθΪο θιΫκαθαο θαη αληηζηνηρεΫ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ
«κΩηξηα».
Ζ νκΨδα 2 θαηΩρεη ελδηΨκεζε ζΩζε κεηαμχ ησλ νκΨδσλ σο πξνο ηα επΫπεδα
βαζκνιφγεζεο ρσξΫο δειαδΪ θΨπνηα δηΨθξηζε ζηα πςειΨ Ϊ ζηα ρακειΨ φξηα θαη
βξΫζθεηαη πΨληα κε ηθαλνπνηεηηθΩο κεηξΪζεηο αμηνιφγεζεο (≥3).
Γηα ηα εξγαζηεξηαθΨ καζΪκαηα δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: ε νκΨδα 3 εκθαλΫδεη
ηηο ρακειφηεξεο ηηκΩο αμηνιφγεζεο νη νπνΫεο εληνπΫδνληαη ζηε ζπλΨθεηα ησλ ζηφρσλ
ηνπ καζΪκαηνο, ζηελ χιε θαη δηδαθηηθφ πιηθφ, ζηε ρξΪζε ησλ αζθΪζεσλθαη
εξγαζηψλ, ζηε δηαθΨλεηα ησλ εμεηαζηηθψλ θξηηεξΫσλ ζηε ζπλΩπεηα ηνπ δηδΨζθνληα
θαη ζην ρξφλν αηνκηθΪο κειΩηεο. ΞνιιΩο ηηκΩο βαζκνιφγεζεο θεΫληαη θαη θΨησ
κεηξΫνπ επηπΩδνπ (=3). Ζ νκΨδα 1 δηαθξΫλεηαη γηα ηηο πςειΩο επηδφζεηο ζηε
δηαθΨλεηα ησλ εμεηαζηηθψλ θξηηεξΫσλ, πνηφηεηα δηδαζθαιΫαο θαη πξνζΪλεηα ζηνπο
θνηηεηΩο.
Ζ νκΨδα 2 ππεξΩρεη βαζκνινγηθΨ ησλ ινηπψλ σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ
εμακΪλνπ θαη ρξΪζε ησλ αζθΪζεσλ. Νη νκΨδεο 1 θαη 2 βαζκνινγνχληαη πΨλσ απφ ην
φξην επΫδνζεο 3 ζηηο πιεΫζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ.
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4.2. Ποιόηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ

Νη δηδαθηηθΩο κΩζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζεσξεηηθφ κΩξνο ηνπ
καζΪκαηνο εΫλαη: ΓηδαζθαιΫα απφ Ωδξαο, ρξΪζε επνπηηθψλ κΩζσλ (επηδηαζθφπην,
ππνινγηζηΪο/βηληενπξνβνιΩαο, θ.Ψ.), αμηνπνΫεζε Ρερλνινγηψλ ΞιεξνθνξηθΪο θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) φπσο αλαιπηηθΨ αλαθΩξεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.6 (ρξΪζε
ινγηζκηθψλ πξνγξακκΨησλ, Blackboard/Moodle).
Πηηο εξγαζηεξηαθΩο αζθΪζεηο κεηΨ ηελ παξνπζΫαζε απφ ηνλ αξκφδην εθπαηδεπηηθφ
ηνπ ζεσξεηηθνχ κΩξνπο, νη θνηηεηΩο κεκνλσκΩλα Ϊ ζε νκΨδεο εθηεινχλ ην
πεηξακαηηθφ κΩξνο ηεο Ψζθεζεο θαη αθνινπζεΫ ζπδΪηεζε ησλ απνηειεζκΨησλ κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ Ϊ παξνπζΫαζε ηνπο ζε εξγαζΫα. Πε πεξΫπησζε ρξΪζεο πνιχπινθσλ
νξγΨλσλ, πξνεγεΫηαη επΫδεημε ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Ζ χιε ησλ καζεκΨησλ επηθαηξνπνηεΫηαη κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ ΘαζεγεηΪ.
Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεΫα ησλ ζπκπιεξσκΩλσλ απνγξαθηθψλ δειηΫσλ εμακεληαΫνπ
καζΪκαηνο, ζηα 38 απφ ηα 45 καζΪκαηα (πνζνζηφ 84%) ε χιε επηθαηξνπνηΪζεθε
κΩζα ζηελ ηειεπηαΫα ηξηεηΫα (κΩζα ζην δηΨζηεκα 2011-12 Ωσο 2013-2014). Γηα ην
Αθαδ. Έηνο 2013-2014 δελ ππΨξρνπλ δηαζΩζηκα απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
ζηαηηζηηθΨ ζηνηρεΫα ζπκκεηνρΪο θνηηεηψλ ζε εμεηΨζεηο θαη πνζνζηΨ επηηπρΫαο. Γελ
αλακΩλεηαη φκσο φηη Ωρεη ζπληειεζηεΫ ζεκαληηθΪ δηαθνξνπνΫεζε απφ ην Αθαδ. Έηνο
2012-2013 κε ηελ ζπκκεηνρΪ ζηηο εμεηΨζεηο λα εΫλαη κεγΨιε (δεδνκΩλνπ θαη ηνπ
γεγνλφηνο φηη ζε φιεο ηηο εμεηαζηηθΩο εμεηΨζηεθαλ φια ηα καζΪκαηα) θαη ην πνζνζφ
επηηπρΫαο ζρεηηθΨ ρακειφ.
ΚΩζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηΪκαηνο ηεο ΓξακκαηεΫαο θαη ησλ ζηνηρεΫσλ πνπ
ζπιιΩγνληαη γΫλεηαη παξαθνινχζεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνΫησλ ηνπ ΡκΪκαηνο θαη
ηνπ βαζκνχ ησλ πηπρΫσλ ηνπο. Κε βΨζε ηα ζηνηρεΫα απηΨ ζηνπο απνθνΫηνπο ηνπ
ΡκΪκαηνο πξνζηΩζεθαλ θαηΨ ην Αθαδ. Έηνο 69 Ψηνκα κε Ωηνο εηζαγσγΪο απφ ην
1997-98 Ωσο ην 2009-2010. Ρν πιΪζνο ησλ απνθνΫησλ ηνπ ΡκΪκαηνο κε Ωηνο
εηζαγσγΪο απφ ην 1986-97 Ωσο ζΪκεξα εΫλαη 1087.
Ν κΩζνο βαζκφο πηπρΫνπ γηα ηνπο απνθνΫηνπο ηνπ Αθαδ. Έηνπο 2013-14 εΫλαη 6,34.
Ν πΫλαθαο 10-9 παξνπζηΨδεη ηνλ αξηζκφ ησλ απνθνΫησλ αλΨ Ωηνο εηζαγσγΪο θαζψο
θαη ηνλ κΩζν βαζκφ πηπρΫνπ. Ν βαζκφο πηπρΫνπ αλΨ αθαδεκατθφ Ωηνο θπκΨλζεθε
κεηαμχ 6,3 θαη 6,9 κνλΨδεο κε ειΨρηζηε ηηκΪ ην Ωηνο 2004-05 (6,3) θαη κΩγηζην ηα
Ωηε 1993-94 θαη 1995-96. Ν κΩζνο ρξφλνο θνΫηεζεο αλΩξρεηαη ζε 7,4 αθαδεκατθΨ
Ωηε ελψ ην 50% ηνπ ζπλφινπ απνθνηηΨ ζε 7 Ωηε.
4.3. Οπγάνωζη και εθαπμογή ηος διδακηικού έπγος

Ν ππνρξεσηηθφο εβδνκαδηαΫνο θφξηνο δηδαθηηθνχ Ωξγνπ ησλ κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΡκΪκαηνο εΫλαη αλΨ βαζκΫδα: ΘαζεγεηΪο 10,
ΑλαπιεξσηΪο ΘαζεγεηΪο 12, ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο 14, ΘαζεγεηΪο Δθαξκνγψλ 16
ψξεο. Ν πξαγκαηηθφο θφξηνο εξγαζΫαο ησλ κειψλ ΔΞ ππεξβαΫλεη θαηΨ πνιχ ην
ππνρξεσηηθφ σξΨξην ιφγσ ηεο αλΨιεςεο πξφζζεηνπ εξγαζηεξηαθνχ Ωξγνπ πνπ ζην
παξειζφλ θαιππηφηαλ απφ ην Ωθηαθην πξνζσπηθφ.
Πχκθσλα κε ηα απνγξαθηθΨ δειηΫα εμακεληαΫνπ καζΪκαηνο, ην ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Ωλαξμε ηνπ εμακΪλνπ γλσζηνπνηεΫ πξνθνξηθΨ ηε χιε ησλ
καζεκΨησλ. ΠπκπιεξσκαηηθΨ, ε γλσζηνπνΫεζε ηεο χιεο γΫλεηαη θαη κε Ψιινπο
ηξφπνπο: δηαλνκΪ εληχπσλ, αλΨξηεζε αλαθνηλψζεσλ θαη αλΨξηεζε ζε ηζηνζειΫδα.
Νη καζεζηαθνΫ ζηφρνη ησλ καζεκΨησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειΩζκαηα
πεξηγξΨθνληαη απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ξξνζσπηθφ θαηΨ ην πξψην κΨζεκα ηνπ
εμακΪλνπ.
Ζ ππνβνιΪ εξσηΪζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνπο θνηηεηΩο θαηΨ ηε δηΨξθεηα θαη
θπξΫσο ζην ηΩινο ηνπ καζΪκαηνο (ζεσξεηηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ κΩξνπο), θαζψο
θαη ε παξφηξπλζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα δηαηχπσζε εξσηΪζεσλ απνηεινχλ
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πΨγηα ηαθηηθΪ ηνπ ΡκΪκαηνο, ε νπνΫα ζεσξεΫηαη κΩηξν επΫηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ
ζηφρσλ.
Ρν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκΨησλ ηεξεΫηαη θαηΨ 100%. Πε Ωθηαθηεο
πεξηπηψζεηο (απεξγΫα, αζζΩλεηα εθπαηδεπηηθνχ, θ.α.) θαηαβΨιιεηαη πξνζπΨζεηα
αλαπιΪξσζεο ησλ καζεκΨησλ.
ΓεληθΨ, θαηαβΨιιεηαη πξνζπΨζεηα γηα ηελ νξζνινγηθΪ νξγΨλσζε θαη δνκΪ ηνπ
σξνινγΫνπ πξνγξΨκκαηνο ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη θελΨ κεηαμχ ησλ καζεκΨησλ
θαη λα επηκεθχλεηαη Ψζθνπα ν ρξφλνο παξακνλΪο ησλ θνηηεηψλ ζην Ίδξπκα.
Αθφκε, ε θαηαλνκΪ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΩλσλ αλΨ εκΩξα θαζψο θαη ε ζρΩζε
κεηαμχ ζεσξεηηθψλ καζεκΨησλ θαη εξγαζηεξΫσλ φπνπ εΫλαη δπλαηφλ λα εΫλαη
νκνηφκνξθε σο πξνο ην θφξην εξγαζΫαο.
Ρα βαζηθΨ εηζαγσγηθΨ καζΪκαηα πνπ δηδΨζθνληαη απφ κΩιε ΔΞ ησλ δχν αλψηεξσλ
βαζκΫδσλ εΫλαη πΩληε: ΚαζεκαηηθΨ Η θαη ΗΗ, ΦπζηθΪ, ΦπζηθνρεκεΫα θαη ΓεληθΪ
ΚηθξνβηνινγΫα.
ΡαθηηθΪ ηνπ ΡκΪκαηνο εΫλαη ε ζπλΨθεηα ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκΨησλ κε ην
γλσζηηθφ αληηθεΫκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θΨηη ην νπνΫν επηηπγρΨλεηαη ζε πνιχ
κεγΨιν πνζνζηφ.
4.4. Δκπαιδεςηικά βοηθήμαηα

Ρα βνεζΪκαηα πνπ δηαλΩκνληαη ζηνπο θνηηεηΩο εΫλαη ζηε πιεηνςεθΫα ηνπο
δηδαθηηθΩο ζεκεηψζεηο θαη αθνινπζνχλ βηβιΫα, παξαπνκπΪ ζε πξνηεηλφκελα βηβιΫα
Ϊ Ψξζξα βηβιηνγξαθηθΪο αλαζθφπεζεο πνπ ππΨξρνπλ ζηε βηβιηνζΪθε ηνπ ΑΡΔΗΘ,
πιηθφ ζε ηζηνζειΫδεο θαζψο θαη εμεηδηθεπκΩλα ινγηζκηθΨ πξνγξΨκκαηα. Ν αξηζκφο
ησλ βηβιΫσλ πνπ δηαλΩκνληαη ζην ΡκΪκα εΫλαη 10.
Ζ δηΨζεζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιΫσλ γηα ηα καζΪκαηα ηνπ ΞΠ γΫλεηαη κΩζσ ηνπ
θεληξηθνχ ζπζηΪκαηνο Δχδνμνο. Πηα βηβιΫα απηΨ ζπκπεξηιακβΨλνληαη
κεηαθξαζκΩλεο εθδφζεηο ζεκαληηθψλ δηεζλψλ ζπγγξαθΩσλ κε δηαρξνληθΪ αμΫα θαη
ρξεζηκφηεηα ε νπνΫα ππεξβαΫλεη ην ρξνληθφ δηΨζηεκα θνΫηεζεο. Γηα ηελ
ζπκπιΪξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζρεδφλ ζε φια ηα καζΪκαηα δηαηΫζεληαη ζηνπο
θνηηεηΩο ειεθηξνληθΨ ζεκεηψζεηο, επηζηεκνληθΨ Ψξζξα, δηαθΨλεηεο δηαιΩμεσλ,
αζθΪζεηο θιπ. ιν απηφ πιηθφ εΫλαη αλεξηεκΩλν αλΨ κΨζεκα ζηελ ειεθηξνληθΪ
πιαηθφξκα ηελ νπνΫα δηαηεξεΫ ην ΑΡΔΗΘ (blackboard.lib.teithe.gr) θαη εΫλαη
πξνζβΨζηκν δηαδηθηπαθΨ. Ζ πιαηθφξκα Blackboard αληηθαηαζηΨζεθε απφ ηελ
παξφκνηαο ιεηηνπξγΫαο πιαηθφξκα Moodle απφ ην 2013.
Ζ ζπλεξγαζΫα κε ηελ ΒηβιηνζΪθε ηνπ ηδξχκαηνο εΫλαη εμαηξεηηθΪ. Ρν πξνζσπηθφ ηεο
ΒηβιηνζΪθεο ζπκκεηΩρεη πξφζπκα ζε εθδειψζεηο ηνπ ΡκΪκαηνο φπσο ε ππνδνρΪ ησλ
πξσηνηεηψλ Ϊ ζην πιαΫζην καζεκΨησλ πνπ απαηηνχλ βηβιηνγξαθηθΪ Ωξεπλα γηα λα
ελεκεξψζεη ηνπο θνηηεηΩο γηα ηηο δηαδηθαζΫεο θαη ιεηηνπξγΫεο ηεο ΒηβιηνζΪθεο. Ζ
ΒηβιηνζΪθε, κε ηελ εθαξκνγΪ ΞξνγξακκΨησλ ΔΞΔΑΔΘ, Ωρεη επαξθψο
εθζπγρξνληζηεΫ, ζηειερσζεΫ θαη νξγαλσζεΫ κε ηε ρξΪζε ΡΞΔ. Ζ νξγΨλσζε θαη ην
σξΨξην ιεηηνπξγΫαο ηεο ΒηβιηνζΪθεο θξΫλνληαη ηθαλνπνηεηηθΨ γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ
ΡκΪκαηνο. ΚΩζσ ηεο πιαηθφξκαο Hellenic Academic Libraries Link (Heal-Link) θαη
ησλ βΨζεσλ δεδνκΩλσλ πνπ ππνζηεξΫδεη (Web of Knowledge, Scopus) δΫλεηαη ζην
ΔΞ, ζηνπο εξεπλεηΩο θαη ζηνπο θνηηεηΩο ηνπ ΡκΪκαηνο ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθΪο
πξφζβαζεο ζε Ωλαλ κεγΨιν αξηζκφ αθαδεκατθψλ εθδφζεσλ (πεξηνδηθΨ, βηβιΫα) πνπ
θαιχπηνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα γλσζηηθΨ αληηθεΫκελα ηεο ΔπηζηΪκεο θαη
ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ. ΚΩζσ ηεο ππεξεζΫαο VPN πνπ παξΩρεη ην ΘΩληξν Γηθηχσλ
ηνπ ΑΡΔΗΘ ππΨξρεη ε δπλαηφηεηα εμ‟ απνζηΨζεσο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα ηηο
ΒηβιηνζΪθεο θαη ηηο ειεθηξνληθΩο πεγΩο απφ ππνινγηζηΩο Ωμσ απφ ηνλ θπζηθφ ρψξν
ηνπ ΑΡΔΗΘ.
Πχκθσλα κε ηα απνγξαθηθΨ δειηΫα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνζνζηφ 70-100% ηεο
δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζΪκαηα θαη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
παξΩρεη βηβιηνγξαθηθΪ ππνζηΪξημε πΩξα ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκΨησλ.
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4.5. Μέζα και ςποδομέρ

Ρν ΡκΪκα δηαζΩηεη πΩληε αΫζνπζεο δηδαζθαιΫαο ρσξεηηθφηεηαο πελΪληα (50)
αηφκσλ, κΫα αΫζνπζα ρσξεηηθφηεηαο εΫθνζη (20) αηφκσλ θαη Ωλα ακθηζΩαηξν
ρσξεηηθφηεηαο εθαηφλ ηεζζΨξσλ (104) αηφκσλ. ΔμαηηΫαο ηεο θαηΨξγεζεο ηεο
δηπιΪο εηζαγσγΪο ζηα ΡΔΗ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ λενεηζαγψκελσλ θνηηεηψλ αλΨ Ωηνο
(>100), νη αΫζνπζεο δηδαζθαιΫαο Ωπαςαλ λα εΫλαη επαξθεΫο ηφζν σο πξνο ηνλ αξηζκφ
ηνπο φζν θαη σο πξνο ηε ρσξεηηθφηεηΨ ηνπο. Ρν πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο ησλ
θνηηεηψλ Ωρεη επΫζεο απμεζεΫ ζεκαληηθΨ ηα ηειεπηαΫα ρξφληα ιφγσ ηεο
ζεζκνζΩηεζεο ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηνλ ρξφλν απνθνΫηεζεο, θΨηη ην νπνΫν εΫλαη
θπζηθΨ θαινδερνχκελν αιιΨ επηηεΫλεη ην πξφβιεκα ρσξεηηθφηεηαο ησλ αηζνπζψλ
δηδαζθαιΫαο. Ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηΨο ηνπ, ην ακθηζΩαηξν
ρξεζηκνπνηεΫηαη (δηεθδηθνχκελν ζε αξθεηΩο πεξηπηψζεηο ηαπηφρξνλα απφ
πνιιαπινχο εθπαηδεπηηθνχο) φιν θαη ζπρλφηεξα ζηελ δηδαζθαιΫα κε απνηΩιεζκα λα
εκθαλΫδεη πιΩνλ ζεκΨδηα θζνξΨο παξΨ ην φηη εΫλαη εΫλαη ζρεηηθΨ λεφδκεην θαη
εμνπιηζκΩλν ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθΩο.
Ρν ακθηζΩαηξν θαη κΫα απφ ηηο αΫζνπζεο δηδαζθαιΫαο δηαζΩηνπλ κφληκν
βηληενπξνβνιΩα. Νη ππφινηπεο αΫζνπζεο δηαζΩηνπλ επηδηαζθφπην θαη νζφλεο
πξνβνιΪο. Γηα ηελ εμππεξΩηεζε ησλ εηζεγεηψλ ησλ καζεκΨησλ δηαηΫζεληαη 4
θνξεηνΫ βηληενπξνβνιεΫο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηαδΪπνηε
αΫζνπζα. Ρν ακθηζΩαηξν δηαζΩηεη ελζχξκαηε πξφζβαζε ζην δηαδΫθηπν ελψ ζην
θηΪξην πνπ εΫλαη ζπγθεληξσκΩλεο νη ππφινηπεο αΫζνπζεο Ωρεη εγθαηαζηαζεΫ
αζχξκαην δΫθηπν κε ειεχζεξε πξφζβαζε. Υο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηΨ
ηνπο, νη αΫζνπζεο εκθαλΫδνπλ πξνβιΪκαηα, φπσο πξνβιΪκαηα ζΩξκαλζεο, Ωιιεηςε
θιηκαηηζηηθψλ (κε εμαΫξεζε δχν αΫζνπζεο), πιεκκειΪ θαζαξηφηεηα, θαη γεληθΨ
αηζζεηηθΪο ηνπ ρψξνπ.
Ρν ΡκΪκα δηαζΩηεη ηξΫα ζπνπδαζηΪξηα κε λεζΫδεο ππνινγηζηψλ κε πξφζβαζε ζην
δηαδΫθηπν. Ρν πξψην ρσξεηηθφηεηαο εηθνζηνθηψ (28) αηφκσλ εΫλαη εμνπιηζκΩλν κε
δεθανθηψ (18) ππνινγηζηΩο θαη εΫλαη δηαζΩζηκν ζηνπο θνηηεηΩο ζε θαζεκεξηλΪ βΨζε
γηα βηβιηνγξαθηθΪ αλαδΪηεζε, πξφζβαζε ζην δηαδΫθηπν, ζχληαμε εξγαζηψλ θ.α. Ρν
δεχηεξν ζπνπδαζηΪξην ρσξεηηθφηεηαο πελΪληα (50) αηφκσλ εΫλαη εμνπιηζκΩλν κε
ηξηΨληα (30) ππνινγηζηΩο, βηληενπξνβνιΩα θαη πνιπκΩζα θαη ρξεζηκνπνηεΫηαη γηα ηε
δηεμαγσγΪ καζεκΨησλ πνπ απαηηνχλ ηελ ρξΪζε ινγηζκηθψλ απφ ηνπο θνηηεηΩο
(ΚειΩηε θαη Πρεδηαζκφο Βηνκεραληψλ ΡξνθΫκσλ, ΠηαηηζηηθΪ, ΠεκηλΨξην θιπ.)
θαζψο θαη απφ θΨζε εθπαηδεπηηθφ πνπ επηζπκεΫ λα δψζεη δηΨιεμε κε ρξΪζε
πνιπκΩζσλ. Ρν ηξΫην ζπνπδαζηΪξην κε δεθανθηψ (18) ηεξκαηηθΨ ππνινγηζηψλ (θη
επηπιΩνλ βηληενπξνβνιΩα, ηξεηο εθηππσηΩο, ζαξσηΪ θαη θΨκεξα) ρξεζηκνπνηεΫηαη
απνθιεηζηηθΨ γηα ηα καζΪκαηα ηεο ΞιεξνθνξηθΪο. Υο πξνο ηελ επΨξθεηα,
θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηφζν ησλ ρψξσλ φζν θαη ηνπ εμνπιηζκνχ φια ηα
ζπνπδαζηΪξηα Ζ/ θξΫλνληαη ηθαλνπνηεηηθΨ ρσξΫο φκσο λα ππνηηκΨηαη ε
αλαγθαηφηεηα δηαξθνχο αλαβΨζκηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Πε φια ηα ζπνπδαζηΪξηα
ππΨξρεη Ωιιεηςε αλαιψζηκσλ (ραξηΫ εθηχπσζεο, κειΨληα εθηππσηψλ).
Ρν ΡκΪκα δηαζΩηεη ηα αθφινπζα εξγαζηΪξηα ηα νπνΫα δηαηΫζεληαη ζηνπο θνηηεηΩο
γηα ηηο εξγαζηεξηαθΩο αζθΪζεηο αληΫζηνηρσλ καζεκΨησλ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΣεκεΫαο θαη ΑλΨιπζεο ΡξνθΫκσλ
ΚηθξνβηνινγΫαο ΡξνθΫκσλ
Νξγαλνιεπηηθνχ ΔιΩγρνπ ΡξνθΫκσλ
ΡερλνινγΫαο θαη Ξνηνηηθνχ ΔιΩγρνπ ΓΨιαθηνο & Γαιαθηνθνκηθψλ Ξξντφλησλ
ΡερλνινγΫαο θαη Ξνηνηηθνχ ΔιΩγρνπ ΘξΩαηνο & ΘξεαηνζθεπαζκΨησλ
ΡερλνινγΫαο θαη Ξνηνηηθνχ ΔιΩγρνπ Διαηφιαδνπ θαη Ιηπαξψλ ιψλ
ΡερλνινγΫαο θαη Ξνηνηηθνχ ΔιΩγρνπ ΑιηεπκΨησλ
ΡερλνινγΫαο θαη Ξνηνηηθνχ ΔιΩγρνπ Ξξντφλησλ Πηηεξψλ
ΡερλνινγΫαο θαη Ξνηνηηθνχ ΔιΩγρνπ Φξνχησλ & Ιαραληθψλ
ΡερλνινγΫαο Λεξνχ θαη ΞξνζηαζΫαο ΞεξηβΨιινληνο
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• Βηνκεραληθφ ΔξγαζηΪξην ΚεραληθΪο & ΔπεμεξγαζΫαο ΡξνθΫκσλ (γηα ηελ
εμππεξΩηεζε ησλ καζεκΨησλ ΚεραληθΪ ΡξνθΫκσλ Η θαη ΗΗ, ΔπεμεξγαζΫα
ΡξνθΫκσλ Η θαη ΗΗ)
• Δξεπλεηηθφ ΔξγαζηΪξην ΚειΩηεο Φπζηθψλ θαη Σεκηθψλ ΞαξακΩηξσλ
ΡξνθΫκσλ
ΑλαθΩξεηαη φηη ην εξγαζηεξηαθφ κΩξνο ηνπ καζΪκαηνο ηεο ΒηνρεκεΫαο δηεμΨγεηαη
ζε εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο ηνπ ΡκΪκαηνο ΓηαηξνθΪο θαη ΓηαηηνινγΫαο. Ρα
εξγαζηΪξηα Ψζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, εθηφο ηνπ Βηνκεραληθνχ ΔξγαζηεξΫνπ θαη ηνπ
Δξεπλεηηθνχ ΔξγαζηεξΫνπ, εΫλαη ρσξεηηθφηεηαο δεθαπΩληε αηφκσλ. Ζ κνλΪ
εηζαγσγΪ θνηηεηψλ θαη΄Ωηνο θαη ε Ωιιεηςε εξγαζηεξηαθψλ εμσηεξηθψλ
ζπλεξγαηψλ Ωρνπλ επηθΩξεη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ αλΨ
εξγαζηεξηαθΪ νκΨδα κε απνηΩιεζκα ε ρσξεηηθφηεηα ησλ εξγαζηεξΫσλ λα εΫλαη
πιΩνλ αλεπαξθΪο αιιΨ θαη λα δπζρεξαΫλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα
ηνπ δηδαθηηθνχ Ωξγνπ.
ΓεληθΨ, γηα ηνπο ρψξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξΫσλ, παξΨ ηελ παιαηφηεηΨ
ηνπο, θαηαβΨιιεηαη πξνζπΨζεηα βαζκηαΫαο αιιΨ ζπλερνχο αλαθαΫληζεο ψζηε νη
ρψξνη λα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαηΨιιεινη. Ζ αλαθαΫληζε αθνξΨ ζηελ αιιαγΪ
εξγαζηεξηαθψλ πΨγθσλ, θαζηζκΨησλ, θνπθσκΨησλ, επΫζηξσζε πιαθηδΫσλ
δαπΩδνπ, πδξαπιηθΩο θαη ειεθηξνινγηθΩο εγθαηαζηΨζεηο θαη εγθαηΨζηαζε
θιηκαηηζηηθψλ. Πεκεηψλεηαη φηη ηα εξγαζηΪξηα ΚειΩηεο Φπζηθψλ θαη Σεκηθψλ
ΞαξακΩηξσλ ΡξνθΫκσλ θαη ΚηθξνβηνινγΫαο ζηεγΨδνληαη ζην λεφδκεην θηΪξην θαη
πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθΩο ελφο ζχγρξνλνπ εξγαζηεξΫνπ.
Ρα εξγαζηΪξηα ιφγσ ηνπ εμεηδηθεπκΩλνπ ηνπο εμνπιηζκνχ γηα θΨζε γλσζηηθφ
αληηθεΫκελν, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εξγαζηεξηαθΩο αζθΪζεηο ηνπ ζπγθεθξηκΩλνπ
αληηθεηκΩλνπ θαζψο θαη γηα ηελ εθπφλεζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ
κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ. Ρν Βηνκεραληθφ ΔξγαζηΪξην θαζψο θαη ην Δξεπλεηηθφ
ΔξγαζηΪξην ΚειΩηεο Φπζηθψλ θαη Σεκηθψλ ΞαξακΩηξσλ ΡξνθΫκσλ ιφγσ ηνπ
πνιπδχλακνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζΩηνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγΨιν εχξνο
γλσζηηθψλ αληηθεηκΩλσλ. Ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο σο πξνο ηελ επΨξθεηα,
θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα βξΫζθεηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επΫπεδν.
Ρν ΡκΪκα δηαζΩηεη κηθξφ, ζε ζρΩζε κε ηηο αλΨγθεο, αξηζκφ απνζεθψλ γηα ηε θχιαμε
αληηδξαζηεξΫσλ θαη εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ κε απνηΩιεζκα Ωλα κΩξνο ηνπο λα
απνζεθεχεηαη ζε ρψξνπο Ψζθεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη λα θαηαιακβΨλεη σθΩιηκν
ρψξν. Ρα εθπαηδεπηηθΨ εξγαζηΪξηα, εθφζνλ ππΨξρεη αλΨγθε θαη ν ρψξνο εΫλαη
θαηΨιιεινο γηα ηελ απαηηνχκελε ρξΪζε, εΫλαη δηαζΩζηκα θαη εθηφο ησλ
πξνγξακκαηηζκΩλσλ σξψλ.
Υο πξνο ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, ππΨξρεη ηθαλνπνηεηηθΪ δηαζεζηκφηεηα ρψξσλ
γξαθεΫσλ γηα ηα κΩιε ΔΞ αλ θαη ε δηαζπνξΨ ησλ γξαθεΫσλ απηψλ ζε πνιιαπιΨ
θηΪξηα ηνπ ΑΡΔΗΘ (θαη, ζε κεξηθΩο πεξηπηψζεηο, καθξηΨ απφ ηα εξγαζηΪξηα) εΫλαη
κε επηζπκεηΪ. Πεκαληηθφ πξφβιεκα δηαζεζηκφηεηαο ρψξσλ γξαθεΫσλ ππΨξρεη γηα
ηελ εμππεξΩηεζε δηδαθηνξηθψλ, κεηαδηδαθηνξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ εξεπλεηψλ πνπ,
ζε φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ, ζπκκεηΩρνπλ ζηα εξεπλεηηθΨ πξνγξΨκκαηα ηνπ
ΡκΪκαηνο. Νη ρψξνη πνπ δηαηΫζεληαη ζηελ ΓξακκαηεΫα ηνπ ΡκΪκαηνο εΫλαη επαξθεΫο
αλ θαη ε ζρεηηθΨ κεγΨιε απφζηαζΪ ηνπο απφ ηα γξαθεΫα ησλ κειψλ ΔΞ δεκηνπξγεΫ
πξνβιΪκαηα επηθνηλσλΫαο.
Ρν ακθηζΩαηξν ηνπ ηκΪκαηνο ρξεζηκνπνηεΫηαη (εθηφο δηδαζθαιΫαο πξνπηπρηαθψλ,
κεηαπηπρηαθψλ καζεκΨησλ θαη καζεκΨησλ Γηα ΒΫνπ ΚΨζεζεο) γηα ηελ δηεμαγσγΪ
ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ηνπ ΡκΪκαηνο, ηελ παξνπζΫαζε ησλ πηπρηαθψλ θαη
δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ
ΡκΪκαηνο, γηα δηαιΩμεηο απφ ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ θαη πξνζθεθιεκΩλνπο
νκηιεηΩο θαη ηελ δηεμαγσγΪ εκεξΫδσλ θαη ζεκηλαξΫσλ. ΞαξΨ ηα πξνβιΪκαηα
δηαζεζηκφηεηαο πνπ δεκηνπξγεΫ ν πνιιαπιφο ηνπ ξφινο, ε εμππεξΩηεζε ησλ
παξαπΨλσ εθδειψζεσλ θξΫλεηαη ηθαλνπνηεηηθΪ. ΑληΫζεηα, ζεκαληηθφ πξφβιεκα
απνηειεΫ ε κΪ δηαζεζηκφηεηα αΫζνπζαο ζπλεδξηΨζεσλ ε νπνΫα ζα κπνξνχζε λα
θηινμελΪζεη ηηο ζπλεδξηΨζεηο Δπηηξνπψλ ηνπ ΡκΪκαηνο, ΡνκΩσλ θιπ.
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Ρν λΩν θηΪξην ηνπ ΡκΪκαηνο ζην νπνΫν ζηεγΨδεηαη ην Δξεπλεηηθφ εξγαζηΪξην θαη ην
ΑκθηζΩαηξν επηηξΩπεη ηελ πξφζβαζε ζε Ψηνκα κε θηλεηηθΨ πξνβιΪκαηα. Ρν Ϋδην
ηζρχεη θαη γηα ηα ππφινηπα εξγαζηΪξηα ηνπ ΡκΪκαηνο ηα νπνΫα βξΫζθνληαη ζε
παιαηφηεξα θηΪξηα ηνπ ΑΡΔΗΘ αιιΨ ζε ηζφγεην φξνθν. κσο, ε πξνζβαζηκφηεηα ζε
ΑΚΔΑ φισλ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιΫαο πνπ δηαζΩηεη ην ηκΪκα θαη βξΫζθνληαη ζε
φξνθν εΫλαη εμαηξεηηθΨ αλεπαξθΪο εμαηηΫαο ηεο Ωιιεηςεο αλειθπζηΪξα.
4.6. Αξιοποίηζη Τεσνολογιών Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΤΠΔ)
Ζ δηαδηθαζΫα εγγξαθΪο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζΪκαηα ηνπ θΨζε εμακΪλνπ, ε
εηζαγσγΪ απφ ηνπο θαζεγεηΩο θαη επηζθφπεζε απφ ηνπο θνηηεηΩο ησλ βαζκνιφγησλ
θαηΨ ηηο εμεηαζηηθΩο πεξηφδνπο γΫλνληαη απνθιεηζηηθΨ κΩζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ
ζπζηΪκαηνο «ΞπζΫα» (pithia.teithe.gr) ηνπ ΑΡΔΗΘ. ΑληΫζηνηρν ειεθηξνληθφ
ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεΫ ε ΓξακκαηεΫα γηα λα θαηαγξΨθεη ηα δηαζΩζηκα ζε θΨζε
εμΨκελν καζΪκαηα κε ηηο εκΩξεο θαη ψξεο δηδαζθαιΫαο, ηηο αλαζΩζεηο ησλ
καζεκΨησλ ζε κΩιε ΔΞ θαη λα ελζσκαηψλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζΩηεη ην ΡκΪκα
σο πξνο ηνλ κΩγηζην αξηζκφ δεινχκελσλ πηζησηηθψλ κνλΨδσλ αλΨ εμΨκελν, ηελ
χπαξμε πξναπαηηνχκελσλ καζεκΨησλ θιπ. ψζηε λα γΫλεηαη κε απηνκαηνπνηεκΩλν
θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν ε εγγξαθΪ ησλ θνηηεηψλ. ΚΩζσ ηνπ Ϋδηνπ ζπζηΪκαηνο
γΫλεηαη θαη ε εμαγσγΪ ηεο αλαιπηηθΪο βαζκνινγΫαο, ησλ βεβαηψζεσλ ζπνπδψλ, ησλ
αλαιπηηθψλ βαζκνινγηψλ, ησλ πηπρΫσλ θαη παξαξηεκΨησλ δηπιψκαηνο ησλ
θνηηεηψλ.
Ρν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ αμηνπνηεΫ ηα ειεθηξνληθΨ κΩζα γηα ηελ ππνζηΪξημε ηεο
καζεζηαθΪο δηαδηθαζΫαο θαη επηθνηλσλΫαο κε ηνπο θνηηεηΩο. Ρν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκΨησλ γΫλεηαη κε ηελ βνΪζεηα ππνινγηζηΪ θαη
βηληενπξνβνιΩα αμηνπνηψληαο θαη ηηο αληΫζηνηρεο ππνδνκΩο ησλ αηζνπζψλ. ΚΩζσ
αζχξκαηνπ δηθηχνπ δΫλεηαη επΫζεο ε δπλαηφηεηα πξνβνιΪο πεξηερνκΩλνπ απφ ην
δηαδΫθηπν θαηΨ ηελ δηδαζθαιΫα.
ΝξηζκΩλα καζΪκαηα (φπσο ε ΞιεξνθνξηθΪ Η θαη ΗΗ, φια ηα καζΪκαηα ΠηαηηζηηθΪο
αλΨιπζεο, ε ΚειΩηε θαη Πρεδηαζκφο Βηνκεραληψλ ΡξνθΫκσλ, νη ΔθαξκνγΩο
ΞιεξνθνξηθΪο ζηελ ΡερλνινγΫα ΡξνθΫκσλ θιπ.) πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθΨ
κε ηελ ρξΪζε ΡΞΔ εμαηηΫαο ηεο απαΫηεζεο γηα εθκΨζεζε θαη ρξΪζε εμεηδηθεπκΩλσλ
ινγηζκηθψλ. Κε βΨζε ηα ζηνηρεΫα ηεο ΚΝΓΗΞ γηα ην Αθαδ. Έηνο 2013-2014, ζηα 36
απφ ηα 45 αμηνινγεζΩληα καζΪκαηα (πνζνζηφ 80%) γΫλεηαη ρξΪζε ΡΞΔ ελψ 5 απφ
ηα 45 (πνζνζηφ 11,1%) δηδΨζθνληαη κε ηελ βνΪζεηα εηδηθνχ ινγηζκηθνχ.
Ζ ειεθηξνληθΪ πξφζβαζε ησλ θνηηεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ θΨζε
καζΪκαηνο επηηπγρΨλεηαη κε ηελ επξεΫα ρξΪζε ηεο δηαδηθηπαθΪο πιαηθφξκαο
«ΞειΩαο» (moodle.teithe.gr) ηελ νπνΫα πξνζθΩξεη θαη δηαρεηξΫδεηαη ην Ϋδξπκα. Ζ
πιαηθφξκα απηΪ απνηειεΫ παξακεηξνπνηεκΩλε Ωθδνζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ παθΩηνπ
εμ απνζηΨζεσο κΨζεζεο Moodle. Απφ ην ηξΩρνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ, 41 απφ ηα 45
καζΪκαηα (πνζνζηφ 91%) δηαζΩηνπλ ηζηνζειΫδα ζηνλ «ΞειΩα» κΩζσ ηεο νπνΫαο νη
θνηηεηΩο Ωρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν θαη ζθνπφ ηνπ καζΪκαηνο, ζηνλ ηξφπν
αμηνιφγεζεο, ζε ζεκεηψζεηο θαη δηαθΨλεηεο παξΨδνζεο, εξγαζΫεο, ιπκΩλεο θαη
Ψιπηεο αζθΪζεηο θιπ. ΚΩζσ ηεο Ϋδηαο πιαηθφξκαο εΫλαη δπλαηΪ ε κνλνκεξΪο (κΩζσ
αλαθνηλψζεσλ) αιιΨ θαη ακνηβαΫα επηθνηλσλΫα (θαηαγξαθΪ εξσηΪζεσλ, παξΨδνζε
εξγαζηψλ θιπ.) κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκΩλσλ. Ζ αλΨξηεζε
εξσηαπνθξΫζεσλ Ϊ νπνηαζδΪπνηε Ψιιεο επηθνηλσλΫαο κΩζσ κηαο ειεθηξνληθΪο
πιαηθφξκαο ειεχζεξεο πξφζβαζεο δηαζθαιΫδεη ηελ δηΨρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε
φινπο ηνπο θνηηεηΩο. Ζ επηθαηξνπνΫεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ εΫλαη δηαξθΪο θαη
Ψκεζα πξνζβΨζηκε απφ ηνπο θνηηεηΩο.
ια ηα κΩιε ΔΞ Ωρνπλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεΫνπ πνπ εΫλαη δηαζΩζηκε
ζηνπο θνηηεηΩο γηα επηθνηλσλΫα ζε 42 απφ ηα 45 καζΪκαηα (πνζνζηφ 93%). Ιφγσ
ηεο θχζεσο θΨπνησλ καζεκΨησλ πνπ απαηηνχλ πην Ψκεζε θαη δηαξθΪ επηθνηλσλΫα,
δΫλεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλΫαο θαη κΩζσ Skype.

Α.ΓΙ.Π.

24
Ρν ΡκΪκα δηαζΩηεη ηζηνζειΫδα (www.food.teithe.gr) κΩζα ζηελ νπνΫα
θαηαγξΨθνληαη:
• ν ζθνπφο θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ ηκΪκαηνο,
• ηα πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ ΞΠ πνπ πξνζθΩξεη,
• ηα ζηνηρεΫα επηθνηλσλΫαο θαη βηνγξαθηθΨ ησλ κειψλ ΔΞ,
• νη ππνδνκΩο, ε Ωξεπλα θαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζΫεο πξνο ηξΫηνπο.
Πε θαζεκεξηλΪ βΨζε αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειΫδα αλαθνηλψζεηο απφ ηελ
ΓξακκαηεΫα Ϊ ην ΔΞ πξνο θνηηεηΩο Ϊ ην γεληθφηεξν θνηλφ. Ζ ηζηνζειΫδα ηνπ
ΡκΪκαηνο βξΫζθεηαη ζε δηαδηθαζΫα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαλΩσζεο ηνπ
πεξηερνκΩλνπ.
4.7. Αναλογία διδαζκόνηων/διδαζκομένων και η μεηαξύ ηοςρ ζςνεπγαζία
Ζ αλαινγΫα δηδαζθφλησλ/θνηηεηψλ ζην ΡκΪκα βξΫζθεηαη ηα ηειεπηαΫα ρξφληα ζην
επΫπεδν ην 1/40 Ωσο 1/50. ΔΨλ φκσο ε αλαινγΫα ππνινγηζηεΫ σο πξνο ηνπο ελεξγνχο
θνηηεηΩο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα καζΪκαηα ηφηε απμΨλεηαη ζεκαληηθΨ (κεηψλεηαη
δειαδΪ ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ αλΨ δηδΨζθνληα). Θα πξΩπεη λα
ζεκεησζεΫ φηη ηα ηειεπηαΫα ρξφληα Ωρεη απμεζεΫ ζεκαληηθΨ ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ
πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηηο παξαδφζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκΨησλ ζαλ απνηΩιεζκα ηεο
επηθεΫκελεο εθαξκνγΪο ηνπ κΩγηζηνπ νξΫνπ ζηα Ωηε θνΫηεζεο. ΔΫλαη πιΩνλ ζχλεζεο
λα βξΫζθνληαη ζε ζεσξεηηθΨ καζΪκαηα πιΩνλ ησλ 100 θνηηεηψλ. Πηα εξγαζηΪξηα, ε
αλαινγΫα δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκΩλσλ θπκαΫλεηαη απφ 1/15 κΩρξη 1/20 κε ηΨζε
πεξαηηΩξσ κεΫσζεο εμαηηΫαο ηεο Ωιιεηςεο εμσηεξηθψλ εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ
θΨηη ην νπνΫν νδεγεΫ ζε κεγαιχηεξα εξγαζηεξηαθΨ ηκΪκαηα. Απηφ εΫλαη φκσο
αλεπηζχκεην δηφηη, ιακβΨλνληαο ππφςε ην δηαζΩζηκν ρψξν ζηα πεξηζζφηεξα
εξγαζηΪξηα θαζψο θαη ηελ επηδΫσμε ηεο επξχηεξεο δπλαηΪο ζπκκεηνρΪο ησλ
θνηηεηψλ ζηελ εξγαζηεξηαθΪ Ψζθεζε φπσο θαη γηα ιφγνπο αζθαιεΫαο, ε βΩιηηζηε
αλαινγΫα θξΫλεηαη φηη δελ πξΩπεη λα εΫλαη κηθξφηεξε απφ 1/15.
Ρν ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ αλαθνηλψλνπλ ηηο ψξεο ζπλεξγαζΫαο θαη επηθνηλσλΫαο
κε ηνπο θνηηεηΩο. ΓεληθΨ, ην παξαπΨλσ σξΨξην δελ εΫλαη δεζκεπηηθφ θαη νη θνηηεηΩο
κπνξνχλ λα πξνζΩξρνληαη ζηα γξαθεΫα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη εθηφο
ηνπ αλαθνηλσζΩληνο σξαξΫνπ. ΔπηπιΩνλ, ε ζπλεξγαζΫα κεηαμχ Δθπαηδεπηηθνχ
Ξξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηεΫηαη κΩζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεΫνπ
θαζψο θαη κε ην ζχζηεκα Blackboard Ϊ Moodle.
4.8. Σύνδεζη ηηρ διδαζκαλίαρ με ηην έπεςνα
Ζ πξνεηνηκαζΫα ησλ θνηηεηψλ γηα ζπκκεηνρΪ ζηελ εξεπλεηηθΪ δηαδηθαζΫα γΫλεηαη
ζην πιαΫζην ηνπ καζΪκαηνο ΠεκηλΨξην. Πην κΨζεκα απηφ δηδΨζθεηαη ε κεζνδνινγΫα
αλαδΪηεζεο θαη ρξΪζεο ηεο βηβιηνγξαθΫαο θαη ε δνκΪ ζχληαμεο ελφο Ψξζξνπ
βηβιηνγξαθηθΪο αλαζθφπεζεο. Ν θΨζε θνηηεηΪο αλαιακβΨλεη ηελ αλΨπηπμε ελφο
Ψξζξνπ αλαζθφπεζεο ζε ζπγθεθξηκΩλν ζΩκα πνπ επηιΩγεηαη κε ηελ βνΪζεηα ηνπ
ππεχζπλνπ θαζεγεηΪ. Πην ηΩινο ηνπ εμακΪλνπ, γΫλεηαη πξνθνξηθΪ παξνπζΫαζε κε
ρξΪζε ππνινγηζηΪ θαη βηληενπξνβνιΩα γηα ην επηιεγκΩλν ζΩκα απφ θΨζε θνηηεηΪ.
Ζ βαζηθΪ εθπαΫδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθΪ δηαδηθαζΫα γΫλεηαη θαηΨ ηελ
εθπφλεζε ηεο ΞηπρηαθΪο ΔξγαζΫαο. Θα πξΩπεη λα ζεκεησζεΫ φηη απνηειεΫ, πΨγηα θαη
θαηαγεγξακκΩλε ζηνλ Νδεγφ Ππνπδψλ, πνιηηηθΪ ηνπ ΡκΪκαηνο λα Ωρνπλ φιεο νη
πηπρηαθΩο εξγαζΫεο εξεπλεηηθΪ δηΨζηαζε (πεηξακαηηθΪ Ϊ ππνινγηζηηθΪ) θαη λα κελ
γΫλνληαη δεθηΩο εξγαζΫεο κε απνθιεηζηηθΨ βηβιηνγξαθηθφ πεξηερφκελν. ιεο νη
ΞηπρηαθΩο εξγαζΫεο εθηεινχληαη κε Ψκεζε επφπηεπζε απφ ηνλ επηβιΩπνληα
θαζεγεηΪ, ν νπνΫνο, εθφζνλ ε εξγαζΫα εΫλαη πεηξακαηηθΪ, νξγαλψλεη ην
πεηξακαηηθφ κΩξνο θαη εθπαηδεχεη ηνλ θνηηεηΪ ζηελ ρξΪζε θαη ιεηηνπξγΫα ηνπ
εξεπλεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ζηε εξεπλεηηθΪ κεζνδνινγΫα. ΘαηΨ ηε
ζπγγξαθΪ ηεο πηπρηαθΪο ηνπ εξγαζΫαο, ν θνηηεηΪο θαζνδεγεΫηαη ζηελ δηακφξθσζε
ηνπ πεξηερνκΩλνπ ηεο πηπρηαθΪο εξγαζΫαο, ζηελ ζπγθξηηηθΪ παξνπζΫαζε θαη
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ζηαηηζηηθΪ αλΨιπζε ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκΨησλ. ιεο νη νινθιεξσκΩλεο
πηπρηαθΩο εξγαζΫεο παξνπζηΨδνληαη πξνθνξηθΨ κε ηελ βνΪζεηα επνπηηθψλ κΩζσλ ζε
αλνηρηΪ δηαδηθαζΫα ζην ΑκθηζΩαηξν ηνπ ΡκΪκαηνο θαη ζε πξνθαζνξηζκΩλεο
εκεξνκελΫεο θαηΨ ηηο εμεηαζηηθΩο πεξηφδνπο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν, ν θνηηεηΪο
απνθηΨ πξφζζεηε εκπεηξΫα, θαη ηαπηφρξνλα θξΫλεηαη, γηα ηελ ηθαλφηεηΨ ηνπ λα
ππνζηεξΫμεη κπξνζηΨ ζε θνηλφ ηνλ ζθνπφ θαη ηα απνηειΩζκαηα ηεο εξγαζΫαο ηνπ.
Κε ηηο αλνηρηΩο δηαδηθαζΫεο, δΫλεηαη ε κΩγηζηε δπλαηΪ δηαθΨλεηα ζηελ αμηνιφγεζε
ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ αιιΨ θαη εμαζθαιΫδεηαη ε ζπκκφξθσζε φισλ (κειψλ ΔΞ
θαη θνηηεηψλ) ζηα πξφηππα πνηφηεηαο πνπ Ωρεη ζΩζεη ην ΡκΪκα ζε ζρΩζε κε ηηο
πηπρηαθΩο εξγαζΫεο.
Πην πιαΫζην εθπφλεζεο ησλ πηπρηαθψλ ηνπο εξγαζηψλ, πνιινΫ θνηηεηΩο
ζπκκεηΩρνπλ ζηελ εθηΩιεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΨησλ ηνπ ΡκΪκαηνο (φπσο ζε
πξνγξΨκκαηα «ΑξρηκΪδεο»). ΑπνηειΩζκαηα πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, ζε κεγΨιν
βαζκφ, ελζσκαηψλνληαη ζε επηζηεκνληθΨ Ψξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζε πεξηνδηθΨ Ϊ
παξνπζηΨδνληαη ζε ζπλΩδξηα κε ηνπο θνηηεηΩο λα απνηεινχλ κΩιε ηεο ζπληαθηηθΪο
νκΨδαο. Πεκαληηθφ εκπφδην ζηελ ζπκκεηνρΪ ησλ θνηηεηψλ ζε εξεπλεηηθΩο
δξαζηεξηφηεηεο αιιΨ θαη ζηελ ζπγγξαθΪ επηζηεκνληθψλ Ψξζξσλ απνηειεΫ ε
αδηθαηνιφγεηε απαΫηεζε απφ ηηο δηαρεηξηζηηθΩο αξρΩο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξνγξακκΨησλ γηα ηελ εθ ησλ πξνηΩξσλ δΪισζε ζην ηερληθφ δειηΫν ησλ Ωξγσλ
φισλ ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα Ωρνπλ ζπκκεηνρΪ ζηηο εξεπλεηηθΩο θαη ζπγγξαθηθΩο
ππνρξεψζεηο ηνπ Ωξγνπ. ΓεδνκΩλνπ φηη ηα εγθεθξηκΩλα Ωξγα εΫλαη ζπλΪζσο
δηΨξθεηαο 2 Ϊ θαη πεξηζζφηεξσλ εηψλ εΫλαη αδχλαηνλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα
πξνζδηνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηΩξσλ νη θνηηεηΩο πνπ ζην πιαΫζην ηεο πηπρηαθΪο ηνπο
εξγαζΫαο ζα κπνξνχζαλ λα Ωρνπλ ζπκβνιΪ ζην Ωξγν.
ΔξεπλεηηθΩο εκπεηξΫεο απνθηνχλ θαη θνηηεηΩο ηνπ ηκΪκαηνο πνπ Ωρνπλ ηελ επθαηξΫα
λα εθπνλΪζνπλ ηελ πηπρηαθΪ ηνπο εξγαζΫα Ϊ λα εθηειΩζνπλ ηελ πξαθηηθΪ ηνπο
Ψζθεζε ζε εθπαηδεπηηθΨ ηδξχκαηα Ϊ εξεπλεηηθΨ θΩληξα ηνπ εμσηεξηθνχ κΩζσ
ζπκκεηνρΪο ζε πξνγξΨκκαηα Erasmus.
Πηα πιαΫζηα ηεο εθπαηδεπηηθΪο δηαδηθαζΫαο, θξΫλεηαη φηη ζην θνηηεηΪ παξΩρεηαη,
ζχκθσλα κε ηα παξαπΨλσ, ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε δπλαηφηεηα εμνηθεΫσζΪο ηνπ
κε ηελ εξεπλεηηθΪ δηαδηθαζΫα.
4.9. Σςνεπγαζίερ με εκπαιδεςηικά κένηπα ηος εζωηεπικού και ηος
εξωηεπικού και με ηο κοινωνικό ζύνολο
Ρν ΡκΪκα ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ ζπλεξγΨδεηαη, ζηα πιαΫζηα ησλ Δπξσπατθψλ
ΞξνγξακκΨησλ (Socrates-Erasmus), κε ηα αθφινπζα Αλψηαηα ΔθπαηδεπηηθΨ
Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ:
Ηnstitut Superieure d‟ Agriculture, Universite Catholique de Lille, France, University
of Huddersfield, UK, University of Würzburg, Germany, Universiteit Gent Belgium,
Has den Bosch University of Professional Education, Holland, Universita Degli Studi
di Milano, Italy, Universidade du Algarve, Portugal, University of Natural Resources
and Life Sciences of Vienna-BOKU.
Ζ ζπλεξγαζΫα αθνξΨ ζηελ θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη
επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθΪο εξγαζΫαο απφ ηνπο θνηηεηΩο θαη ζηελ
παξνπζΫαζε δηαιΩμεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
ΔπηπιΩνλ, ην ΡκΪκα ζπλεξγΨδεηαη κε βηνκεραλΫεο ηξνθΫκσλ θαη εξεπλεηηθΨ θΩληξα
ηεο Δπξψπεο (ΖλσκΩλν ΒαζΫιεην, ΝιιαλδΫα, ΓαιιΫα, ΞνξηνγαιΫα θιπ), φπνπ νη
θνηηεηΩο ηνπ ΡκΪκαηνο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθΪ ηνπο Ψζθεζε.
Ρν ΡκΪκα ζπκκεηΩρεη ελεξγΨ ζην Global Food Safety Curricula
Initiative (GFSCI), ην νπνΫν Ωρεη σο ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε ηνπ πξφηππνπ
πεξηερνκΩλνπ αθαδεκατθψλ πξνγξακκΨησλ ζπνπδψλ πνπ Ωρνπλ ζρΩζε κε ηελ
αζθΨιεηα ησλ ηξνθΫκσλ.
Ν αξηζκφο ησλ ηδξπκΨησλ θαη ησλ θνξΩσλ ΡξνθΫκσλ πνπ ζπλεξγΨδεηαη κε ην ΡκΪκα
θξΫλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο. ΓεληθΨ, ε δηαδηθαζΫα θηλεηηθφηεηαο Δθπαηδεπηηθνχ
Ξξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ φπσο νξγαλψλεηαη απφ ηελ ππεχζπλε εθπαηδεπηηθφ ηνπ
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ΡκΪκαηνο θαη ην ΓξαθεΫν Γηεζλψλ/Δπξσπατθψλ ΞξνγξακκΨησλ θαζψο θαη ν
αξηζκφο ησλ ζπλεξγαδνκΩλσλ ηδξπκΨησλ θαη θνξΩσλ θξΫλνληαη ηθαλνπνηεηηθΨ.
Δληνχηνηο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ φζν
θαη ησλ θνηηεηψλ ζηα πξνγξΨκκαηα θηλεηηθφηεηαο θξΫλεηαη κεησκΩλνο. Ρν ΡκΪκα
Ωρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο απφ θαη πξνο ην ΡκΪκα.
4.10. Κινηηικόηηηα ηος διδακηικού πποζωπικού και ηων θοιηηηών
Πην ΑΡΔΗΘ ιεηηνπξγεΫ γξαθεΫν Γηεζλψλ/Δπξσπατθψλ ΞξνγξακκΨησλ πνπ εΫλαη
ππεχζπλν γηα ηελ αλαδΪηεζε θαη ζχλαςε ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ ΡκΪκαηνο θαη
αληΫζηνηρσλ ΗδξπκΨησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Ρν ΡκΪκα Ωρεη νξΫζεη ππεχζπλν
εθπαηδεπηηθφ, ν νπνΫνο ελεκεξψλεηαη απφ ην αξκφδην γξαθεΫν ηνπ ΑΡΔΗΘ θαη
αλαθνηλψλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηΩο ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρΪο ηνπο
ζηα παξαπΨλσ ΞξνγξΨκκαηα. Αθφκε, ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο αλαιακβΨλεη ηελ
επηθνηλσλΫα κε ηα αξκφδηα Ηδξχκαηα ηφζν γηα ηα Ψηνκα πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην
ΡκΪκα φζν θαη απηΨ πνπ κεηαθηλνχληαη απφ ην ΡκΪκα ζε Ψιια Ηδξχκαηα.
Ρν ΑΡΔΗΘ, σο πξνο ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ, κΩζσ ηνπ
γξαθεΫνπ Γηεζλψλ/Δπξσπατθψλ ΞξνγξακκΨησλ απαηηεΫ ηελ πξνζθφκηζε απφ ην
Ίδξπκα ππνδνρΪο βεβαΫσζεο, φπνπ αλαθΩξεηαη ε ρξνληθΪ δηΨξθεηα παξακνλΪο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ε αλΨιπζε ησλ δξαζηεξηνηΪησλ ηνπ.
Ζ ιεηηνπξγΫα θαη ε ζηειΩρσζε ηνπ θεληξηθνχ γξαθεΫνπ Γηεζλψλ/Δπξσπατθψλ
ΞξνγξακκΨησλ θαζψο θαη νη ελΩξγεηεο ηνπ ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ΡκΪκαηνο
θξΫλνληαη ηθαλνπνηεηηθΨ.
Ρν ΡκΪκα επηδηψθεη ηελ ελεξγΪ ζπκκεηνρΪ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ θαη ησλ
θνηηεηψλ ζηηο εκεξΫδεο πξνβνιΪο θαη ελεκΩξσζεο ησλ πξνγξακκΨησλ
θηλεηηθφηεηαο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην γξαθεΫν Γηεζλψλ/Δπξσπατθψλ
ΞξνγξακκΨησλ.
Ζ ππεχζπλε ηνπ ΡκΪκαηνο γηα ηα πξνγξΨκκαηα θηλεηηθφηεηαο ελεκεξψλεη ηνπο
θνηηεηΩο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπλερΪ βΨζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρΪο ηνπο.
Αλαιπηηθφηεξα ε ελεκΩξσζε αξρΫδεη απφ ηελ Ωλαξμε ηεο θνΫηεζεο ηνπο ζην ΡκΪκα
θαη ζπλερΫδεηαη θαζ‟ φιε ηε δηΨξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαηΨ ηε δηΨξθεηα ησλ
καζεκΨησλ θαη κε αλΨξηεζε αλαθνηλψζεσλ. Αθφκα θξνληΫδεη γηα ηελ παξνπζΫαζε
ησλ εκπεηξηψλ απφ θνηηεηΩο πνπ ζπκκεηεΫραλ ζε πξνγξΨκκαηα θηλεηηθφηεηαο.
ΡΩινο ε ηζηνζειΫδα ηνπ ΡκΪκαηνο θαζψο θαη ε ηζηνζειΫδα ηνπ γξαθεΫνπ
Γηεζλψλ/Δπξσπατθψλ ΞξνγξακκΨησλ αλαθΩξεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε δηαδηθαζΫα
ζπκκεηνρΪο ζηα πξνγξΨκκαηα θηλεηηθφηεηαο.
Ρν γξαθεΫν Γηεζλψλ/Δπξσπατθψλ ΞξνγξακκΨησλ δηνξγαλψλεη αξρηθΨ κΫα
εθδΪισζε φπνπ γΫλεηαη ελεκΩξσζε γηα ηελ παξακνλΪ θαη πξνζαξκνγΪ ηνπο ζηηο
εγθαηαζηΨζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο. Πηε ζπλΩρεηα ην γξαθεΫν Γηεζλψλ/Δπξσπατθψλ
ΞξνγξακκΨησλ ζε ζπλεξγαζΫα κε ην θΩληξν ΜΩλσλ Γισζζψλ νξγαλψλεη εθδξνκΩο
ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεΫα.
Πηνπο εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο θνηηεηΩο παξΩρεηαη ε δπλαηφηεηα κεησκΩλνπ
εηζηηεξΫνπ ζηα κΩζα καδηθΪο κεηαθνξΨο, ρακειφηεξε ηηκΪ γηα ηε ζΫηηζΪ ηνπο ζην
θνηηεηηθφ εζηηαηφξην θαζψο θαη αθαδεκατθΪ ππνζηΪξημε (πξφζβαζε ζηε
βηβιηνζΪθε θαη ζην ΓηαδΫθηπν, ζπλερΪο παξαθνινχζεζε ηεο εξεπλεηηθΪο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο θ.α.).
Ρν ΡκΪκα θαζψο θαη ην Ίδξπκα δελ πξνζθΩξεη νηθνλνκηθΪ ελΫζρπζε ζηνπο θνηηεηΩο
θαη ηα κΩιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβΨλνπλ κΩξνο ζηα πξνγξΨκκαηα
θηλεηηθφηεηαο.
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ

Ρν ΞΚΠ ηνπ ΡκΪκαηνο αμηνινγεΫηαη κε ηελ Ϋδηα δηαδηθαζΫα φπσο ην πξνπηπρηαθφ
πξφγξακκα. Ρερληθφ εκπφδην ζηελ δηαδηθαζΫα απηΪ απνηειεΫ ην γεγνλφο φηη ε
εγγξαθΪ θαη παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ θαηΨ ηελ πνξεΫα ηνπο δελ γηλφηαλ κΩζα
απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ΞπζΫα ην νπνΫν ρξεζηκνπνηεΫηαη ζην πξνπηπρηαθφ
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πξφγξακκα. κσο, ζηελ παξνχζα θΨζε βξΫζθεηαη ζε εμΩιημε ε πιΪξεο ελζσκΨησζε
ηνπ ΞΚΠ ζην ζχζηεκα εγγξαθΪο θνηηεηψλ/βαζκνινγΫαο ΞπζΫα νπφηε θαη ην
εκπφδην απηφ ζα αξζεΫ.
Νη θχξηεο εηδηθφηεηεο ησλ δηδαζθφλησλ ζην ΞΚΠ εΫλαη ΣεκηθνΫ, Γεσπφλνη,
ΒηνρεκηθνΫ, ΣεκηθνΫ ΚεραληθνΫ θαη Ρερλνιφγνη ΡξνθΫκσλ κε εμεηδΫθεπζε θαη
εθηεηακΩλν εξεπλεηηθφ Ωξγν ζηα παξαπΨλσ πεδΫα. ΑπηΪ ε δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ
δηδαζθφλησλ θαιχπηεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθΨ ηα επηκΩξνπο γλσζηηθΨ αληηθεΫκελα ηνπ
πξνγξΨκκαηνο, αλακΩλεηαη δε λα νδεγΪζεη ζε πεξαηηΩξσ δηαηκεκαηηθΩο θαη
δηεπηζηεκνληθΩο πξσηνβνπιΫεο, νη νπνΫεο ζα πινπνηεζνχλ ζε κεγΨιν βαζκφ απφ
ηνπο θνηηεηΩο ηνπ ΞΚΠ θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο πεηξακαηηθΪο εξεπλεηηθΪο ηνπο
εξγαζΫαο.
Υο πξνο ηα δηαζΩζηκα κΩζα θαη ππνδνκΩο, ην ΡκΪκα θαιχπηεη πιΪξσο ηφζν ηηο
εθπαηδεπηηθΩο αλΨγθεο φζν θαη ηηο εξεπλεηηθΩο θαηΨ ηελ εθπφλεζε ησλ
κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ. Ρν ΡκΪκα ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ επηδηψθεη ηελ αλΨζεζε
κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλΪ επηζηεκνληθΨ
πεξηνδηθΨ κε θξηηΩο. Ρν ΡκΪκα ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ επηπιΩνλ θαηΨ ην ρξνληθφ
δηΨζηεκα εθπφλεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ κεξηκλΨ γηα ηε ζπκκεηνρΪ ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε εξεπλεηηθΨ πξνγξΨκκαηα.
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Δξεπλεηηθό έξγν
5.1. Πποαγωγή ηηρ έπεςναρ ζηο πλαίζιο ηος Τμήμαηορ
Ρα θΫλεηξα γηα ηελ δηεμαγσγΪ ηεο Ωξεπλαο απφ ηα κΩιε ΔΞ αθνξνχλ θπξΫσο ζηελ
επηζηεκνληθΪ αλαγλψξηζε θαη θαηαμΫσζΪ ηνπο. ΠεκαληηθΨ εκπφδηα ζηελ δηεμαγσγΪ
εξεπλεηηθνχ Ωξγνπ απνηεινχλ ν ππεξβνιηθφο θφξηνο δηδαζθαιΫαο (πνπ ππεξβαΫλεη
ζε πνιιΩο πεξηπηψζεηο ηηο 20 ψξεο ζε εβδνκαδηαΫα βΨζε), ε κε δπλαηφηεηα ζηα ΡΔΗ
απηνηεινχο επΫβιεςεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ (πνπ απνηεινχλ παγθνζκΫσο ην
βαζηθφ εξγαιεΫν δηεμαγσγΪο Ωξεπλαο) θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ πνπ επηβΨιινληαη απφ ηηο αξρΩο δηαρεΫξεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ Ωξγσλ
θαη ηηο νπνΫεο, απνπζΫα βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, επσκΫδεηαη εμ νινθιΪξνπ ν
ππεχζπλνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξΨκκαηνο.
ΞαξΨ ηα εγγελΪ πξνβιΪκαηα, ην ΡκΪκα Ωρεη ζεκαληηθΪ παξνπζΫα ζηνλ ρψξν ηεο
Ωξεπλαο αλαιακβΨλνληαο ηελ πινπνΫεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΨησλ κε ζθνπφ ηελ
παξαγσγΪ γλψζεο, ηελ αμηνπνΫεζε ησλ απνηειεζκΨησλ γηα ηελ επΫιπζε
πξνβιεκΨησλ πνπ αληηκεησπΫδεη ε βηνκεραλΫα ηξνθΫκσλ θαζψο θαη ηελ πξνβνιΪ
ηνπ ΡκΪκαηνο ζηελ επηζηεκνληθΪ θνηλφηεηα.
Νη βαζηθνΫ θνξεΫο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκΨησλ εΫλαη ε ΔπηηξνπΪ Δξεπλψλ
ηνπ ΡΔΗ θαη ην πξφγξακκα «ΑξρηκΪδεο». Ρα ηειεπηαΫα ρξφληα ε ιΫζηα απηΪ Ωρεη
επεθηαζεΫ ζεκαληηθΨ θαζψο Ωρνπλ ρξεκαηνδνηεζεΫ πξνγξΨκκαηα απφ ηα
πξνγξΨκκαηα «ΑξηζηεΫα» θαη «ΠπλεξγαζΫα», ηε δξΨζε «Θνππφληα ΘαηλνηνκΫαο ηεο
ΓΓΔΡ» φπσο θαη απφ ηδηψηεο ζην πιαΫζην ζπλεξγαζΫαο ηνπ ΡκΪκαηνο κε ηελ
βηνκεραλΫα. Ρα πεξηζζφηεξα πξνγξΨκκαηα πνπ εθηεινχληαη ζην ΡκΪκα δΫλνπλ ηελ
δπλαηφηεηα επ΄ακνηβΪ ζπλεξγαζΫαο κε εμσηεξηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγΨηεο
(κεηαπηπρηαθνχο, δηδαθηνξηθνχο θνηηεηΩο θαζψο θαη κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηΩο)
εκπινπηΫδνληαο ην δπλακηθφ θαη ηα εξεπλεηηθΨ αληηθεΫκελα ηνπ ΡκΪκαηνο. Ρν
κεγαιχηεξν κΩξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνγξακκΨησλ αθνξΨ ζηηο ακνηβΩο
απηψλ ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ζε δαπΨλεο πξνκΪζεηο αλαισζΫκσλ ελψ Ωλα επΫζεο
κεγΨιν κΩξνο αμηνπνηεΫηαη γηα ηελ επΩθηαζε θαη αλαβΨζκηζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ
εμνπιηζκνχ. ΚΩζσ αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΨησλ ηα νπνΫα
πινπνηΪζεθαλ απφ ΔΞ αιιΨ θαη ην ΡκΪκα ζπλνιηθΨ, Ωρνπλ δεκηνπξγεζεΫ αμηφινγεο
(αθφκα θαη ζε δηεζλΩο επΫπεδν) εξεπλεηηθΩο ππνδνκΩο (φπσο αλαιχνληαη ζην
ΞαξΨξηεκα).
Ζ εμσζηξεθΪο αληΫιεςε ηεο Ωξεπλαο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ
ηκΪκαηνο ζε ζεκαληηθνχο δηεζλεΫο θαη εζληθνχο θνξεΫο. Ζ επΫθνπξε θαζεγΪηξηα ηνπ
ΡκΪκαηνο θα. ΘαινγηΨλλε ΔιΩλε εθπξνζσπεΫ ην ΑΡΔΗΘ απφ ην 2012 ζηελ ΔζληθΪ
ΡερλνινγηθΪ Ξιαηθφξκα “Food for Life” ππφ ην ζπληνληζκφ ηνπ ΠΔΒΡ (Πχλδεζκνο
Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ ΡξνθΫκσλ). Ρν ΑΡΔΗΘ, κΩζσ ηνπ ΡκΪκαηνο, κεηΨ ηελ
ππνβνιΪ ζρεηηθΪο αΫηεζεο, παξΩκεηλε κΩινο ηνπ Γηθηχνπ νξγαληζκψλ πνπ αζθνχλ
δξαζηεξηφηεηεο ζε ηνκεΫο ζπλαθεΫο κε εθεΫλνπο ηεο ΔπξσπατθΪο ΑξρΪο γηα ηελ
ΑζθΨιεηα ησλ ΡξνθΫκσλ (EFSA) βΨζεη ηνπ Ψξζξνπ 36 ηνπ Θαλνληζκνχ
(ΔΘ)178/2002. Υο ζεκεΫα επαθΪο ηνπ ΡκΪκαηνο ζην παξαπΨλσ ΓΫθηπν δξνπλ ε
επηθ θαζ. ηνπ ΡκΪκαηνο θα ΞαπαγεσξγΫνπ καδΫ κε ηελ θα ΘαινγηΨλλε. Ν ΔΦΔΡ
απνηειεΫ ην Δζηηαθφ ΠεκεΫν ηεο EFSA ζηελ ΔιιΨδα ζπληνλΫδνληαο ηα ειιεληθΨ κΩιε
ηνπ Γηθηχνπ. Ζ θα ΞαπαγεσξγΫνπ δηαηειεΫ κε απφθαζε ηεο Γ/λζεο ΑγξνηηθΪο
ΞνιηηηθΪο θαη ΡεθκεξΫσζεο ηνπ πνπξγεΫνπ ΓεσξγΫαο (Αξηζ. Ξξση. 243193/14-52002) ΔζληθΪ Δθπξφζσπνο ζηε ΓηεζλΪ Έλσζε ΔπηζηΪκεο θαη ΡερλνινγΫαο Πηηεξψλ
(ICC). Απφ ην 2002 Ωσο ζΪκεξα ε θα ΞαπαγεσξγΫνπ εΫλαη επΫζεο ΡακΫαο ηνπ
ΠπκβνπιΫνπ ηνπ Δπξσπατθνχ ΡκΪκαηνο ηεο ΑκεξηθαληθΪο Έλσζεο Σεκηθψλ γηα ηα
ΠηηεξΨ (AACC) ελψ δηαηειεΫ θαη ΚΩινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηεο Έλσζεο
«ISEKI-FOOD» European Association for Integrating Food Science and Engineering
Knowledge into the Food Chain (2005-2013).
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Ζ θαζεγΪηξηα εθαξκνγψλ θα. ΙπθνηξαθΫηε ΔιΩλε ζπκκεηεΫρε ζε ζπλΨληεζε
ζηξνγγπιΪο ηξαπΩδεο κε εξεπλεηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξεΫο ηεο ΘεληξηθΪο
ΚαθεδνλΫαο ζην πιαΫζηα ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο RAF REGIONS-Bringing the Benefits
of Research to AgroFood SMEs FP7. Κε βΨζε ηελ εξεπλεηηθΪ δξαζηεξηφηεηΨ ηνπ, ην
ΡκΪκα εληΨρζεθε ζε κηα κεγΨιε βΨζε δεδνκΩλσλ κε θνξεΫο γηα πηζαλΩο
εξεπλεηηθΩο ζπλεξγαζΫεο ζε επξσπατθφ επΫπεδν θΨηη ην νπνΫν απνηεινχζε θαη ηνλ
ζηφρν ηνπ ελ ιφγσ πξνγξΨκκαηνο.
5.2. Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα και έπγα πος εκηελούνηαι ζηο Τμήμα
Ν πΫλαθαο 10-14 ζπλνςΫδεη ηα εξεπλεηηθΨ πξνγξΨκκαηα πνπ Ωρνπλ εθπνλεζεΫ Ϊ
εθπνλνχληαη θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα 5εηΫα ζην ΡκΪκα απφ κΩιε ηνπ ΔΞ ζε ξφιν
ζπληνληζηΪ (επηζηεκνληθΨ ππεχζπλνπ). Πηα παξαπΨλσ πξνγξΨκκαηα ζπκκεηΩρνπλ
σο επηζηεκνληθψο ππεχζπλα Ϊ κΩιε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο
γεγνλφο ην νπνΫν θαηαδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθΪ ζΩζε πνπ θαηΩρεη ε Ωξεπλα ζην
TκΪκα.
5.3. Δπεςνηηικέρ ςποδομέρ
Ρν ΡκΪκα δηαζΩηεη δχν κεγΨια εξγαζηΪξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ην Ωλα θπξΫσο γηα
Ωξεπλα θαη ιηγφηεξν γηα εθπαΫδεπζε θαη ην Ψιιν ηφζν γηα Ωξεπλα φζν θαη γηα
εθπαΫδεπζε.
ΠπγθεθξηκΩλα:
Ρν Δξεπλεηηθφ ΔξγαζηΪξην ΚειΩηεο Σεκηθψλ θαη Φπζηθψλ ΞαξακΩηξσλ
ΡξνθΫκσλ ην νπνΫν θαηαιακβΨλεη ρψξν 250 ηεηξαγσληθψλ κΩηξσλ
Ρν Βηνκεραληθφ ΔξγαζηΪξην ΚεραληθΪο θαη ΔπεμεξγαζΫαο ΡξνθΫκσλ πνπ
θαηαιακβΨλεη ρψξν πεξΫπνπ 1000 ηεηξαγσληθψλ κΩηξσλ
ΔπηπιΩνλ δηαζΩηεη:
Δξεπλεηηθφ ΔξγαζηΪξην ΚηθξνβηνινγΫαο ΡξνθΫκσλ κε εκβαδφλ 15
ηεηξαγσληθψλ κΩηξσλ
Δξεπλεηηθφ ΔξγαζηΪξην ΑλΨπηπμεο θαη Γνθηκψλ ΛΩσλ ΡξνθΫκσλ κε
εκβαδφλ 80 ηεηξαγσληθψλ κΩηξσλ
Νη ππΨξρνληεο ρψξνη ζεσξνχληαη, αλαθνξηθΨ κε ηηο ηξΩρνπζεο εξεπλεηηθΩο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΡκΪκαηνο, πξνο ην παξφλ επαξθεΫο θαη ε πνηφηεηα ηνπο απφ
Ψπνςε ππνδνκψλ ζεσξεΫηαη ηθαλνπνηεηηθΪ. Ν εξγαζηεξηαθφο επηζηεκνληθφο
εμνπιηζκφο εΫλαη θαηΨιιεινο γηα δηεμαγσγΪ πςεινχ επηπΩδνπ Ωξεπλαο θαη ζε
γεληθΩο γξακκΩο ζεσξεΫηαη επαξθΪο. Ξαξ‟ φηη επΫ ηνπ παξφληνο, νη δηαζΩζηκεο
ππνδνκΩο θαιχπηνπλ ηηο αλΨγθεο ηεο ηξΩρνπζαο εξεπλεηηθΪο δηαδηθαζΫαο,
δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο αλΨγθεο γηα αλαλΩσζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ
εμνπιηζκνχ.
Πεκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ αλΨπηπμε ηεο εξεπλεηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΡκΪκαηνο
ιακβΨλνληαη ππφςε αθελφο ε εμεηδΫθεπζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ θαη
αθεηΩξνπ ε ππΨξρνπζα εξεπλεηηθΪ ππνδνκΪ. Ρα εξεπλεηηθΨ εξγαζηΪξηα
ιεηηνπξγνχλ ζε εκεξΪζηα βΨζε αλΨινγα κε ηηο αλΨγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα
δηΨθνξα πεδΫα Ωξεπλαο.
ζνλ αθνξΨ ζηελ θαηΨζηαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζην Βηνκεραληθφ
ΔξγαζηΪξην ηα κεραλΪκαηα επεμεξγαζΫαο ηξνθΫκσλ εΫλαη ειηθΫαο πιΩνλ ησλ 20
εηψλ. Ξαξ‟ φια απηΨ εΫλαη Ψξηζηα ζπληεξεκΩλα, απνιχησο ιεηηνπξγΪζηκα θαη ζε Ωλα
κεγΨιν πνζνζηφ Ωρεη γΫλεη ε αλαβΨζκηζε ηνπο κε ηελ εγθαηΨζηαζε ζ‟ απηΨ
ζπζηεκΨησλ απηνκΨηνπ ειΩγρνπ, ιΪςεο, θαηαγξαθΪο θαη επεμεξγαζΫαο δεδνκΩλσλ
κε ρξΪζε ηερλνινγΫαο αηρκΪο θαη κΨιηζηα ε αλαβΨζκηζε ησλ κεραλεκΨησλ Ωγηλε ζε
πςειφ πνζνζηφ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ηερληθΪο ππεξεζΫαο ηνπ ΡκΪκαηνο
ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ. Πηα Ψιια εξεπλεηηθΨ εξγαζηΪξηα, ν επηζηεκνληθφο
εμνπιηζκφο εΫλαη θαηΨ 90% ηεο ηειεπηαΫαο πεληαεηΫαο.
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Ζ ζσζηΪ ιεηηνπξγΫα ηνπ εξεπλεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε ζπληΪξεζΪ ηνπ,
εμαζθαιΫδεηαη απφ ην Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ πνπ δηαζΩηεη ην ΡκΪκα, Ωλαλ Δξγνδεγφ
Κεραλνιφγν, Ωλαλ εηδηθφηεηαο ΑπηνκαηηζηΪ θαη Ωλαλ εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνληθνχ.
Ζ πξνκΪζεηα, ε ζπληΪξεζε θαη ε αλαλΩσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ
ρξεκαηνδνηνχληαη θαηΨ θχξην ιφγν απφ ηα θνλδχιηα πνπ δηαηΫζεληαη ζην ΡκΪκα
απφ ην πξνυπνινγηζκφ ησλ δεκνζΫσλ επελδχζεσλ ηνπ ΑΡΔΗΘ θαη θαηΨ δεχηεξν
ιφγν απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθΨ πξνγξΨκκαηα.
Ζ πιΪξεο ιΫζηα ησλ επηζηεκνληθψλ νξγΨλσλ πνπ δηαζΩηεη ην ΡκΪκα αλΨ
εξγαζηΪξην θαηαγξΨθεηαη ζην ΞαξΨξηεκα ηεο Ωθζεζεο.

5.4. Δπιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ ηων μελών ΔΠ ηος Τμήμαηορ καηά ηην
ηελεςηαία πενηαεηία
Ν πΫλαθαο 10-10 θαηαγξΨθεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ πνπ
Ωρνπλ πξνθχςεη ζαλ απνηΩιεζκα ηεο εξεπλεηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο ζην ΡκΪκα θαηΨ
ηελ πεληαεηΫα 2009-2013 (κε βΨζε ηα ζηνηρεΫα πνπ ζπγθεληξψλεη ε ΚΝΓΗΞ ηνπ
ΑΡΔΗΘ).
5.5. Αναγνώπιζη από ηπίηοςρ ηηρ έπεςναρ πος γίνεηαι ζηο Τμήμα
Νη δεΫθηεο αλαγλψξηζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ Ωξγνπ γηα ην Ϋδην ρξνληθφ δηΨζηεκα
παξνπζηΨδνληαη ζηνλ πΫλαθα 10-11 θαη ραξαθηεξΫδνληαη σο εμαηξεηηθνΫ.
5.6. Δπεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ ηος Τμήμαηορ
Ρν ΡκΪκα ζπλεξγΨδεηαη εξεπλεηηθΨ κε ην ΡκΪκα ΓηαηξνθΪο ηνπ ΑΡΔΗΘ, κε ην
ΡκΪκα ΣεκεΫαο ηνπ ΞαλεπηζηεκΫνπ ΗσαλλΫλσλ, κε ην ΡκΪκα ΣεκεΫαο θαη ην ΡκΪκα
ΒηνινγΫαο ηνπ ΑΞΘ, κε ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, ην ΚπελΨθεην
Φπηνπιαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην, ην Δζληθφ ΘΩληξν Έξεπλαο θαη ΡερλνινγηθΪο
ΑλΨπηπμεο (ΔΘΔΡΑ), ην ΞαλεπηζηΪκην ηνπ Huddersfield, ΚεγΨιε ΒξεηηαλΫα, ην
ΞαλεπηζηΪκην ηνπ Wurzburg, ΓεξκαλΫα, ην Max Planck Institute of Colloids and
Interfaces, Potsdam-Golm Science Park, ΓεξκαλΫα θαη ην Department of Food Safety
and Quality Management, Faculty of Agriculture, University of Belgrade, ΠεξβΫα.
ΔπηπιΩνλ, απφ ην 2012 ζην ΡκΪκα απαζρνιεΫηαη Ωλαο ιΩθηνξαο απφ ην
ΞαλεπηζηΪκην Zagazig ηεο Αηγχπηνπ κε ππνηξνθΫα απφ ην πνπξγεΫν ΞαηδεΫαο ηεο
Αηγχπηνπ, κε εηδηθφηεηα ζε ζΩκαηα κηθξνβηνινγΫαο. ΔξεπλεηηθΩο ζπλεξγαζΫεο κε
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξεΫο ζην πιαΫζην εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΨησλ
θαΫλνληαη ζηνλ πΫλαθα 10-14. ΓεληθΨ, ηΨζε ηνπ ΡκΪκαηνο εΫλαη ε πεξαηηΩξσ
δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζΫαο κε Ψιινπο θνξεΫο θαη Ηδξχκαηα.
5.7. Σςμμεηοσή ηων θοιηηηών ζηην έπεςνα
Πηηο εξεπλεηηθΩο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΡκΪκαηνο ζπκκεηεΫραλ θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα
πεληαεηΫα πΩξα ησλ 50 πξνπηπρηαθνΫ θνηηεηΩο, 20 κεηαπηπρηαθνΫ θνηηεηΩο, 10
ππνςΪθηνη δηδΨθηνξεο θαη 9 κεηαδηδαθηνξηθνΫ εξεπλεηΩο.
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6. ρέζεηο κε θνηλωληθνύο/πνιηηηζηηθνύο/παξαγωγηθνύο
(ΚΠΠ) θνξείο
6.1. Σςνεπγαζίερ ηος Τμήμαηορ με ΚΠΠ θοπείρ
Ρν ΡκΪκα επηδηψθεη δηαξθψο ηελ δηαζχλδεζΪ ηνπ κε ΘΞΞ θνξεΫο εΫηε κΩζσ
ζπλεξγαζηψλ ζε εξεπλεηηθΨ πξνγξΨκκαηα (φπσο θαΫλεηαη ζηνλ πΫλαθα 10-14) εΫηε
κΩζσ ηεο ελεξγΪο ζπκκεηνρΪο ησλ κειψλ ηνπ ζε ζπλΩδξηα, εκεξΫδεο Ϊ εθπαηδεπηηθΨ
πξνγξΨκκαηα ηα νπνΫα απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ. Ζ κεγαιχηεξε θαηαμΫσζε ηνπ
ΡκΪκαηνο ζηελ ΑθαδεκατθΪ Θνηλφηεηα, κπνξεΫ λα δεκηνπξγΪζεη επξχηεξεο
πξννπηηθΩο γηα επνηθνδνκεηηθΪ θαη νπζηαζηηθΪ ζπλεξγαζΫα κε ΘΞΞ θνξεΫο νη
νπνΫνη πηζαλψο δελ εΫλαη ελΪκεξνη γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ΡκΪκαηνο.
Ρν ΡκΪκα κΩζσ κειψλ ηνπ ΔΞ ηνπ ζπκκεηΩρεη ζηελ ΔιιεληθΪ ΡερλνινγηθΪ
Ξιαηθφξκα “Food for Life” πνπ απνηειεΫ Ωλα θνηλφ θφξνπκ ηεο ΒηνκεραλΫαο
ΡξνθΫκσλ, ηεο εξεπλεηηθΪο θνηλφηεηαο θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξΩσλ ηνπ
θιΨδνπ ησλ ηξνθΫκσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηεξαηνηΪησλ θαη ηε
ρΨξαμε ΔζληθΪο ζηξαηεγηθΪο γηα ηελ Ωξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθΪ αλΨπηπμε ζηνλ
ηνκΩα ησλ ηξνθΫκσλ. Ζ ΔιιεληθΪ ΡερλνινγηθΪ Ξιαηθφξκα “Food for Life” εΫλαη
κΩξνο ηεο αληΫζηνηρεο ΔπξσπατθΪο Ξιαηθφξκαο θαη βξΫζθεηαη ππφ ηελ νξγΨλσζε
θαη αηγΫδα ηνπ ΠπλδΩζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ ΡξνθΫκσλ.
6.2. Γςναμική ηος Τμήμαηορ για ανάπηςξη ζςνεπγαζιών με ΚΠΠ θοπείρ
Ρν ΡκΪκα εΫλαη ζε ζΩζε λα ζπλεξγαζηεΫ απνηειεζκαηηθΨ κε παξαγσγηθνχο θνξεΫο
(βηνκεραλΫεο θαη βηνηερλΫεο ηξνθΫκσλ) ζε ζΩκαηα βειηΫσζεο παξαγσγΪο, αλΨπηπμεο
λΩσλ πξντφλησλ θαη ειΩγρνπ πνηφηεηαο. ΔπηπιΩνλ, ην ΡκΪκα εΫλαη ζε ζΩζε λα
ζπλεξγαζηεΫ κε θνηλσληθνχο θνξεΫο ηφζν ζε ζΩκαηα ελεκΩξσζεο θαη εθπαΫδεπζεο
ησλ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθΨ κε ηελ αζθΨιεηα θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ηξνθΫκσλ,
φζν θαη ζηνλ Ωιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ηξνθΫκσλ πνπ ζα πξνζθνκΫζνπλ νη θνξεΫο
ζην ΡκΪκα.
Ρν ΡκΪκα δηαζΩηεη φιν ηνλ απαξαΫηεην εμνπιηζκφ θαζψο θαη Δθπαηδεπηηθφ
Ξξνζσπηθφ πςεινχ επηπΩδνπ γηα αλΨπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ. ΑλαθΩξεηαη φηη ν
εμνπιηζκφο ησλ επηκΩξνπο εξγαζηεξΫσλ θαη θπξΫσο ν εμνπιηζκφο ηνπ Βηνκεραληθνχ
ΔξγαζηεξΫνπ ΚεραληθΪο & ΔπεμεξγαζΫαο ΡξνθΫκσλ (πηινηηθΩο κνλΨδεο
παξαγσγΪο) θαη ηνπ Δξεπλεηηθνχ ΔξγαζηεξΫνπ ΚειΩηεο Φπζηθψλ θαη Σεκηθψλ
ΞαξακΩηξσλ ΡξνθΫκσλ εμαζθαιΫδνπλ φιεο ηηο πξνυπνζΩζεηο γηα ηελ αλΨπηπμε
ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ.
6.3. Γπαζηηπιόηηηερ ηος Τμήμαηορ ππορ ηην καηεύθςνζη ηηρ ανάπηςξηρ
και ενίζσςζηρ ζςνεπγαζιών με ΚΠΠ θοπείρ
Ρν ΡκΪκα επηδηψθεη ηελ ελεξγΪ ζπκκεηνρΪ ηνπ ζε εθδειψζεηο νη νπνΫεο παξΩρνπλ
ηελ δπλαηφηεηα ηεο ελΫζρπζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξεΫο.
Πην ΡκΪκα πξαγκαηνπνηΪζεθαλ ηα αθφινπζα ζεκηλΨξηα εθπαΫδεπζεο ειεγθηηθψλ
αξρψλ θαη ζπλαξκφδησλ θνξΩσλ γηα ινγαξηακζφ ηνπ ΔΦΔΡ (εθπαΫδεπζε ζηειερψλ
ηεο πεξηθεξεηαθΪο απηνδηνΫθεζεο θαη ππαιιΪισλ ηνπ ΔΦΔΡ):
ΔπΫζεκνο Ωιεγρνο ζηνλ ηνκΩα ησλ πξφζζεησλ ηξνθΫκσλ. πνΩξγν ΔΦΔΡ 279,
3/11/2014 - 5/11/2014, ΘεζζαινλΫθε.
ΔπΫζεκνο Ωιεγρνο ζηνλ ηνκΩα ησλ νπζηψλ πνπ επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα (Food
Contaminants). πνΩξγν ΔΦΔΡ 282, 10/11/2014 - 12/11/2014, ΘεζζαινλΫθε.
ΔπΫζεκνο Ωιεγρνο ζηνλ ηνκΩα ησλ ηξνθΫκσλ θπηηθΪο πξνΩιεπζεο i. ρπκνΫ,
επεμεξγαζκΩλα θξνχηα θαη ιαραληθΨ-θαηεςπγκΩλα, θνλζεξβνπνηεκΩλα, ζε
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Ψικε ii. κπαραξηθΨ, θαξπθεχκαηα, θαθΩ, θαθΨν θαη πξντφλησλ απηνχ, μεξνΫ
θαξπνΫ. πνΩξγν ΔΦΔΡ 282, 19/11/2014 - 21/11/2014, ΘεζζαινλΫθε.
Ζ επΫθνπξε θαζεγΪξηα ηνπ ΡκΪκαηνο θα. ΞαπαγεσξγΫνπ ΚαξΫα ζπκκεηεΫρε ζηηο
αθφινπζεο εθδειψζεηο ΘΞΞ θνξΩσλ σο πξνζθεθιεκΩλε εηζεγΪηξηα:
Πην 2ν εηΪζην ζπλΩδξην ΑγξνηερλνινγΫαο πνπ δηνξγΨλσζε ην ΔιιελνΑκεξαθαληθφ Δκπνξηθφ ΔπηκειεηΪξην,, 17 ΗνπλΫνπ 2013, Perrotis College,
ΘεζζαινλΫθε.
Πην 20ν ΠπλΩδξην ηεο ΞαλειιΪληαο Έλσζεο ΛΩσλ Αγξνηψλ κε ζΩκα «ΑγξνηηθΪ
ΝηθνλνκΫα &πνιηηηζκφο –Ξπιψλεο ΑλΨπηπμεο θαη ΓεκηνπξγΫαο» θαη ηΫηιν
εηζΪγεζεο «ΔιιεληθΨ πξντφληα ΞΝΞ, ΞΓΔ θαη ΔΞΗΞ. Ξαξνχζα θαηΨζηαζε
θαη πξννπηηθΩο», 30/8-1/9/2013, ΙακΫα.
Πε εθδΪισζε ηεο Έλσζεο ΛΩσλ Αγξνηψλ ΘνδΨλεο κε ζΩκα «ΘαιιηΩξγεηα ηεο
παηΨηαο ζηελ ΘνδΨλε, δπλαηφηεηεο, πξννπηηθΩο» θαη ηΫηιν εηζΪγεζεο
«ΔιιεληθΨ πξντφληα ΞΝΞ, ΞΓΔ θαη ΔΞΗΞ. Ζ πεξΫπησζε ηεο παηΨηαο
ΘνδΨλεο», 13 ΓεθεκβξΫνπ 2013, ΘνδΨλε.
Πε εκεξΫδα ηεο ΞαλειιΪληαο Έλσζεο Ρερλνιφγσλ ΡξνθΫκσλ (Ξ.Δ.ΡΔ.Ρ ) κε
ζΩκα «ΞαξαδνζηαθΨ ειιεληθΨ ηξφθηκα θαη ηερλνινγΫα ηξνθΫκσλ κηα
αξκνληθΪ ζπλχπαξμε», 16 ΚαξηΫνπ 2014, Metropolitan Expo Center ζηα
πιαΫζηα ηεο Ωθζεζεο FOODEXPO, ΑζΪλα.
Ζ επΫθνπξε θαζεγΪηξηα ηνπ ΡκΪκαηνο θα ΚεληδΩινπ ΞαξαζθεπΪ ζπκκεηεΫρε ζηελ
νξγαλσηηθΪ επηηξνπΪ θαη θαη σο εηζεγΪηξηα ζηηο αθφινπζεο εκεξΫδεο ηεο ΓΑΠΡΑ
ηνπ ΑΡΔΗΘ:
Ξαγθφζκηα ΖκΩξα ΞεξηβΨιινληνο, 5 ΗνπληΫνπ 2013, ΘεζζαινλΫθε.
ΞεξηβΨιινλ θαη επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλΫα, 19 ΦεβξνπαξΫνπ 2014,
ΘεζζαινλΫθε.
ΞεξηβΨιινλ θαη επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλΫα, 30 ΑπξηιΫνπ 2014, Αεξνδξφκην
«ΚαθεδνλΫα» ΘεζζαινλΫθεο.
ΔπηπιΩνλ, ην ΡκΪκα ζπκκεηΩρεη ελεξγΨ ζε εκπνξηθΩο εθζΩζεηο ζηνλ ρψξν ησλ
ηξνθΫκσλ φπσο ε ΓΔΡΟΝΞ, Meat Days θιπ. Πηηο εθζΩζεηο απηΩο επηδηψθεηαη ε
πξνβνιΪ ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΡκΪκαηνο θαη ε γλσξηκΫα κε ηνλ βηνκεραληθφ θφζκν ησλ
ηξνθΫκσλ. ΗδηαΫηεξα ελζνπζηψδεο ζε απηΩο ηηο δηνξγαλψζεηο εΫλαη ε ζπκκεηνρΪ ησλ
θνηηεηψλ ηνπ ΡκΪκαηνο.
Πε αξθεηΩο πεξηπηψζεηο κΩιε ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο Ωρνπλ παξαρσξΪζεη ζπλεληεχμεηο Ϊ
ζπκκεηΨζρεη ζε ξαδηνθσληθΩο Ϊ ηειενπηηθΩο ζπδεηΪζεηο κε ζΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΡκΪκαηνο θαη πξνο ελεκΩξσζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ ζε
ζΩκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθΩξνληνο φπσο ε δηαηεξεζηκφηεηα ησλ ηξνθΫκσλ.
6.4. Σύνδεζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ με ΚΠΠ θοπείρ με ηην εκπαιδεςηική
διαδικαζία
Ρν ΡκΪκα εΫρε ελεξγΪ ζπκκεηνρΪ ζην εηδηθφ πξφγξακκα ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο
ΛΩαο ΓεληΨο, κε ηΫηιν «Ρξηπηφιεκνο» ( ΦΔΘ 1438/Β΄/2.5.2012) ην νπνΫν εληΨζζεηαη
ζην πιαΫζην ησλ θεληξηθψλ αμφλσλ πνιηηηθΪο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο
ζηνλ πξσηνγελΪ ηνκΩα παξαγσγΪο, ηελ απνθεληξσκΩλε πνιηηηθΪ γηα ηε λενιαΫα θαη
ηηο νξηδφληηεο ζπλεξγαζΫεο ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επΫπεδν.
Ρν ΛνΩκβξην ηνπ 2013 ην ΡκΪκα ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ ηνπ ΑΡΔΗΘ απαληψληαο ζε
αλνηρηΪ πξφζθιεζε ηεο ΓΓΛΓ θαηΩζεζε ζρεηηθΪ αΫηεζε κε επηζηεκνληθΪ ππεχζπλε
ηελ επηθ. θαζ. ηνπ ΡκΪκαηνο Γξ ΚαξΫα ΞαπαγεσξγΫνπ γηα ηε δηνξγΨλσζε δχν
εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξΫσλ γηα λΩνπο απφ 24 Ωσο θαη 40 εηψλ πνπ ζΩινπλ λα
αζρνιεζνχλ κε ηνλ πξσηνγελΪ ηνκΩα θαη ηε κεηαπνΫεζε, ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο 60
σξψλ. Ρα ζεκηλΨξηα απηΨ πνπ εθηφο απφ ηελ επηρνξΪγεζε ηεο ΓΓΛΓ χςνπο 2200
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Δπξψ πξνΩβιεπαλ θαη ηελ νηθνλνκηθΪ ζπκκεηνρΪ χςνπο 50 Δπξψ απφ θΨζε Ωλα απφ
ηνπο 20 ζπκκεηΩρνληεο, δηεμΪρζεζαλ απνγεπκαηηλΩο ψξεο θαη ΠΨββαηα ελψ ζε
πξψηε θΨζε αθνξνχζαλ δχν ζεκαηηθΩο ελφηεηεο.
1. ΔιαηνθνκΫα: θαιιηΩξγεηα ειηΨο θαη κεηαπνΫεζε
ΞεξΫνδνο πινπνΫεζεο 16/12/2013-3/2/2014
ΔθπαηδεπηΩο: ΘαινγηΨλλε ΔιΩλε (ππεχζπλε ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξΨκκαηνο), Ονχκπνο ΑζαλΨζηνο, ΘΨιθαο ΖιΫαο,
Θφθθαιεο ΑζαλΨζηνο,
ΞαπαγεσξγΫνπ ΚαξΫα, ΟαθαειΫδεο ΠηΩιηνο, ΠακαξΨο ΞΩηξνο, θαηΑγγειφπνπινο
ΠηακΨηεο
2. ΓεκεηξηαθΨ: θαιιηΩξγεηα θαη κεηαπνΫεζε ζε πξντφληα πξνζηηζΩκελεο αμΫαο
ΞεξΫνδνο πινπνΫεζεο 16/12/2013-3/2/2014
ΔθπαηδεπηΩο: ΞαπαγεσξγΫνπ ΚαξΫα (ππεχζπλε ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξΨκκαηνο), Θφθθαιεο ΑζαλΨζηνο, ΟαθαειΫδεο ΠηΩιηνο, Καξηλνπνχινπ Αλλα,
θαη Αγγειφπνπινο ΠηακΨηεο
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2014 ην ΡκΪκα ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ πΪξε κΩξνο ζε δεχηεξε
πξφζθιεζε ηεο ΓΓΛΓ γηα κΫα αθφκε ζεκαηηθΪ ελφηεηα κε ζπληνλΫζηξηα ηε Γξ ΚαξΫα
ΞαπαγεσξγΫνπ θαη Δπηζη. ππεχζπλε ηεο ζεκαηηθΪο ελφηεηαο ηελ επηθ. θαζ. Γξ
ΓεσξγΫα ΓεκεηξΩιε.
Ν ηΫηινο ηνπ ηξΫηνπ θχθινπ Ϊηαλ « ΓΨια θαη γαιαθηνθνκηθΨ πξντφληα. Απφ ηελ
παξαγσγΪ ζηε κεηαπνΫεζε».
ΞεξΫνδνο πινπνΫεζεο 16/9/2014-18/10/2014
ΔθπαηδεπηΩο: ΓεκεηξΩιε ΓεσξγΫα (ππεχζπλε ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξΨκκαηνο), ΚπακπΫδεο ΒαζΫιεηνο , Δμαξρφπνπινο ΠηΩιηνο, ΞαπαγεσξγΫνπ
ΚαξΫα, ΟαθαειΫδεο ΠηΩιηνο, ΠακαξΨο ΞΩηξνο, ΚπειΫδεο ΑζαλΨζηνο.
Πηελ πξνζπΨζεηα γηα κηα ζθαηξηθΪ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηΪησλ
αλαπηχρζεθε ζπλεξγαζΫα κε εηζεγεηΩο απφ Ψιια ΡκΪκαηα ηνπ ΑΡΔΗΘ θαη
εηδηθφηεξα ην ΡκΪκα Ρερλνιφγσλ ΓεσπνλΫαο θαη ην ΡκΪκα ΔκπνξΫαο θαη
ΓηαθΪκηζεο αιιΨ θαη εθπξνζψπνπο ηνπ παξαγσγηθνχ θιΨδνπ.
ΗδηαΫηεξε βαξχηεηα δΫλεηαη ζηελ πξναγσγΪ, κΩζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ωξγνπ, ζηνπο
θνηηεηΩο ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ζπλεξγαζΫα κε ΘΞΞ
θνξεΫο θαη ηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ. Πην πιαΫζην ηνπ καζΪκαηνο
ΞιεξνθνξηθΪ ΗΗ, απφ ηελ επΫθνπξε θαζεγΪηξηα ηνπ ΡκΪκαηνο θα. ΚεληδΩινπ
ΞαξαζθεπΪ δΫδεηαη ζηνπο θνηηεηΩο νκαδηθΪ εξγαζΫα δηεπηζηεκνληθνχ
ελδηαθΩξνληνο κε
ζΩκα ηελ παξνπζΫαζε ελφο θαηλνηφκνπ πξντφληνο ζηελ
ΡερλνινγΫα ΡξνθΫκσλ. Παλ απνηΩιεζκα ηνπ ελζνπζηαζκνχ ηνλ νπνΫνλ
θαηαδεηθλχνπλ νη θνηηεηΩο θαη ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο ησλ ηδεψλ πνπ παξνπζηΨδνπλ,
Ωρεη θαζηεξσζεΫ λα επηιΩγνληαη νη Ωμη – νθηψ θαιχηεξεο απφ ην ζχλνιν ησλ
εξγαζηψλ πνπ θαηαηΫζεληαη θαη λα
παξνπζηΨδνληαη ζε εκεξΫδα θαη λα
δηαγσλΫδνληαη. Νη εκεξΫδεο δηνξγαλψλνληαη ζε ζπλεξγαζΫα κε ηελ ΚνλΨδα
ΘαηλνηνκΫαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΑΡΔΗΘ ζε ρψξν εθηφο ΑΡΔΗΘ κε
ζπκκεηνρΪ ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. ΔπηιεγκΩλεο εξγαζΫεο παξνπζηΨδνληαη θαη ζε
ζπλΩδξηα Ϊ εθζΩζεηο κε ζΩκα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα φπσο ην Money Show. Ξην
ζπγθεθξηκΩλα, ην Αθαδ. Έηνο 2013-14, θνηηεηΩο ηνπ ηκΪκαηνο ζπκκεηεΫραλ κε
παξνπζηΨζεηο θαη δηαγσλΫζηεθαλ ζηηο αθφινπζεο εθδειψζεηο:
ΖκεξΫδα «ΘαηλνηνκηθΩο ΞξνηΨζεηο θαη ΔπηρεηξεκαηηθΩο ΗδΩεο ησλ Φνηηεηψλ
ηνπ ΡκΪκαηνο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ ηνπ ΑΡΔΗ-Θ», 18 ΛνεκβξΫνπ 2013,
ΑΫζνπζα ΘεληξηθΪο ΒηβιηνζΪθεο ΓΪκνπ ΘεζζαινλΫθεο.
ΖκεξΫδα «Γηαγσληζκφ Θαηλνηφκσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Ηδεψλ ησλ ΚνλΨδσλ
ΘαηλνηνκΫαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Κν.Θ.Δ.) ηεο Βφξεηαο ΔιιΨδαο», 29
ΚαξηΫνπ 2014, ΜελνδνρεΫν Hyatt Regency, ΘεζζαινλΫθε. Πηνλ δηαγσληζκφ
ζπκκεηεΫραλ νκΨδεο θνηηεηψλ απφ φια ηα ΑΔΗ ηεο Βφξεηαο ΔιιΨδαο. Νη
παξνπζηΨζεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΡκΪκαηνο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ πΪξαλ
ηελ 2ε θαη 3ε ζΩζε ζην δηαγσληζκφ.
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ΖκεξΫδα «ΘαηλνηνκηθΩο ΞξνηΨζεηο θαη ΔπηρεηξεκαηηθΩο ΗδΩεο ησλ Φνηηεηψλ
ηνπ ΡκΪκαηνο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ ηνπ ΑΡΔΗ-Θ», 6 ΗνπλΫνπ 2014, ΑΫζνπζα
Φηνινπηψρνπ Αδειθφηεηαο Θπξηψλ, ΘεζζαινλΫθε.
Πηηο 14 ΚαΫνπ 2014, ην ΡκΪκα ζπλδηνξγΨλσζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ κε ην
Ξεξηθεξεηαθφ ΡκΪκα ΒνξεΫνπ ΔιιΨδνο ηεο ΞαλειιΪληαο Έλσζεο Ρερλνιφγσλ
ΡξνθΫκσλ (ΞΔΡΔΡ) εκεξΫδα κε ζΩκα «Ζ επαγγεικαηηθΪ πνξεΫα ησλ πηπρηνχρσλ
ηερλνιφγσλ ηξνθΫκσλ, πξνβιΪκαηα θαη πξννπηηθΩο». Πηελ εκεξΫδα παξνπζΫαζαλ
ηελ επαγγεικαηηθΪ ηνπο εκπεηξΫα σο ηερλνιφγνη ηξνθΫκσλ απφ δηαθνξεηηθΩο ζΩζεηο
ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκΩα νη αθφινπζνη εηζεγεηΩο: Γ. ΞεηξΫδεο απφ ην ΡκΪκα
ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ ηνπ ΑΡΔΗΘ, Αζ. Γνχιαο απφ ηε Γηεχζπλζε ΑλΨπηπμεο ΡκΪκα
ΔκπνξΫνπ & Ρνπξηζκνχ, Κ. ΓαβξηειΫδνπ απφ ηνλ ΔΦΔΡ, Σ. ΒνγηΨλλνπ
επηρεηξεκαηΫαο Ξξφεδξν ηεο ΞΟΝΒΙ ΑΔ, Μ. Ιεψλεο θαζεγεηΪο ΓεπηεξνβΨζκηαο
ΔθπαΫδεπζεο, Έι. ΘπξηαδΪ εξγαζηεξηαθΪ αλαιχηξηα, Δι ΠαθαξΩιε ππεχζπλε
πνηνηηθνχ ειΩγρνπ Jannis, Σ. ΒειηΨλε ζχκβνπινο επηρεηξΪζεσλ & επηζεσξεηΪο
ζπζηεκΨησλ πνηφηεηαο. Ρελ εκεξΫδα παξαθνινχζεζαλ κε ελδηαθΩξνλ θαη ελεξγΪ
ζπκκεηνρΪ ζηελ ζπδΪηεζε πνπ αθνινχζεζε πνιινΫ θνηηεηΩο ηνπ ΡκΪκαηνο.
ΔπηπιΩνλ ησλ παξαπΨλσ εθδειψζεσλ, ε επαθΪ ηνπ ΡκΪκαηνο κε παξαγσγηθνχο
θνξεΫο θαηΨ ηελ εθπαηδεπηηθΪ δηαδηθαζΫα ζπληειεΫηαη κε ζπλερΪ ηξφπν κε ηελ
δηνξγΨλσζε επηζθΩςεσλ ζε βηνκεραλΫεο ηξνθΫκσλ ζην πιαΫζην δηαθφξσλ
καζεκΨησλ (πρ. ΔπεμεξγαζΫα γΨιαθηνο, θξΩαηνο θιπ., ΚειΩηε θαη ζρεδηαζκφο
βηνκεραληψλ ηξνθΫκσλ, ΚΨξθεηηλγθ ΡξνθΫκσλ θιπ.) φπσο θαη κΩζσ ηεο εθηΩιεζεο
ηεο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε βηνκεραλΫεο θαη εξγαζηΪξηα ηξνθΫκσλ. Ζ
πξαγκαηνπνΫεζε ηεο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο ζε ΘΞΞ θνξεΫο παξΩρεη ηε δπλαηφηεηα
αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηΪησλ πνπ παξΩρεη ην ΡκΪκα ζηνπο θνηηεηΩο,
θαζψο θαη ελεκΩξσζε ηνπ ΡκΪκαηνο απφ ηνπο αζθνχκελνπο γηα ηελ επηθξαηνχζα
θαηΨζηαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζΫαο. ΑλαθΩξεηαη φηη πνιιΩο θνξΩο νη ρψξνη
πξαγκαηνπνΫεζεο ηεο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο απνηεινχλ κειινληηθνχο ρψξνπο
απαζρφιεζεο ησλ απνθνΫησλ.
6.5. Σςμβολή ηος Τμήμαηορ ζηην ηοπική, πεπιθεπειακή και εθνική
ανάπηςξη
Ν ζεκαληηθφηεξνο παξΨγνληαο ζπκβνιΪο ηνπ ηκΪκαηνο ζηελ ηνπηθΪ, πεξηθεξεηαθΪ
θαη εζληθΪ αλΨπηπμε απνηειεΫ ε δπλαηφηεηα ζηειΩρσζεο πνπ παξΩρεη ζηνπο
παξαγσγηθνχο θνξεΫο ηεο ρψξαο κε ηνπο θαιΨ εθπαηδεπκΩλνπο απνθνΫηνπο ηνπ. Ρα
ηειεπηαΫα ρξφληα πνιιαπιαζηΨδνληαη θαη νη επθαηξΫεο ζπκβνιΪο ζε ζΩκαηα
εξεπλεηηθΪο θαη ηερλνινγηθΪο αλΨπηπμεο κΩζσ ζχκπξαμεο κε ηδησηηθνχο
παξαγσγηθνχο θνξεΫο. κσο, ε εθκεηΨιιεπζε ηεο δπλαηφηεηαο απηΪο, αλαινγηθΨ
πξνο ηνπο πιηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ δηαζΩηεη ην ΡκΪκα, εΫλαη αθφκα
πεξηνξηζκΩλε. Ρν ΡκΪκα θηινδνμεΫ κΩζα απφ ηελ ελΫζρπζε ησλ δεζκψλ κε
παξαγσγηθνχο θνξεΫο λα δηεπξχλεη ηελ ζπκβνιΪ ηνπ ζηελ ηνπηθΪ, πεξηθεξεηαθΪ θαη
εζληθΪ αλΨπηπμε δεδνκΩλεο θαη ηεο ζεκαζΫαο πνπ Ωρεη απνθηΪζεη ν θιΨδνο ησλ
ηξνθΫκσλ σο ππιψλαο αλΨπηπμεο θαη εμφδνπ απφ ηελ νηθνλνκηθΪ θξΫζε.
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7. ηξαηεγηθή αθαδεκαϊθήο αλάπηπμεο
7.1. Σηπαηηγική ακαδημαϊκήρ ανάπηςξηρ ηος Τμήμαηορ
Απφ ην 1987, ην ΡκΪκα βξΫζθεηαη ζε ζπλερΪ δηαδηθαζΫα αθαδεκατθΪο αλΨπηπμεο, κε
βΨζε ηε ζχληαμε πεληαεηψλ ζρεδΫσλ. Πηα πιαΫζηα απηψλ ησλ ζρεδΫσλ αλΨπηπμεο,
ην ΡκΪκα, ιακβΨλνληαο ζνβαξΨ ππ‟ φςε ηνπ ηηο ηΨζεηο ζηελ αγνξΨ εξγαζΫαο ησλ
απνθνΫησλ ηνπ, φπσο απηΩο δηακνξθψλνληαη ζε βΨζνο ρξφλνπ ηνπιΨρηζηνλ κηαο
πεληαεηΫαο, ραξΨζζεη ηνπο ζηφρνπο ζηελ εθπαηδεπηηθΪ δηαδηθαζΫα (π.ρ. εηζαγσγΪ
λΩσλ καζεκΨησλ, δεκηνπξγΫα λΩσλ εξγαζηεξΫσλ, επηθαηξνπνΫεζε ηνπ
πξνγξΨκκαηνο ζπνπδψλ θιπ) πνπ ζα πξΩπεη λα επηηεπρζνχλ ψζηε νη απφθνηηνη ηνπ
ΡκΪκαηνο λα εθνδηαζηνχλ κε λΩεο επηζηεκνληθΩο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη λα
Ωρνπλ απμεκΩλεο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζΫαο ζηελ εηδηθφηεηΨ ηνπο. ΞαξΨιιεια,
ην ΡκΪκα κεξηκλΨ γηα ην ζπλερΪ εθζπγρξνληζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ,
ψζηε απηφο λα αληαπνθξΫλεηαη ζην κΩγηζην δπλαηφ ζηηο εθΨζηνηε αλΨγθεο πνπ
πξνθχπηνπλ ζηηο εξεπλεηηθΩο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ.
ΘαηΨ ηελ ηξΩρνπζα πεξΫνδν, ην ΡκΪκα βξΫζθεηαη ζηελ δηαδηθαζΫα ππνβνιΪο ηεο
Ξξφηαζεο ΞηζηνπνΫεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ θΨηη ην νπνΫν Ϊδε Ωρεη
απνηειΩζεη Ωλαπζκα γηα δηΨινγν θαη πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ δηακφξθσζε ζεζκψλ
θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα ηζρπξνπνηΪζνπλ ηηο πξννπηηθΩο αλΨπηπμεο ηνπ ΡκΪκαηνο
ζηα επφκελα ρξφληα.
7.2. Αποηίμηζη ζηπαηηγικήρ ακαδημαϊκήρ ανάπηςξηρ ηος Τμήμαηορ
Αλ θαη ε ζπζηεκαηηθΪ δηαδηθαζΫα παξαθνινχζεζεο θαη απνηΫκεζεο απηνχ ηνπ
ζρεδΫνπ αλΨπηπμεο βξΫζθεηαη ππφ δηακφξθσζε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζηξαηεγηθΪο αλΨπηπμεο κπνξεΫ λα θξηζεΫ εθ ησλ απνηειεζκΨησλ. ΘαηΨ ηα ηειεπηαΫα
ρξφληα Ωρνπλ πνιιαπιαζηαζηεΫ ν φγθνο θαη ε αμΫα ηνπ επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ
ηνπ ΡκΪκαηνο, ε επηθΨλεηα ησλ εγθαηαζηΨζεσλ, ην πιΪζνο θαη ν ζπλνιηθφο
πξνυπνινγηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΨησλ πνπ αλΩιαβαλ κΩιε ηνπ ΞΔ, ν
αξηζκφο ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ θιπ. ια απηΨ ηα δεδνκΩλα ζπλζΩηνπλ
κΫα εηθφλα δεκηνπξγΫαο θαη αλΨπηπμεο θαη Ωρνπλ ζπληειΩζεη ζηελ εδξαΫσζε ηεο
θαιΪο θΪκεο ηνπ ΡκΪκαηνο, φρη κφλν ζηελ ΔιιΨδα αιιΨ θαη ζην εμσηεξηθφ.
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8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο
8.1. Αποηελεζμαηικόηηηα ηων διοικηηικών και ηεσνικών ςπηπεζιών
Ζ ΓξακκαηεΫα ηνπ ΡκΪκαηνο εΫλαη ζηειερσκΩλε κε ηξεηο ππαιιΪινπο:
ΚΫα κφληκε δηνηθεηηθΪ ππΨιιειν Ρ.Δ. πνπ εΫλαη ε ΞξντζηακΩλε ΓξακκαηεΫαο
ηνπ ΡκΪκαηνο, πηπρηνχρν ηκ. ΓηνΫθεζεο ΔπηρεηξΪζεσλ ΡΔΗ, ε νπνΫα
αζρνιεΫηαη κε ηα δηνηθεηηθΨ ζΩκαηα θαη Ωρεη ηελ επνπηεΫα ησλ θνηηεηηθψλ
ζεκΨησλ
ΚΫα κφληκε δηνηθεηηθΪ ππΨιιειν Ρ.Δ., πηπρηνχρν ηκ. ΛνζειεπηηθΪο ΡΔΗ, ε
νπνΫα αζρνιεΫηαη κε ηα θνηηεηηθΨ ζΩκαηα
ΚΫα κφληκε ππΨιιειν Ξ.Δ., πηπρηνχρν ηκ. Λεπηαγσγψλ θαη ηκ.
ΒηβιηνζεθνλνκΫαο ΡΔΗ, ε νπνΫα αζρνιεΫηαη κε ηα θνηηεηηθΨ ζΩκαηα.
Νη παξερφκελεο ππεξεζΫεο θαη ην σξΨξην ιεηηνπξγΫαο ηεο ΓξακκαηεΫαο ηνπ
ΡκΪκαηνο θαη ησλ ΡνκΩσλ γηα ηελ εμππεξΩηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Ξξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ θξΫλνληαη ηθαλνπνηεηηθΩο.
Ζ ζπλεξγαζΫα ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΡκΪκαηνο κε ηηο ππεξεζΫεο ηεο
θεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο εΫλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθΪ.
Ζ ΒηβιηνζΪθε, κε ηελ εθαξκνγΪ ΞξνγξακκΨησλ ΔΞΔΑΔΘ, Ωρεη επαξθψο
εθζπγρξνληζηεΫ, ζηειερσζεΫ θαη νξγαλσζεΫ κε ηε ρξΪζε ΡΞΔ. Ζ νξγΨλσζε θαη ην
σξΨξην ιεηηνπξγΫαο ηεο ΒηβιηνζΪθεο θξΫλνληαη ηθαλνπνηεηηθΨ γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ
ΡκΪκαηνο.
Ρα εξγαζηΪξηα εΫλαη ζηειερσκΩλα κε ηερληθφ εξγαζηεξΫνπ ππεχζπλν γηα ηελ
πξνεηνηκαζΫα θαη ππνζηΪξημε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθΪζεσλ. Αθφκε, ην ΡκΪκα
παξΩρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνκεραλνινγηθΪο ππνζηΪξημεο φισλ ησλ εξγαζηεξΫσλ
κε Ωλα Κεραλνιφγν εξγνδεγφ θαη Ωλαλ Ζιεθηξνληθφ. ζνλ αθνξΨ ζην
ζπνπδαζηΪξην Ζ/, ην ΡκΪκα δηαζΩηεη ΑπηνκαηηζηΪ (πηπρηνχρν ΑΡΔΗΘ) γηα ηελ
ππνζηΪξημε Ζ/ θαη Γηαδηθηχνπ. Αθφκε, θνηηεηΩο ηνπ ΡκΪκαηνο, ζηα πιαΫζηα
απαζρφιεζεο θνηηεηψλ απφ ην ΑΡΔΗΘ, εμππεξεηνχλ ηηο αλΨγθεο ηνπ
ζπνπδαζηεξΫνπ, εθηφο ηνπ σξαξΫνπ ηνπ ΑπηνκαηηζηΪ. Ζ ιεηηνπξγΫα ησλ
εξγαζηεξΫσλ θαη ησλ ζπνπδαζηεξΫσλ θξΫλεηαη ηθαλνπνηεηηθΪ.
Νη ππεξεζΫεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη Ρειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΡκΪκαηνο ππνζηεξΫδνληαη
απφ ην ΘΩληξν ΓηαρεΫξηζεο Γηθηχνπ ηνπ ΑΡΔΗΘ θαη απφ ηνλ ΑπηνκαηηζηΪ ηνπ
ΡκΪκαηνο.
8.2. Υπηπεζίερ θοιηηηικήρ μέπιμναρ
Απφ ην Αθαδ. Έηνο 2009-2010 ην ΑΡΔΗΘ θαη, θαη‟ επΩθηαζε ην ΡκΪκα, εθαξκφδεη
ηνλ ζεζκφ ηνπ Ππκβνχινπ ΔθπαΫδεπζεο. Ν ζχκβνπινο εΫλαη Ωλα κΩινο ηνπ ΔΞ ηνπ
ΡκΪκαηνο ην νπνΫν αλαιακβΨλεη, ζε ζπλεξγαζΫα κε ηελ ππεξεζΫα ππνζηΪξημεο
θνηηεηψλ, λα ζπκβνπιεχεη θαη λα ππνζηεξΫδεη ηδΫσο ηνπο πξσηνεηεΫο θνηηεηΩο κε
ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεΫ ε κεηΨβαζΪ ηνπο απφ ηελ δεπηεξνβΨζκηα ζηελ ηξηηνβΨζκηα
εθπαΫδεπζε. ΘαηΨ ηελ Ωλαξμε ηνπ θΨζε εμακΪλνπ, θαζνξΫδνληαη νη Πχκβνπινη γηα
ηνπο λενεηζειζφληεο θνηηεηΩο. Νη Πχκβνπινη Ωρνπλ ηνλ ξφιν λα ελεκεξψλνπλ,
πιεξνθνξνχλ θαη ζπκβνπιεχνπλ ηνπο θνηηεηΩο πνπ ηνπο αλαινγνχλ ζε ζΩκαηα
ζπνπδψλ θαη ηεο κεηΩπεηηα επαγγεικαηηθΪο ηνπο ζηαδηνδξνκΫα θαη θαηαβΨιινπλ
ηδηαΫηεξε ππνζηεξηθηηθΪ θξνληΫδα γηα θνηηεηΩο πνπ αληηκεησπΫδνπλ ζνβαξΩο
νηθνγελεηαθΩο, πξνζσπηθΩο Ϊ Ψιιεο δπζρΩξεηεο ζηελ επηηπρΪ νινθιΪξσζε ησλ
ζπνπδψλ ηνπο. Κε βΨζε ηελ κΩρξη ζηηγκΪο, αλεπΫζεκα θαηαγγεγξακκΩλε, εκπεηξΫα,
νη θνηηεηΩο δελ αμηνπνηνχλ ηελ δπλαηφηεηα απηΪ ελψ ε αλαδΪηεζε ζπκβνπιψλ γηα
επαγγεικαηηθΨ ζΩκαηα γΫλεηαη θπξΫσο απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο ΞηπρηαθΪο ΔξγαζΫαο
ζε πξνρσξεκΩλν εμΨκελν θαη φρη απφ ηνλ Πχκβνπιν ΔθπαΫδεπζεο. Θα πξΩπεη
επνκΩλσο λα γΫλεη πην ζπζηεκαηηθΪ πξνζπΨζεηα ελεκΩξσζεο ησλ θνηηεηψλ θαη
ελζΨξξπλζεο αμηνπνΫεζεο ηνπ ζεζκνχ ψζηε θαη νπνηαδΪπνηε δηνξζσηηθΪ δξΨζε ζε
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ζρΩζε κε πξνβιΪκαηα παξαθνινχζεζεο ηνπ ΞΠ λα ιακβΨλεηαη φζν γΫλεηαη πην
γξΪγνξα.
ΘνηλσληθΪ ππνζηΪξημε ησλ θνηηεηψλ ζε επΫπεδν ΑΡΔΗΘ παξΩρεηαη κΩζσ ησλ
αθφινπζσλ πξνζθνξψλ ζηνπο θνηηεηΩο:
- ε παξνρΪ αθαδεκατθΪο ηαπηφηεηαο (πνπ εθδΫδεηαη ειεθηξνληθΨ κΩζσ ηεο
ηζηνζειΫδαο ηνπ π. ΞαηδεΫαο θαη ΘξεζθεπκΨησλ) ε νπνΫα εμαζθαιΫδεη κεησκΩλε
ηηκΪ εηζηηεξΫνπ (πΨζν) ζηηο αζηηθΩο (ΝΑΠΘ) θαη ππεξαζηηθΩο (ΘΡΔΙ) ζπγθνηλσλΫεο
φπσο θαη ζε ζΩαηξα, θηλεκαηνγξΨθνπο, κνπζεΫα θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο,
- ε θΨξηα ζΫηηζεο ε νπνΫα δηαζθαιΫδεη δηαηξνθΪ (πξσηλφ, γεχκα θαη δεΫπλν) ζε
θνηηεηΩο πνπ πξνΩξρνληαη απφ νηθνγΩλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα,
- ε ζηΩγαζε ζε ΔζηΫεο ζηνλ ρψξν ηνπ ΑΡΔΗΘ θνηηεηψλ πνπ πξνΩξρνληαη απφ
πφιεηο εθηφο ΘεζζαινλΫθεο θαη Ωρνπλ ρακειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα,
- ε χπαξμε ΓπκλαζηεξΫνπ γηα ηελ Ψζιεζε ησλ θνηηεηψλ.
Ζ Ωληαμε ησλ λενεηζεξρνκΩλσλ θνηηεηψλ ηνπ ΡκΪκαηνο γΫλεηαη κε ηε δηαλνκΪ
Ωληππνπ πιηθνχ θαηΨ ηελ εγγξαθΪ ηνπο θαη κε ηελ νξγΨλσζε εθδΪισζεο ππνδνρΪο
ηνπο. ΘαηΨ ηελ εθδΪισζε γΫλεηαη ελεκΩξσζε απφ ηε ΓξακκαηεΫα ηνπ ΡκΪκαηνο
ζρεηηθΨ κε ηε δηαδηθαζΫα εγγξαθΪο θαη αλαλΩσζΪο ηεο, παξνρΪο κεησκΩλνπ
εηζηηεξΫνπ, ζΫηηζεο ζην θνηηεηηθφ εζηηαηφξην θαη γεληθΨ σο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο Ωλαληη ηνπ ΡκΪκαηνο. ΔπηπιΩνλ, ν Ξξφεδξνο ηνπ ΡκΪκαηνο
ηνχο ελεκεξψλεη ζρεηηθΨ κε ηελ εθπαηδεπηηθΪ δηαδηθαζΫα, ηα επξσπατθΨ
πξνγξΨκκαηα, ηηο δπλαηφηεηεο ζπλΩρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε κεηαπηπρηαθΨ
πξνγξΨκκαηα, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθΪο απνθαηΨζηαζΪο ηνπο.
Νη θνηηεηΩο κε ηα εθιεγκΩλα φξγαλΨ ηνπο ζπκκεηΩρνπλ ζηηο ζπλειεχζεηο ηνπ
ΡκΪκαηνο, ησλ ηνκΩσλ ηνπ ΡκΪκαηνο θαζψο θαη ζηελ εθινγΪ ησλ αξκφδησλ
δηνηθεηηθψλ νξγΨλσλ. Ρν Ϋδην ηζρχεη γηα ηηο ζπλειεχζεηο θαη ηηο εθινγΩο ηνπ
ΡκΪκαηνο.
8.3. Υποδομέρ πάζηρ θύζεωρ πος σπηζιμοποιεί ηο Τμήμα
Ζ ΒηβιηνζΪθε θαιχπηεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα γλσζηηθΨ αληηθεΫκελα ηνπ
ΡκΪκαηνο. ΓηαζΩηεη 1700 βηβιΫα, θαζψο θαη ζπλδξνκΪ ζε 32 δηεζλΪ επηζηεκνληθΨ
πεξηνδηθΨ, ζρεηηθΨ κε ηελ ΔπηζηΪκε θαη ΡερλνινγΫα ΡξνθΫκσλ.
Ρν ΑΡΔΗΘ δηαζΩηεη θεληξηθΪ ΡερληθΪ πεξεζΫα γηα πΨζεο θχζεσο ηερληθΪ
ππνζηΪξημε. ΔπηπιΩνλ, ην ΡκΪκα δηαζΩηεη κεραλνπξγεΫν θαη ειεθηξνληθφ
εξγαζηΪξην, πιΪξσο εμνπιηζκΩλα θαη πιαηζησκΩλα απφ ηξεηο ηερληθνχο.
Ζ επΨξθεηα θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ζπνπδαζηεξΫσλ αλαθΩξνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.4.
Ρν ΡκΪκα πζηεξεΫ σο πξνο ηελ επΨξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ γξαθεΫσλ ησλ
δηδαζθφλησλ. Πε πνιιΩο πεξηπηψζεηο 2-3 δηδΨζθνληεο ζηεγΨδνληαη ζην Ϋδην γξαθεΫν
εηο βΨξνο ηεο εθπαηδεπηηθΪο δηαδηθαζΫαο, θαζφηη ν ρψξνο ρξεζηκνπνηεΫηαη θαη γηα
ζπλεξγαζΫα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο θνηηεηΩο, φπσο αμηνιφγεζε-εξκελεΫα
απνηειεζκΨησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, εξκελεΫα απνηειεζκΨησλ εξγαζηεξηαθψλ
αζθΪζεσλ, επΫιπζε απνξηψλ ζρεηηθΨ κε ην ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κΩξνο ηνπ
καζΪκαηνο, πξνζσπηθΨ πξνβιΪκαηα θ.Ψ.
Υο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ γξαθεΫσλ, ηα γξαθεΫα ζην λεφδκεην θηΪξην εΫλαη
ηθαλνπνηεηηθΨ αλ θαη ιφγσ πεξηνξηζκΩλεο δηαζΩζηκεο επηθΨλεηαο θαη αλΨγθεο
ζηΩγαζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ, δηαζΩηνπλ πνιχ πεξηνξηζκΩλν ρψξν.
ΑληΫζεηα, ηα γξαθεΫα ηνπ παιαηνχ θηεξΫνπ δηαζΩηνπλ επαξθΪ ρψξν, αιιΨ ρξΪδνπλ
ξηδηθΪο αλαθαΫληζεο.
Νη ρψξνη ηεο ΓξακκαηεΫαο ηνπ ΡκΪκαηνο εΫλαη αλεπαξθεΫο θαη κε ιεηηνπξγηθνΫ, κε
απνηΩιεζκα λα παξεκπνδΫδεηαη ε απφδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιΪισλ.
Ρν ΡκΪκα δελ δηαζΩηεη, δπζηπρψο, αΫζνπζα ζπλεδξηΨζεσλ. Ζ πξνηεξαηφηεηα ησλ
δηαζΩζηκσλ ρψξσλ γηα ηηο αλΨγθεο ηεο εθπαηδεπηηθΪο δηαδηθαζΫαο Ωρεη σο
απνηΩιεζκα νη γεληθΩο ζπλειεχζεηο ηνπ ΡκΪκαηνο λα γΫλνληαη ζην ΑκθηζΩαηξν, ην
Ππκβνχιην ζε ρψξν θχιαμεο αξρεΫσλ θαη ε ζπλεδξΫαζε ησλ Δθιεθηνξηθψλ ΠσκΨησλ
θαη ζπλαληΪζεσλ Δπηηξνπψλ ηνπ ΡκΪκαηνο ζε δηαζΩζηκνπο ρψξνπο Ψιισλ
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ΡκεκΨησλ. Πχκθσλα κε ηα παξαπΨλσ, ππΨξρεη επηηαθηηθΪ αλΨγθε γηα απφθηεζε
κηαο αΫζνπζαο ζπλεδξηΨζεσλ ρσξεηηθφηεηαο 30 αηφκσλ.
Ρν ΡκΪκα Ωρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηΪζεη ηε ρξεζηκνπνΫεζε ηνπ ακθηζεΨηξνπ
εθδειψζεσλ ηνπ ΑΡΔΗΘ Ϊ ρψξν Ψιισλ ΡκεκΨησλ γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ, φπσο
νξθσκνζΫα απνθνΫησλ, ζπλεδξΫαζε Δθιεθηνξηθψλ ΠσκΨησλ θαη ζπλαληΪζεηο
ζπλεξγαζΫαο ησλ κειψλ νξηζκΩλσλ Δπηηξνπψλ ηνπ ΡκΪκαηνο.
Νη ππνδνκΩο ΑΚΔΑ ζην ΡκΪκα δελ εΫλαη επαξθεΫο (π.ρ. αΫζνπζεο δηδαζθαιΫαο ζε
φξνθν ρσξΫο χπαξμε αλειθπζηΪξα), αλ θαη θαηαβΨιιεηαη πξνζπΨζεηα εμαζθΨιηζΪο
ηνπο (ξΨκπεο, ηνπαιΩηεο, θ.Ψ.).
8.4. Αξιοποίηζη νέων ηεσνολογιών από ηιρ διάθοπερ ςπηπεζίερ ηος
Τμήμαηορ (πλην εκπαιδεςηικού και επεςνηηικού έπγος)
Ρν ΡκΪκα δηαζΩηεη ηζηνζειΫδα ζην ΓηαδΫθηπν (http://www.food.teithe.gr), φπνπ
πεξηγξΨθεηαη ην αληηθεΫκελν ζπνπδψλ ηνπ ΡκΪκαηνο θαη αλαθΩξνληαη αλαιπηηθΩο
πιεξνθνξΫεο γηα ηηο παξαθΨησ ελφηεηεο: Ξξφγξακκα Ππνπδψλ, ΞηπρηαθΪ ΔξγαζΫα,
ΞξαθηηθΪ Άζθεζε, ΡνκεΫο Απαζρφιεζεο Ξηπρηνχρσλ Ρερλνιφγσλ ΡξνθΫκσλ,
ΔπαγγεικαηηθΨ Γηθαηψκαηα, Γπλαηφηεηεο ΠπλΩρηζεο Ππνπδψλ ησλ ΑπνθνΫησλ,
ΔξεπλεηηθΪ Γξαζηεξηφηεηα, πεξεζΫεο πξνο ΡξΫηνπο, ΓηεζλεΫο ΠπλεξγαζΫεο θαη
ΞαξΨξηεκα Γηπιψκαηνο. ΔπηπιΩνλ, ζηελ ηζηνζειΫδα ηνπ ΡκΪκαηνο αλαθΩξνληαη ηα
βηνγξαθηθΨ ζεκεηψκαηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ, αλ θαη νξηζκΩλα κΩιε ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ δηαζΩηνπλ πξνζσπηθΪ ηζηνζειΫδα. Ζ ηζηνζειΫδα ηνπ
ΡκΪκαηνο ζην ΓηαδΫθηπν ελεκεξψλεηαη θΨζε θνξΨ πνπ πξνθχπηνπλ λΩα δεδνκΩλα Ϊ
κεηαβνιΩο ζηα αλαγξαθφκελα δεδνκΩλα, βξΫζθεηαη δε ζε δηαδηθαζΫα
εθζπρξνληζκνχ θαη επηθαηξνπνΫεζΪο ηεο.
Ρν ΡκΪκα ρνξεγεΫ ζε θΨζε θνηηεηΪ θσδηθφ ρξΪζηε, κε ηε βνΪζεηα ηνπ νπνΫνπ
γΫλεηαη ε αλαλΩσζε εγγξαθΪο θαη δΪισζε καζεκΨησλ ζηελ Ωλαξμε θΨζε εμακΪλνπ
θαη ε ρνξΪγεζε αλαιπηηθΪο βαζκνινγΫαο θαη γεληθφηεξα ε πνξεΫα θνΫηεζεο ηνπ ζην
ΡκΪκα. ΔπηπιΩνλ, ε βαζκνινγΫα αμηνιφγεζεο ηεο επΫδνζεο ησλ θνηηεηψλ
θαηαρσξεΫηαη ειεθηξνληθΨ απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ξξνζσπηθφ κε ρξΪζε θσδηθνχ ζε
εηδηθΪ ηζηνζειΫδα (http://pithia.teithe.gr/classweb).
8.5. Γιαθάνεια και αποηελεζμαηικόηηηα ζηη σπήζη ςποδομών και
εξοπλιζμού
Νη ππΨξρνπζεο ππνδνκΩο ηνπ ΡκΪκαηνο εΫλαη ζρεηηθΨ πεξηνξηζκΩλεο κε απνηΩιεζκα
λα αμηνπνηνχληαη πιΪξσο. Αλαιπηηθφηεξα, νη δηαζΩζηκεο αΫζνπζεο δηδαζθαιΫαο
αμηνπνηνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο γηα δηδαζθαιΫα φρη κφλν ησλ θνηηεηψλ ηνπ
ΡκΪκαηνο αιιΨ ζε νξηζκΩλεο πεξηπηψζεηο θαιχπηνπλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθΩο αλΨγθεο
Ψιισλ ΡκεκΨησλ. ΔπΫζεο, νξηζκΩλεο θνξΩο ιφγσ ηνπ κεγΨινπ αξηζκνχ ησλ
θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ θΨπνηα ζεσξεηηθΨ καζΪκαηα πξνθχπηεη ε αλΨγθε
ρξΪζεο κεγαιχηεξσλ αηζνπζψλ δηδαζθαιΫαο πνπ αλΪθνπλ ζε Ψιια ΡκΪκαηα ηνπ
ΑΡΔΗΘ. Ρν απνηΩιεζκα εΫλαη νη αΫζνπζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη πιΪξσο φιεο ηηο
εξγΨζηκεο εκΩξεο ηεο εβδνκΨδαο. ΔπΫζεο, νη ππΨξρνληεο εξγαζηεξηαθνΫ ρψξνη ιφγσ
ηεο κηθξΪο ρσξεηηθφηεηΨο ηνπο (κΩρξη 15 αζθνχκελνη θνηηεηΩο) ρξεζηκνπνηνχληαη
θαζ‟ φιε ηε δηΨξθεηα ηεο εβδνκΨδαο γηα ηελ εξγαζηεξηαθΪ Ψζθεζε ησλ θνηηεηψλ
πνπ ιφγσ ηνπ κεγΨινπ αξηζκνχ ηνπο ρσξΫδνληαη ζε ηκΪκαηα ησλ 15-18 αηφκσλ ην
θαζΩλα, ηφζν γηα ιφγνπο αζθαιεΫαο φζν θαη ηθαλνπνηεηηθΪο εθπαΫδεπζεο. ΔπΫζεο,
νξηζκΩλα εξγαζηΪξηα θαιχπηνπλ ηηο αλΨγθεο πεξηζζνηΩξσλ ηνπ ελφο καζεκΨησλ,
Ωηζη ψζηε ζρεδφλ ζε εκεξΪζηα βΨζε νη δηαζΩζηκνη εξγαζηεξηαθνΫ ρψξνη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εθπαηδεπηηθΩο αλΨγθεο ηνπ ΡκΪκαηνο. ΔπηπιΩνλ, ζηνπο
Ϋδηνπο ρψξνπο δηεμΨγεηαη ην πεηξακαηηθφ κΩξνο ησλ πηπρηαθψλ δηαηξηβψλ ησλ
θνηηεηψλ ηνπ ΡκΪκαηνο, νπφηε ε ρξΪζε ησλ δηαζΩζηκσλ ππνδνκψλ θξΫλεηαη φηη
εΫλαη νξζνινγηθΪ ζην κΩγηζην δπλαηφ βαζκφ.
Ρν ΡκΪκα δηαζΩηεη εμνπιηζκφ πςεινχ επηπΩδνπ ν νπνΫνο ρξεζηκνπνηεΫηαη
απνηειεζκαηηθΨ θπξΫσο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Έηζη νη θνηηεηΩο ηνπ
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ΡκΪκαηνο Ωρνπλ ην πνιχ ζεκαληηθφ πιενλΩθηεκα λα αζθνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο
ζχγρξνλν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ θαη κΨιηζηα ζε πνιιΩο πεξηπηψζεηο εθνδηαζκΩλν
κε ηερλνινγΫα αηρκΪο. ΔπηπιΩνλ, ν εμνπιηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηεΫηαη θαη γηα ηνπο
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ηνπ ΡκΪκαηνο, κε απνηΩιεζκα λα εμαζθαιΫδεηαη ε
νξζνινγηθΪ ηνπ ρξΪζε.
8.6. Γιαθάνεια και αποηελεζμαηικόηηηα ζηη διασείπιζη οικονομικών
πόπων
Ρν ΡκΪκα δελ Ωρεη πιΩνλ ηελ δπλαηφηεηα ζχληαμεο θαη εθηΩιεζεο αλεμΨξηεηνπ
εηΪζηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Νη αλΨγθεο ηνπ ηκΪκαηνο ζε αλαιψζηκα (γηα ηηο αλΨγθεο
ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκΨησλ) ζε εθπαηδεπηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ
θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ νηθνλνκηθΪ δηαρεΫξεζε
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΨησλ ηα νπνΫα αλαιακβΨλνπλ κΩιε ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο
γΫλεηαη απφ ηελ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ ΘνλδπιΫσλ θαη Έξεπλαο ηνπ Ηδξχκαηνο.
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9. πκπεξάζκαηα
9.1. Κςπιόηεπα θεηικά και απνηηικά ζημεία ηος Τμήμαηορ, όπωρ αςηά
πποκύπηοςν μέζα από ηην Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ
Πε ζρΩζε κε ην Αθαδ. Έηνο 2012-2013, ε κφλε ζεκαληηθΪ δηαθνξνπνΫεζε ε νπνΫα
ζπληειΩζηεθε εΫλαη ε κε δηΨζεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξφζιεςε επΫ ζπκβΨζεη
εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, κε απνηΩιεζκα ηελ εμππεξΩηεζε ηνπ πξνγξΨκκαηνο
ζπνπδψλ λα Ωρνπλ αλαιΨβεη εμ νινθιΪξνπ ηα κΩιε ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο. Θα πξΩπεη λα
ζεκεησζεΫ φηη ζην ΞΠ ηνπ ΡκΪκαηνο πξνζθΩξνληαη ζπλνιηθΨ 277 εξγαζηεξηαθΩο
αζθΪζεηο νη νπνΫεο δεκηνπξγνχλ κφλν γηα ην εξγαζηεξηαθφ κΩξνο ησλ καζεκΨησλ
αλΨγθεο γηα 4400 ψξεο δηδαζθαιΫαο ζε εηΪζηα βΨζε. Απηφ εΫλαη Ωλα ππεξβνιηθΨ
κεγΨιν θνξηΫν γηα Ωλα ζρεηηθΨ κηθξφ ΡκΪκα γηα λα αλαιΨβεη, κε ηηο κειινληηθΩο
πξννπηηθΩο λα εΫλαη αθφκα πην δπζνΫσλεο δεδνκΩλσλ ησλ επηθεΫκελσλ
ζπληαμηνδνηΪζεσλ θαη ηελ δηαθαηλφκελε ζπλΩρηζε απνπζΫαο λΩσλ πξνζιΪςεσλ.
Απηφ ην γεγνλφο απνηειεΫ θαη ηνλ κεγαιχηεξν πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ΡκΪκαηνο ζε
ζρΩζε κε ηηο κειινληηθΩο ηνπ πξννπηηθΩο.
ΞαξΨ ηα πξνβιΪκαηα, ην ΡκΪκα ζπλερΫδεη ηελ θαιΪ πνξεΫα ηνπ φπσο εμεηδηθεχεηαη
ζηα ζεηηθΨ ζεκεΫα πνπ θαηαγξΨθνληαη παξαθΨησ:
Θεηηθά ζεκεία
Ζ θαιΪ θαη ηαρεΫα επαγγεικαηηθΪ απνθαηΨζηαζε ησλ πηπρηνχρσλ, θαζψο
θαη νη ζεηηθΩο θξηηηθΩο απφ ηνπο ρψξνπο απαζρφιεζΪο ηνπο επηβεβαηψλνπλ
ηε κεγΨιε αληαπφθξηζε ησλ πξνγξακκΨησλ πξνπηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΡκΪκαηνο θαη ζηηο απαηηΪζεηο
ηεο θνηλσλΫαο. ΗδηαΫηεξε ζεηηθΨ θξΫλεηαη απφ ηνλ θφζκν ηεο βηνκεραλΫαο ν
βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ αληηθεηκΩλσλ πνπ θαιχπηεη ην ΞΚΠ ζε ζρΩζε κε
ηηο αλΨγθεο ηεο βηνκεραλΫαο ηξνθΫκσλ.
Ζ νξζνινγηθΪ δνκΪ ηνπ πξνγξΨκκαηνο ζπνπδψλ, πνπ εμαζθαιΫδεη φιεο ηηο
απαξαΫηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ πηπρηνχρσλ, ζπκβΨιιεη
απνθαζηζηηθΨ ζηελ νινθιεξσκΩλε θαηΨξηηζε ζηελ ΔπηζηΪκε θαη
ΡερλνινγΫα ΡξνθΫκσλ θαη ηνπο θαζηζηΨ επηηπρψο αληαγσληζηηθνχο Ωλαληη
πηπρηνχρσλ Ψιισλ ζπλαθψλ εηδηθνηΪησλ.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθΪο δηαδηθαζΫαο απφ ηνπο θνηηεηΩο θαηΩδεημε
ην πςειφ επΫπεδν ηεο παξερφκελεο εθπαΫδεπζεο. Νη δεΫθηεο πνπ
απνηππψλνπλ ηελ Ψπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο δηδΨζθνληεο Ωρνπλ κΩζνπο
φξνπο κεηαμχ 4-5.
Ζ δηαδηθαζΫα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθΪο εξγαζΫαο, ζχκθσλα κε ηηο
ζεζκνζεηεκΩλεο πξνυπνζΩζεηο ηνπ ΡκΪκαηνο, εμαζθαιΫδεη ζηνπο
πηπρηνχρνπο ηελ εκπΩδσζε ησλ γλψζεσλ, ηελ αλΨπηπμε δεμηνηΪησλ θαη
πξσηνβνπιηψλ θαζψο θαη ηελ εμνηθεΫσζε κε ηελ Ωξεπλα κε απνηΩιεζκα λα
αληεπεμΩξρνληαη ζηηο απαηηΪζεηο ησλ ρψξσλ εξγαζΫαο ηνπο θαη ζηελ
παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκΨησλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ.
Ζ δηδαζθαιΫα νξηζκΩλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΩλσλ κε ηε ρξΪζε ινγηζκηθψλ
πξνγξακκΨησλ (Super-Pro Designer, Minitab, ANSYS-FLUENT) θαζψο θαη
ε ρξΪζε ησλ λΩσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθΪ θαη δηνηθεηηθΪ δηαδηθαζΫα
απνδεηθλχνπλ ηε ζπλερΪ πξνζπΨζεηα ηνπ ΡκΪκαηνο γηα εθζπγρξνληζκφ.
Ζ δηαδηθαζΫα ηεο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο, φπσο απηΪ ζεζκνζεηΪζεθε απφ ην
ΡκΪκα, εμαζθαιΫδεη ζηνπο αζθνχκελνπο θνηηεηΩο ηελ εθαξκνγΪ γλψζεσλ
θαη δεμηνηΪησλ, ηελ ελΫζρπζε ηεο απηνπεπνΫζεζεο θαη ηελ Ψκεζε
επαγγεικαηηθΪ απνθαηΨζηαζε ησλ απνθνΫησλ ζηνπο ρψξνπο δηεμαγσγΪο ηεο
πξαθηηθΪο Ψζθεζεο.
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Ν πιΪξεο εμνπιηζκφο ησλ εξγαζηεξΫσλ ησλ επηκΩξνπο γλσζηηθψλ
αληηθεηκΩλσλ, ηνπ Βηνκεραληθνχ ΔξγαζηεξΫνπ ΚεραληθΪο θαη ΔπεμεξγαζΫαο
ΡξνθΫκσλ θαζψο θαη ηνπ Δξεπλεηηθνχ ΔξγαζηεξΫνπ ΚειΩηεο Φπζηθψλ θαη
Σεκηθψλ ΞαξακΩηξσλ ΡξνθΫκσλ εμαζθαιΫδεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηΩο
ζπλζΪθεο ζηελ εθπαηδεπηηθΪ θαη εξεπλεηηθΪ δηαδηθαζΫα.
Ρν ΡκΪκα ππνζηεξΫδεηαη απφ εμεηδηθεπκΩλν ηερληθφ πξνζσπηθφ
(Κεραλνιφγν εξγνδεγφ, Ζιεθηξνληθφ θαη ΑπηνκαηηζηΪ) πνπ εμαζθαιΫδεη ηελ
απνηειεζκαηηθΪ ιεηηνπξγΫα θαη ζπληΪξεζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ-εξεπλεηηθνχ
εμνπιηζκνχ.
Ζ επξεΫα ζπκκεηνρΪ ηνπ ΡκΪκαηνο ζε εζληθΨ θαη επξσπατθΨ εξεπλεηηθΨ
πξνγξΨκκαηα θαζψο θαη ζε πξνγξΨκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ
ΔπηηξνπΪ Δξεπλψλ ηνπ ΑΡΔΗΘ θαη απφ ηδησηηθνχο θνξεΫο κε θχξην θΫλεηξν
ηελ επηζηεκνληθΪ αλαγλψξηζε θαη θαηαμΫσζε ηνπ ΡκΪκαηνο θαη ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ρσξΫο νηθνλνκηθΨ νθΩιε, επηβεβαηψλεη ηελ
πξνζΪισζε ηνπ ΡκΪκαηνο ζηελ εξεπλεηηθΪ δξαζηεξηφηεηα.
Νη πξνυπνζΩζεηο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθΪο εξγαζΫαο, νη κΩζνδνη
δηδαζθαιΫαο ησλ καζεκΨησλ ΚειΩηε θαη Πρεδηαζκφο Βηνκεραληψλ
ΡξνθΫκσλ θαη ΠεκηλΨξην θαζψο θαη ε ζπκκεηνρΪ ησλ θνηηεηψλ ζε
εξεπλεηηθΨ πξνγξΨκκαηα ηνπ ΡκΪκαηνο εμαζθαιΫδνπλ ηε ζχλδεζε ηεο
δηδαζθαιΫαο κε ηελ Ωξεπλα.
Ζ απνδνρΪ ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ΡκΪκαηνο ζε κεηαπηπρηαθΨ πξνγξΨκκαηα
ηνπ εμσηεξηθνχ, ν κεγΨινο αξηζκφο πηπρηνχρσλ ηνπ ΡκΪκαηνο πνπ
απΩθηεζαλ κεηαπηπρηαθφ ηΫηιν ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθφ δΫπισκα ζε
ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηΩινο ε ζπλεξγαζΫα ηνπ ΡκΪκαηνο κε ην ΑΞΘ,
ην ΞαλεπηζηΪκην ΗσαλλΫλσλ θαη ην ΞαλεπηζηΪκην Lincoln ηεο Κ. ΒξεηαλΫαο
ζε δηδαθηνξηθΨ πξνγξΨκκαηα απνηεινχλ δεΫθηε ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο
ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξΨκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ΡκΪκαηνο.
H επηηπρΪο αλΨιεςε θαη εθηΩιεζε απφ ην ΡκΪκα ηνπ ΞΚΠ «ΠπζηΪκαηα
ΓηαζθΨιηζεο Ξνηφηεηαο θαη ΝξγΨλσζεο ΞαξαγσγΪο ζηε ΒηνκεραλΫα
ΡξνθΫκσλ» απφ ην 2009-10 θαη ε πξνζΩιθπζε ζε απηφ θνηηεηψλ απφ φια ηα
ΑΔΗ ηεο ρψξαο επηβεβαηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Ξξνζσπηθνχ θαη ηελ επΨξθεηα ηνπ ΡκΪκαηνο ζε εξεπλεηηθΩο ππνδνκΩο γηα
νξγΨλσζε θαη δηεμαγσγΪ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκΨησλ.
Ζ αμηνπνΫεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ ΡκΪκαηνο θαηΨ πξνηεξαηφηεηα
ζηελ πξνκΪζεηα πνιπδχλακνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα θαιχπηνληαη ν αλΨγθεο
ησλ πεξηζζφηεξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΩλσλ ηνπ ΡκΪκαηνο, απνδεηθλχεη ηελ
νξζνινγηθΪ δηαρεΫξηζε ησλ πφξσλ.
Ζ θαηαμΫσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ Ωξγνπ ηνπ ΡκΪκαηνο Ωρεη
σο απνηΩιεζκα ηελ Ψκεζε αληαπφθξηζε ηεο ΓηνΫθεζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ ζηηο
νηθνλνκηθΩο απαηηΪζεηο ηνπ ΡκΪκαηνο.
Ζ ζχληαμε ηεο Ξξφηαζεο ΞηζηνπνΫεζεο ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξΨκκαηνο
ζπνπδψλ πνπ βξζθεηαη ζε εμΩιημε αλακΩλεηαη λα δψζεη κΫα αθφκε επθαηξΫα
γηα ηελ επηθαηξνπνΫεζε ηνπ πξνγξΨκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε βΨζε
ηηο ηΨζεηο ζηελ αγνξΨ εξγαζΫαο θαη λα δψζεη λΩα ψζεζε ζηελ αθαδεκατθΪ
αλΨπηπμε ηνπ ΡκΪκαηνο.
ΑληηθεΫκελν πξνβιεκαηηζκνχ απνηεινχλ ηα αθφινπζα αξλεηηθΨ ζεκεΫα γηα ηα
νπνΫα δελ ππΪξμε θΨπνηα δηαθνξνπνΫεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε αθαδεκατθΪ
ρξνληΨ:
Αξλεηηθά ζεκεία
Ζ αλΨπηπμε ηνπ ΡκΪκαηνο θαη ε αλαγλψξηζΪ ηνπ απφ ηελ θνηλσλΫα
πεξηνξΫδεηαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΡΔΗ απφ ηελ πνιηηεΫα,
πνπ ηα ζηεξεΫ απφ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ πξΩπεη λα Ωρνπλ σο Ηδξχκαηα
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Αλψηαηεο ΔθπαΫδεπζεο φπσο ηελ Ϋδηα δηνηθεηηθΪ απηνλνκΫα κε ηα
ΞαλεπηζηΪκηα θαη ηε ζεζκνζεηεκΩλε δπλαηφηεηα δηεμαγσγΪο επηζηεκνληθΪο
Ωξεπλαο.
Ν νξηαθφο αξηζκφο κειψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ δεκηνπξγεΫ
απμεκΩλν θφξην απαζρφιεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθΪ δηδαζθαιΫα, πΩξαλ απηνχ
πνπ πξνβιΩπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ, ελψ επηπιΩνλ πεξηνξΫδεη ηε
δηαζεζηκφηεηα ζε εξεπλεηηθΩο Ϊ Ψιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ κε αλαλΩσζε ηνπ
ΔΞ κΩζσ πξνθεξχμεσλ λΩσλ ζΩζεσλ επηηεΫλεη ην πξφβιεκα.
Ζ δηαρεηξηζηηθΪ αθακςΫα θαη νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζΫεο πνπ επηβΨιινληαη
απφ ηνλ ΔΙΘΔ (ρσξΫο απηΩο λα απαηηνχληαη πΨληνηε απφ ηελ εθΨζηνηε
δηαρεηξηζηηθΪ αξρΪ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΨησλ), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ππνζηειΩρσζΪ ηνπ ΔΙΘΔ (παξΨ ηελ ζεκαληηθΪ ρξεκαηνδφηεζΪ ηνπ απφ ηα
εξεπλεηηθΨ πξνγξΨκκαηα) ε νπνΫα νδεγεΫ ζηελ αλΨζεζε κεγΨινπ κΩξνπο
απφ ην δηαρεηξηζηηθφ Ωξγν ζηνπο ΔπηζηεκνληθΨ πεζχλνπο θΨλνπλ ηε
δηεμαγσγΪ ηεο Ωξεπλαο εμαηξεηηθΨ δχζθνιε θαη Ωρνπλ σο απνηΩιεζκα ηελ
αλΨισζε ηνπ ΔπηζηεκνληθΨ πεπζχλνπ θαη ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ ζε
δεπηεξεχνληα ζΩκαηα δηαρεΫξηζεο εηο βΨξνο ηεο Ϋδηαο ηεο Ωξεπλαο.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γΫλεηαη θπξΫσο κε ηειηθΩο γξαπηΩο εμεηΨζεηο θαη
ρξΪδεη δηεχξπλζεο κε Ψιιεο κεζφδνπο (φπσο κΩζσ αλΨζεζεο εξγαζηψλ) κε
ζθνπφ ηελ θαιχηεξε απνηΫκεζε ηεο επΫηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ
καζΪκαηνο.
Ν ρακειφο βαζκφο πηπρΫνπ, θαζψο θαη ε παξαηεηακΩλε δηΨξθεηα γηα ηελ
απνπεξΨησζε ησλ ζπνπδψλ, ζα κπνξνχζε λα απνδνζνχλ ζην αλεπαξθΩο
επΫπεδν ιπθεηαθψλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην
ρακειφ βαζκφ ηνπ απνιπηΪξηνπ ΙπθεΫνπ ησλ εηζεξρφκελσλ, ζηελ
πεξηνξηζκΩλε επηκΩιεηα θαηΨ ηε δηΨξθεηα ησλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ζηνλ
πςειφ δεΫθηε δπζθνιΫαο νξηζκΩλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΩλσλ ηνπ ΡκΪκαηνο.
Θα πξΩπεη λα αλαπηπρζνχλ ζπζηεκαηηθΩο κΩζνδνη παξαθνινχζεζεο ησλ
δεηθηψλ επηηπρΫαο ζηηο εμεηΨζεηο ησλ καζεκΨησλ, αλαδΪηεζεο ησλ ιφγσλ
απνηπρΫαο θαη αλΨιεςεο δηνξζσηηθψλ δξΨζεσλ. Ζ επηθεΫκελε εθαξκνγΪ ηνπ
πεξηνξηζκνχ ζηνλ ρξφλν θνΫηεζεο θΨλεη επηηαθηηθΪ απηΪ ηελ αλΨγθε.
Ρν ΡκΪκα, ελψ Ωρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψζεη ΞξνγξΨκκαηα
Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ απηνδχλακα ζηεξεΫηαη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ κε
απνηΩιεζκα νη πηπρηνχρνη λα θαηαθεχγνπλ ζε Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε
φιεο ηηο θνηλσληθΩο θαη νηθνλνκηθΩο ζπλΩπεηεο γηα ηνπο Ϋδηνπο θαη ηελ ρψξα.
Νη ζπλεξγαζΫεο ηνπ ΡκΪκαηνο κε θνηλσληθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξεΫο
εΫλαη πεξηνξηζκΩλεο, παξΨ ηελ πνιηηηθΪ ηνπ ΡκΪκαηνο γηα αλΨπηπμε ηΩηνησλ
ζπλεξγαζηψλ, θαη ζπληζηΨηαη αχμεζε ηεο πξνζπΨζεηαο ζηελ θαηεχζπλζε
απηΪ.
Ρν ΡκΪκα δελ δηαζΩηεη ζεζκνζεηεκΩλε δηαδηθαζΫα ππνζηΪξημεο ησλ
εξγαδνκΩλσλ, αδχλακσλ θαη αιινδαπψλ θνηηεηψλ.
Νη ππνδνκΩο ΑΚΔΑ πνπ δηαζΩηεη ην ΡκΪκα θαη γεληθΨ ην ΑΡΔΗΘ εΫλαη
αλεπαξθεΫο.
Ρν ΡκΪκα πζηεξεΫ σο πξνο ηελ επΨξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθεΫσλ ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ, θαη ζηελ επΨξθεηα απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ.
ΔπηπιΩνλ, δελ δηαζΩηεη αΫζνπζα ζπλεδξηΨζεσλ γηα ηε ζχγθιεζε
ζπλειεχζεσλ, ζπκβνπιΫσλ, επηηξνπψλ θ.Ψ., κε απνηΩιεζκα λα
ρξεζηκνπνηνχληαη δηαζΩζηκνη ρψξνη Ψιισλ ΡκεκΨησλ.
Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ζηα
πιαΫζηα εθπαηδεπηηθψλ/εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΨησλ απφ θαη πξνο ην ΡκΪκα
ζεσξεΫηαη πεξηνξηζκΩλε, ελψ ν αξηζκφο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ΗδξπκΨησλ θαη
ΦνξΩσλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζΫα ελεκΩξσζεο θαη νξγΨλσζεο εΫλαη ζε
ηθαλνπνηεηηθφ επΫπεδν.
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9.2. Δςκαιπίερ αξιοποίηζηρ ηων θεηικών ζημείων και ενδεσόμενοι
κίνδςνοι από ηα απνηηικά ζημεία
Ζ αμηνπνΫεζε ησλ ζεηηθψλ ζεκεΫσλ ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεΫ λα απνθΩξεη ζην ΡκΪκα
ηα παξαθΨησ απνηειΩζκαηα:
Αχμεζε ηνπ ελδηαθΩξνληνο ησλ απνθνΫησλ ΙπθεΫνπ γηα θνΫηεζε ζην ΡκΪκα
θαη θαη‟ επΩθηαζε ππνςΪθηνπο θνηηεηΩο κε πςειφηεξεο ιπθεηαθΩο επηδφζεηο.
Αχμεζε ηνπ ελδηαθΩξνληνο αηφκσλ κε πςειΨ πξνζφληα γηα ηελ πιΪξσζε
ζΩζεσλ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ εθφζνλ ππΨξμε ε δπλαηφηεηα
πξνθΪξπμεο λΩσλ ζΩζεσλ γηα ην ΡκΪκα.
Γηεχξπλζε ησλ δπλαηνηΪησλ επαγγεικαηηθΪο απνθαηΨζηαζεο ησλ
απνθνΫησλ.
Έγθξηζε πεξηζζφηεξσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΨησλ, κε απνηΩιεζκα ηελ
πεξαηηΩξσ αλΨπηπμε ηεο εξεπλεηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΡκΪκαηνο.
ΑμηνπνΫεζε ησλ πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπ ΡκΪκαηνο κε ηελ
πξνζθνξΨ ππεξεζηψλ πξνο ηξΫηνπο.
ΔπηδΫσμε ζπλεξγαζηψλ ζπλαθψλ ΡκεκΨησλ ΡξηηνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο θαη
θνξΩσλ κε ην ΡκΪκα.
ΔπηηπρΪο νινθιΪξσζε ηεο δηαδηθαζΫαο ΞηζηνπνΫεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο
Ππνπδψλ θαη δηακφξθσζε ζπλζεθψλ γηα λΩα ψζεζε ζηηο πξννπηηθΩο
αλΨπηπμεο ηνπ ΡκΪκαηνο.
Δλδερφκελνη θΫλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα πξνΩιζνπλ απφ ηα αξλεηηθΨ ζεκεΫα ηεο
αμηνιφγεζεο:
Ν κεγΨινο ρξφλνο ιΪςεο ηνπ πηπρΫνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγΪ ηνπ
πεξηνξηζκνχ ζηελ δηΨξθεηα ησλ ζπνπδψλ κπνξεΫ λα νδεγΪζεη κεγΨιν αξηζκφ
θνηηεηψλ ζε εγθαηΨιεηςε ησλ ζπνπδψλ Ϊ ππνρξεσηηθψλ δηαγξαθψλ κε βΨζε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζΫα.
Ζ αδπλακΫα νξγΨλσζεο πξνγξΨκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ θαη ν πςειφο
θφξηνο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ Ωξγνπ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΨησλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ππεξθνξησκΩλν πξφγξακκα δηδαζθαιΫαο κπνξεΫ λα
νδεγΪζεη ζε ζπξξΫθλσζε (αληΫ επΩθηαζεο) ηνπ εξεπλεηηθνχ Ωξγνπ.
Ν κεγΨινο αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ ππνρξεψλνληαη, κεηΨ ηε θαζηΩξσζεο ηεο
κνλΪο εηζαγσγΪο ζηα ΡΔΗ, λα εγγξΨθνληαη θαη λα παξαθνινπζνχλ εθ
παξαιιΪινπ ηα καζΪκαηα κπνξεΫ λα νδεγΪζεη ζε ππνβΨζκηζε ηεο
εθπαηδεπηηθΪο δηαδηθαζΫαο ηδηαΫηεξα ηεο εξγαζηεξηαθΪο.
Ζ κε πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο επηθεΫκελεο απνρσξΪζεηο κειψλ ΔΞ κπνξεΫ λα νδεγΪζεη ζε ππνβΨζκηζε
ηεο πνηφηεηαο δηδαζθαιΫαο θαη πηζαλφλ θαη ζηελ θαηΨξγεζε θΨπνησλ
καζεκΨησλ ηνπ ΞΠ.
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Πίλαθαο 10-1. Δμέιημε ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο

ΘαζεγεηΩο

Πχλνιν

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

6

6

6

8

9

2

1

4

3

Απφ εμΩιημε
ΛΩεο πξνζιΪςεηο

1**

ΠπληαμηνδνηΪζεηο

1

ΞαξαηηΪζεηο
ΑλαπιεξσηΩο ΘαζεγεηΩο

Πχλνιν

4

Απφ εμΩιημε

1

3

2

1

ΛΩεο πξνζιΪςεηο

1

ΠπληαμηνδνηΪζεηο
ΞαξαηηΪζεηο
ΔπΫθνπξνη ΘαζεγεηΩο

1

Πχλνιν

5

Απφ εμΩιημε

3

ΛΩεο πξνζιΪςεηο

2

3

1**

3

3

1

ΠπληαμηνδνηΪζεηο

1

ΞαξαηηΪζεηο
ΘαζεγεηΩο Δθαξκνγψλ

Πχλνιν
ΛΩεο πξνζιΪςεηο

5

7

1**

ΠπληαμηνδνηΪζεηο

7

7

6

1

1

2

1

1

ΞαξαηηΪζεηο
ΚΩιε ΔΔΓΗΞ/ΔΓΞ

Πχλνιν

ΓηδΨζθνληεο επΫ ζπκβΨζεη*

Πχλνιν

-

24

28

41

46

Ρερληθφ πξνζσπηθφ εξγαζηεξΫσλ

Πχλνιν

8

8

8

11

11

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ

Πχλνιν

3

3

3

3

3

* ΑλαθΩξεηαη ζε αξηζκφ ζπκβΨζεσλ – φρη δηδαζθφλησλ (π.ρ. αλ Ωλαο δηδΨζθσλ Ωρεη δχν ζπκβΨζεηο, ρεηκεξηλΪ θαη εαξηλΪ, ηφηε κεηξψληαη δχν ζπκβΨζεηο)
**Ρα κΩιε ΔΞ πνπ θαΫλνληαη ζηελ ΓξακκΪ «ΛΩεο ΞξνζιΪςεηο» αθνξνχλ ΔΞ πνπ κεηαθηλΪζεθαλ ζην ηκΪκα ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ απφ ην Γεληθφ ΡκΪκα θαη ην ΡκΪκα ΜΩλσλ Γισζζψλ ηνπ ΑΡΔΗΘ
πνπ θαηαξγΪζεθαλ
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Πίλαθαο 10-2. Δμέιημε ηωλ εγγεγξακκέλωλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο ζε όια ηα έηε ζπνπδώλ

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

ΞξνπηπρηαθνΫ

917

864

929

1040

1096

ΚεηαπηπρηαθνΫ

32

39

33

19

8
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Πίλαθαο 10-3. Δμέιημε ηωλ εηζεξρνκέλωλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο

2103-14

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

ΔηζαγσγηθΩο εμεηΨζεηο

119

110

107

93

88

ΚεηεγγξαθΩο (εηζξνΩο)

22

0

3

58

28

ΚεηεγγξαθΩο Ϊ δηαγξαθΩο (εθξνΩο)

28

120

0

31

32

0

2

1

2

5

0

3

14

16

118

-10

116

154

118

ΘαηαηαθηΪξηεο εμεηΨζεηο (πηπρηνχρνη)
Άιιεο θαηεγνξΫεο
Πχλνιν
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Πίλαθαο 10-4. Δγγξαθέληεο θαη απόθνηηνη ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΠΜ)

Σίηινο ΠΜ:

«ΠπζηΪκαηα ΓηαρεΫξηζεο
ΒηνκεραλΫα ΡξνθΫκσλ»
2013-2014

Ξνηφηεηαο

2012-2013

θαη

ΝξγΨλσζεο

2011-2012

ΞαξαγσγΪο

2010-2011

ζηε

2009-2010

ΑηηΪζεηο

34

43

41

52

27

ΔγγξαθΩληεο (α+β)

13

14

14

12

8

(α) Ξηπρηνχρνη ηνπ ΡκΪκαηνο

4

4

4

1

6

(β) Ξηπρηνχρνη Ψιισλ ΡκεκΨησλ

9

10

10

11

2

3

16

7

2

0

Απφθνηηνη
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Πίλαθαο 10-5. Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ θαη αλαζέζεηο ζε ΔΠ θαηά ην Αθαδ. Έηνο 2012-13

ΜΑΘΗΜΑ

Τπνρξ. (Τ)
Καη’ επηι.
(ΔΤ)
Πξναηξ.
(Π)

Ώξεο Γηδαζθαιίαο
Θεωξία

ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ Η



3

ΦΠΗΘΖ






3
3
3

ΓΗΑΡΟΝΦΖ & ΘΟΔΞΡΗΘΖ ΑΜΗΑ
ΡΟΝΦΗΚΥΛ



2

ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ ΗΗ





3
2
3

ΦΠΗΘΝΣΖΚΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ




3
3

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΗΗ



ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΗΗΠΝΕΓΗΑ ΚΑΕΑΠ ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ



3

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ




ΔΙΔΓΣΝΠ & ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ
ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΓΗΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΝΠ
ΡΟΝΦΗΚΥΛ-ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖ
ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ & ΑΛΑΙΠΖ ΓΔΓΝΚ.

ΓΔΛΗΘΖ & ΑΛΝΟΓΑΛΖ ΣΖΚΔΗΑ
ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ Η

ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ
ΓΔΛΗΘΖ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ
ΒΗΝΣΖΚΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ

Δξγαζη.

2
3

Γηδαθηηθέο Ώξεο

Αζθήζεηο
Πξάμεο

ύλνιν

Θεωξία

1

4

6

1

6
6
3
3

5
5
5,5

2

2,5

3
4
6

4,5
4
5

6
3

5
4

3

2
3
3

ύλνιν

Φόξηνο
Δξγαζίαο

Τπεύζπλνο
Καζεγεηήο

6

10

ΘαξαβΩιεο

7
7
5,5
2

12
12
9
3

ΕνπκΨθεο
ΞαπαζηεξγηΨδεο
Ξαπαδφπνπινο
ΚεληδΩινπ

2,5

4

ΞαπαγεσξγΫνπ

4,5
5
6,5

7
9
11

ΘαξαβΩιεο
ΞαπαζηεξγηΨδεο
ΞαπαλησλΫνπ

1,5

6,5
4

11
6

ΘαινγηΨλλεο
Οηηδνχιεο

3,5

3,5

5

ΚεληδΩινπ

Δξγαζη.

2
2
2

1
1,5

3

3

2

3

8

6,5

2

8,5

14

Θνπινχξεο

2
2

3
1

1
2

6
5

4
4

2,5
1,5

6,5
5,5

11
9

ΞαπαλησλΫνπ
Οηηδνχιεο



2

2

1

5

4

1,5

5,5

9

ΘσκΨξετο



2

2

4

4

4

7

ΞεηξΫδεο




3
3

1

6
6

5
5

7
7

12
12

Οηηδνχιεο
ΘαξαγεσξγΫνπ

ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖ
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ



2

2

2,5

2,5

4

ΒιαρΨθεο

ΓΗΔΗΛΖ & ΑΠΦΑΙΔΗΑ



3

3

4

4

6

ΠακαξΨο Ζι.

ΑΛΑΙΠΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ

ΣΖΚΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ
ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΗΗ

3
2

2
2
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ΜΑΘΗΜΑ

Τπνρξ. (Τ)
Καη’ επηι.
(ΔΤ)
Πξναηξ.
(Π)

Ώξεο Γηδαζθαιίαο
Θεωξία

Δξγαζη.

Αζθήζεηο
Πξάμεο

Γηδαθηηθέο Ώξεο
ύλνιν

Θεωξία

Δξγαζη.

ύλνιν

Φόξηνο
Δξγαζίαο

Τπεύζπλνο
Καζεγεηήο

ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ
ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΡΟΝΦΗΚΥΛ



2

2

2,5

2,5

4

ΒιαρΨθεο

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ Η



3

2

1

6

5

2

7

12

ΘσκΨξετο

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ & ΔΙΔΓΣΝΠ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝΙΗΞΑΟΥΛ ΙΥΛ



3

2

1

6

5

2,5

7,5

12,5

ΘαινγηΨλλε

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ & ΔΙΔΓΣΝΠ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΦΟΝΡΥΛΙΑΣΑΛΗΘΥΛ



3

2

1

6

5

2,5

7,5

12,5

ΓεσξγηΨδεο

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ & ΔΙΔΓΣΝΠ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΓΑΙΑΘΡΝΠΓΑΙΑΘΡΝΘΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ



3

2

1

6

5

2,5

7,5

12,5

ΓεκεηξΩιε

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΗΗ



3

2

1

6

5

2,5

7,5

12,5

ΟαθαειΫδεο

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ & ΔΙΔΓΣΝΠ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΠΗΡΖΟΥΛ



3

2

1

6

5

2,5

7,5

12

ΞαπαγεσξγΫνπ

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ & ΔΙΔΓΣΝΠ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΑΙΗΔΚΑΡΥΛ



3

2

1

6

5

2,5

7,5

12

Εψηνο

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ & ΔΙΔΓΣΝΠ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΘΟΔΑΡΝΠΘΟΔΑΡΝΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ



3

2

1

6

5

2,5

7,5

12

Εψηνο

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ &
ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ



2

2

2,5

2,5

6

ΠακαξΨο

ΔΛΝΟΓΑΛΖ ΑΛΑΙΠΖ
ΡΟΝΦΗΚΥΛ



2

3

6

4

2

6

6

ΟΪγαο

ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ



2

2

4

2,5

1

3,5

3,5

ΟαθαειΫδεο

ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΛΑΛΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ-ΒΗΝΧΙΗΘΑ



3

3

3,5

3,5

3,5

ΘαξαγεσξγΫνπ

ΚΔΙΔΡΖ & ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ



3

3

7

7

12

Θνπινχξεο

ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ



2

2

4

4

6

Εψηνο

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ
ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ

Δ (Α‟)

2

3

5

4,5

1,5

6

10

ΞεηξΫδεο

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΛΔΟΝ-ΓΗΑΘΔΠΖ

Δ (Α‟)

2

3

5

4,5

1,5

6

10

ΠακαξΨο

1
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ΜΑΘΗΜΑ

Τπνρξ. (Τ)
Καη’ επηι.
(ΔΤ)
Πξναηξ.
(Π)

Ώξεο Γηδαζθαιίαο
Θεωξία

Δξγαζη.

Αζθήζεηο
Πξάμεο

Γηδαθηηθέο Ώξεο
ύλνιν

Θεωξία

Δξγαζη.

ύλνιν

Φόξηνο
Δξγαζίαο

Τπεύζπλνο
Καζεγεηήο

ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ
ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
ΠΡΖΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ

Δ (Β‟)

2

2

2,5

2,5

4

Θνπινχξεο

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ
ΒΔΙΡΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΝΠ

Δ (Β‟)

2

2

2,5

2,5

4

ΞεηξΫδεο

ΡΔΣΛΗΘΑ ΑΓΓΙΗΘΑ
ΓΔΛΔΡΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ

Δ (Β‟)
Δ (Β‟)

2
2

2
2

2,5
2,5

2,5
2,5

4
4

ΣξπζνγηΨλλε
ΗκζηξΫδνπ

ΞΝΙΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ

2,5

2,5

4

ΞεηξΫδεο

Δ (Β‟)

2

2

ΔΜΔΗΓΗΘΔΚ. ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΡΔΣΛ.
ΡΟΝΦ.-ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ

Ξ

2

2

ΚεληδΩινπ

ΑΓΓΙΗΘΑ Η

Ξ

2

2

ΣξπζνγηΨλλε

ΑΓΓΙΗΘΑ ΗΗ

Ξ
Ξ
Ξ

2
2
2

2
2
2

ΣξπζνγηΨλλε
ΣξπζνγηΨλλε
ΠακαξΨο

Ξ
Ξ

2
2

2
2

ΠηΨθα
ΕνπκΨθεο

ΑΓΓΙΗΘΑ ΗΗΗ
ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΘΘΔΠΔΥΛ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ
ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΦΠΗΘΖΠ
ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ
ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ

20
10

33
17
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Πίλαθαο 10-6 Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ

Α´ ΔμΨκελν

Β´ ΔμΨκελν

Μάζεκα

Γηδ.
Μνλ.

Μάζεκα

Γηδ.
Μνλ.

ΞξνρσξεκΩλε ΠηαηηζηηθΪ ΔπηζηΪκεο
ΡξνθΫκσλ

6

ΠπζηΪκαηα ΓηαρεΫξηζεο Ξνηφηεηαο

10

ΝξζΪ ΔξγαζηεξηαθΪ ΞξαθηηθΪ
(GLP)

4

ΠπζηΪκαηα ΞεξηβαιινληηθΪο
ΓηαρεΫξηζεο

4

Πρεδηαζκφο & ΝξγΨλσζε
ΠπζηεκΨησλ ΞαξαγσγΪο

6

Πρεδηαζκφο Δπηρεηξεκαηηθψλ
Ξφξσλ (ERP)

6

ΞξνρσξεκΩλεο ΚΩζνδνη ΔμΩηαζεο
ησλ ΡξνθΫκσλ

6

ΛνκνζεζΫα ΡξνθΫκσλ

4

ΔξγαζηεξηαθΩο ΑζθΪζεηο Δλφξγαλεο
ΑλΨιπζεο ΡξνθΫκσλ

8

Πηαηηζηηθφο Έιεγρνο ΓηεξγαζΫαο
(SPC)/Πρεδηαζκφο θαη ΑλΨπηπμε
Ξξντφληνο

6

ύλνιν

30

ύλνιν

30
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Πίλαθαο 10-7. Μέζε βαζκνινγία ηωλ δεηθηώλ αμηνιόγεζεο καζεκάηωλ θαηά ην Αθαδ.Έηνο 2013-14
ΞιΪζνο
Δξσηεκ.

Η1

Η2

Η3

Η4

Η5

Η6

Η7

Η8

Η9

Η10

Η11

ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ 1

90

5

4

3

4

3

4

5

5

5

4

3

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ I

98

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

3

1

4

2

2

1

1

0

4

0

4

2

2

ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ 2

10

4

3

3

4

3

4

4

5

5

4

2

ΦΠΗΘΝΣΖΚΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ

3

5

5

4

4

4

3

5

4

4

5

2

26

4

4

3

3

4

3

4

4

4

4

2

ΑΓΓΙΗΘΑ ΗΗΗ

3

5

4

3

4

5

0

5

5

5

2

2

ΓΗΑΡΟΝΦΖ &ΘΟΔΞΡ. ΑΜΗΑ ΡΟΝΦ.

12

4

3

3

3

3

4

3

4

3

2

2

ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟ. ΠΡΖΛ ΡΔΣΛ. ΡΟΝΦ.

11

4

4

3

3

4

4

4

4

5

4

2

ΝΟΓΑΛΥΠΖ & ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΒΗΝΚ. ΔΞΗΣΔΗΟ.

6

4

4

2

3

3

4

5

4

4

3

2

ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΡΟΝΦΗΚΥΛ

6

4

4

2

3

4

4

5

4

4

3

2

ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΘΘΔΠΔΥΛ

34

4

3

4

4

3

4

4

4

4

5

4

ΞΟΝΠΡ. ΞΔΟΗΒΑΙ. & ΑΜΗΝΞ. ΞΝΞΟ.

1

3

2

4

3

1

0

3

3

2

5

2

ΓΗΔΗΛ. & ΑΠΦΑΙ. ΒΗΝΚ/ΛΗΥΛ ΡΟΝΦ.

4

5

4

2

4

1

0

4

4

4

3

2

ΚΔΙΔΡΖ & ΠΣΔΓ/ΠΚΝΠ ΒΗΝΚ. ΡΟΝΦ.

41

4

4

4

4

3

4

4

5

5

5

4

ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ

18

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

3

1

4

3

3

2

3

0

3

5

3

5

5

ΦΠΗΘΖ-Δ

105

4

4

3

3

4

4

5

4

4

4

3

ΦΠΗΘΖ-Θ

42

5

4

3

4

4

4

5

5

5

4

3

ΓΔΛΗΘΖ & ΑΛΝΟΓΑΛΖ ΣΖΚΔΗΑ-Δ

107

4

3

3

2

4

4

4

4

5

4

2

ΓΔΛΗΘΖ & ΑΛΝΟΓΑΛΖ ΣΖΚΔΗΑ-Θ

25

4

3

3

3

2

3

3

4

4

4

3

ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ-Θ

61

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

2

ΚΑΘΖΚΑ

ΑΓΓΙΗΘΑ 1

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ 2

ΡΔΣΛΗΘΑ ΑΓΓΙΗΘΑ
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ΞιΪζνο
Δξσηεκ.

Η1

Η2

Η3

Η4

Η5

Η6

Η7

Η8

Η9

Η10

Η11

ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ-Δ

7

4

3

3

2

4

3

4

2

4

4

2

ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ-Θ

17

4

3

3

4

3

3

3

4

3

4

2

ΓΔΛΗΘΖ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ-Δ

15

5

4

3

4

4

4

5

4

5

4

2

ΒΗΝΣΖΚΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Δ

12

4

4

3

3

4

3

4

3

4

4

2

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Δ

48

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

2

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Θ

10

4

4

3

3

3

3

4

4

4

3

2

ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2-Δ

9

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

2

ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2-Θ

9

4

4

3

4

3

3

4

4

5

3

2

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ I-Δ

4

4

3

4

4

3

4

3

4

4

4

3

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 1-Θ

11

4

3

4

4

2

0

4

4

4

4

2

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΓΗΑ ΡΔΣΛ. ΡΟΝΦΗΚΥΛ -Δ

112

2

2

3

2

2

2

3

2

3

4

2

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΓΗΑ ΡΔΣΛ. ΡΟΝΦΗΚΥΛ -Θ

65

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

2

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2-Δ

73

4

4

4

3

3

4

4

4

2

3

2

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2-Θ

95

3

3

4

3

3

3

3

4

3

4

3

ΣΖΚΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Δ

6

5

4

3

3

4

4

4

4

5

4

2

ΣΖΚΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Θ

7

4

3

4

3

2

4

4

3

3

4

2

ΔΙΔΓΣ.& ΓΗΑΠΦΑΙ. ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ-Δ

69

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

2

ΔΙΔΓΣ.& ΓΗΑΠΦΑΙ. ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ-Θ

32

4

4

3

3

3

4

4

5

5

4

2

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ.ΔΙΑΗΝΙ-ΙΗΞ.Ι.-Δ

46

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

2

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ.ΔΙΑΗΝΙ-ΙΗΞ.Ι.-Θ

36

4

3

3

3

3

3

4

3

4

4

2

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΦΟΝΡ.- ΙΑΣΑΛ.-Δ

33

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

2

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΦΟΝΡ.- ΙΑΣΑΛ.-Θ

15

4

4

3

3

2

2

4

4

4

4

2

ΡΔΣΛ.&ΔΙΔΓΣ.ΞΝΗΝΡ.ΓΑΙΑΘΡ.&ΓΑΙΑΘΡ.-Δ

45

5

4

3

3

4

4

5

5

5

4

2

ΚΑΘΖΚΑ
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ΞιΪζνο
Δξσηεκ.

Η1

Η2

Η3

Η4

Η5

Η6

Η7

Η8

Η9

Η10

Η11

ΡΔΣΛ.&ΔΙΔΓΣ.ΞΝΗΝΡ.ΓΑΙΑΘΡ.&ΓΑΙΑΘΡ.-Θ

31

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

3

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΠΗΡΖΟΥΛ-Δ

2

5

4

4

5

4

3

3

3

4

4

2

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΠΗΡΖΟΥΛ-Θ

18

4

4

3

3

2

4

4

4

4

4

2

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΑΙΗΔΚΑΡΥΛ-Δ

1

4

3

4

1

0

3

3

3

3

3

2

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΑΙΗΔΚΑΡΥΛ-Θ

1

3

3

4

2

1

3

3

3

3

4

2

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΘΟΔΑΡΝΠ-Δ

4

3

3

3

2

2

2

4

2

4

4

1

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΘΟΔΑΡΝΠ-Θ

2

3

3

3

3

1

2

4

4

4

4

2

ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Θ

37

4

3

4

3

3

4

4

3

3

4

2

ΑΛΑΙΠΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ - Δ

57

4

4

4

3

4

4

5

5

4

4

2

120

4

3

4

3

4

4

4

4

5

4

2

ΡΔΣΛΝΙ. ΛΔΟΝ - ΓΗΑΘΔΠΖ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ-Θ

19

3

3

3

3

2

3

3

3

3

4

2

ΡΔΣΛΝΙ. ΛΔΟΝ - ΓΗΑΘΔΠΖ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ-Δ

35

4

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΔΠ
ΞΟΝΗΝΛΡΝΠ

4

5

4

4

4

2

4

4

5

4

5

4

ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ Η - ΗΠΝΕΓΗΑ ΚΑΕΑΠ ΘΑΗ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ -Θ

57

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

2

ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ Η - ΗΠΝΕΓΗΑ ΚΑΕΑΠ ΘΑΗ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ -Δ

95

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3

ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ- ΛΑΛΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ- ΒΗΝΧΙΗΘΑ

12

4

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΦΠΗΘΖΠ
ΡΟΝΦΗΚΥΛ

7

5

4

3

4

4

0

5

5

5

4

2

ΔΜΔΗΓΗΘΔΘΔΚΔΛΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟ.
ΠΡΖΛ ΡΔΣΛ. ΡΟΝΦΗΚΥΛ – ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ

1

5

4

5

3

1

0

4

4

5

4

3

ΞΝΙΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ:
ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ
ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΥΛ

4

5

4

4

4

2

4

4

5

4

5

4

ΚΑΘΖΚΑ

ΔΛΝΟΓΑΛΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Δ

ΡΔΣΛΗΘΔΠ

ΒΔΙΡΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΓΗΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΝΠ
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Πίλαθαο 10-8. Μέζε βαζκνινγία ηωλ δεηθηώλ αμηνιόγεζεο ηνπ Σκήκαηνο θαηά ην Αθαδ.Έηνο 2013-14

ΡΞΝΠ

ΞιΪζνο Δξσηεκ.

ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ

ΔμΨκελν

Η1

Η2

Η3

Η4

Η5

Η6

Η7

Η8

Η9

Η10

Η11

Σ

Δ

Σ

Δ

Σ

Δ

Σ

Δ

Σ

Δ

Σ

Δ

Σ

Δ

Σ

Δ

Σ

Δ

Σ

Δ

Σ

Δ

ΘεσξΫεο

776

156

4

4

3

4

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

ΔξγαζηΪξηα

1425

86

4

4

3

4

3

3

3

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2
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Πίλαθαο 10-9 Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ηωλ απνθνίηωλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ

Έηνο
Δγγξαθήο

Βαζκόο
Πηπρίνπ

Αξηζκόο
Απνθνίηωλ

1986-1987

6,6

43

1987-1988

6,5

36

1988-1989

6,7

35

1989-1990

6,7

55

1990-1991

6,7

49

1991-1992

6,7

51

1992-1993

6,5

39

1993-1994

6,9

41

1994-1995

6,7

47

1995-1996

6,9

47

1996-1997

6,5

42

1997-1998

6,7

55

1998-1999

6,8

53

1999-2000

6,6

68

2000-2001

6,5

89

2001-2002

6,4

71

2002-2003

6,4

55

2003-2004

6,4

65

2004-2005

6,3

43
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Έηνο
Δγγξαθήο

Βαζκόο
Πηπρίνπ

Αξηζκόο
Απνθνίηωλ

2005-2006

6,5

39

2006-2007

6,5

37

2007-2008

6,6

20

2008-2009

7,3

3

2009-2010

7,4

4

6,6

1087

Μέζε ηηκή
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Πίλαθαο 10-10. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο

Άιιεο
εξγαζίεο

Αλαθνηλώζεηο
ζε
επηζηεκνληθά
ζπλέδξηα (κε
θξηηέο) ρωξίο
πξαθηηθά

Αλαθνηλώζεηο
ζε
επηζηεκνληθά
ζπλέδξηα
(ρωξίο
θξηηέο) ρωξίο
πξαθηηθά

Άιια

Βηβιία/κνλνγξαθίεο

Δξγαζίεο ζε
επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά κε
θξηηέο

Δξγαζίεο ζε
επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά
ρωξίο θξηηέο

Δξγαζίεο
ζε
πξαθηηθά
ζπλεδξίωλ
κε θξηηέο

Δξγαζίεο
ζε
πξαθηηθά
ζπλεδξίωλ
ρωξίο
θξηηέο

2013

2

35

0

20

0

0

0

5

0

0

2012

0

18

0

5

5

0

0

4

0

0

2011

1

24

0

19

11

0

0

7

0

1

2010

0

14

0

11

2

1

2

2

1

0

2009

0

14

0

8

3

1

2

6

2

0

ύλνιν

3

105

63

21

2

4

24

3

1

Κεθάιαηα
ζε
ζπιινγηθνύο
ηόκνπο
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Πίλαθαο 10-11. Αλαγλώξηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ

Δηεξναλαθνξέο

Αλαθνξέο ηνπ
εηδηθνύ/επηζηεκνληθνύ
ηύπνπ

Βηβιηνθξηζίεο ηξίηωλ
γηα δεκνζηεύζεηο
κειώλ Γ.Δ.Π. ηνπ
Σκήκαηνο

πκκεηνρέο ζε
επηηξνπέο
επηζηεκ.
ζπλεδξίωλ

πκκεηνρέο ζε
ζπληαθηηθέο
επηηξνπέο
επηζηεκ.
πεξηνδηθώλ

Πξνζθιήζεηο
γηα δηαιέμεηο

Γηπιώκαηα
επξεζηηερλίαο

2013

760

0

1

5

2

0

0

2012

826

0

0

3

1

0

0

2011

791

0

1

6

1

0

0

2010

727

0

4

4

2

0

0

2009

767

0

2

2

1

0

0

ύλνιν

3871

0

8

20

7

0

0
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Πίλαθαο 10-12. Καηαλνκή ηωλ ζεωξεηηθώλ καζεκάηωλ ζε 4 νκάδεο όπωο απηέο δηαρωξίζηεθαλ από
ηελ αλάιπζε ηαμηλόκεζεο (cluster analysis).

Όλνκα Μαζήκαηνο

ΝΚΑΓΑ

1

ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ 1

1

2

ΦΠΗΘΝΣΖΚΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ

1

3

ΑΓΓΙΗΘΑ ΗΗΗ

1

4

ΓΗΔΗΛ. & ΑΠΦΑΙ. ΒΗΝΚ/ΛΗΥΛ ΡΟΝΦ.

1

5

ΦΠΗΘΖ-Θ

1

6

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 1-Θ

1

7

ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΦΠΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΝΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ

1

8

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ I

2

9

ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ 2

2

10

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ 2

2

11

ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΡΔΣΛ. ΡΟΝΦ.

2

12

ΝΟΓΑΛΥΠΖ & ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΒΗΝΚ. ΔΞΗΣΔΗΟ.

2

13

ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΡΟΝΦΗΚΥΛ

2

14

ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ

2

15

ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ-Θ

2

16

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Θ

2

17

ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2-Θ

2

18

ΔΙΔΓΣ.& ΓΗΑΠΦΑΙ. ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ-Θ

2

19

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΦΟΝΡ.- ΙΑΣΑΛ.-Θ

2

20

ΡΔΣΛ.&ΔΙΔΓΣ.ΞΝΗΝΡ.ΓΑΙΑΘΡ.&ΓΑΙΑΘΡ.ΞΟ-Θ

2

21

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΠΗΡΖΟΥΛ-Θ

2

22

ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ Η - ΗΠΝΕΓΗΑ ΚΑΕΑΠ ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
-Θ

2

23

ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ- ΛΑΛΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ- ΒΗΝΧΙΗΘΑ

2

24

ΓΗΑΡΟΝΦΖ &ΘΟΔΞΡ. ΑΜΗΑ ΡΟΝΦ.

3

25

ΓΔΛΗΘΖ & ΑΛΝΟΓΑΛΖ ΣΖΚΔΗΑ-Θ

3

26

ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ-Θ

3

27

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΓΗΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΝΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ -Θ

3

28

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2-Θ

3

29

ΣΖΚΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Θ

3

30

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ.ΔΙΑΗΝΙ-ΙΗΞ.Ι.-Θ

3

31

ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Θ

3

32

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΛΔΟΝ - ΓΗΑΘΔΠΖ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ-Θ

3

33

ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΘΘΔΠΔΥΛ

4

34

ΚΔΙΔΡΖ & ΠΣΔΓ/ΠΚΝΠ ΒΗΝΚ. ΡΟΝΦ.

4

35

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΒΔΙΡΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΟΝΗΝΛΡΝΠ

4

36

ΞΝΙΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ

4
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Πίλαθαο 10-13. Καηαλνκή ηωλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάηωλ ζε 3 νκάδεο όπωο απηέο δηαρωξίζηεθαλ
από ηελ αλάιπζε ηαμηλόκεζεο

Όλνκα Μαζήκαηνο

ΝΚΑΓΑ

1

ΦΠΗΘΖ-Δ

1

2

ΓΔΛΗΘΖ & ΑΛΝΟΓΑΛΖ ΣΖΚΔΗΑ-Δ

1

3

ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ-Δ

1

4

ΓΔΛΗΘΖ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ-Δ

1

5

ΒΗΝΣΖΚΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Δ

1

6

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Δ

1

7

ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2-Δ

1

8

ΣΖΚΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Δ

1

9

ΔΙΔΓΣ.& ΓΗΑΠΦΑΙ. ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ-Δ

1

10

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ.ΔΙΑΗΝΙ-ΙΗΞ.Ι.-Δ

1

11

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΦΟΝΡ.- ΙΑΣΑΛ.-Δ

1

12

ΡΔΣΛ.&ΔΙΔΓΣ.ΞΝΗΝΡ.ΓΑΙΑΘΡ.&ΓΑΙΑΘΡ.ΞΟ-Δ

1

13

ΑΛΑΙΠΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ - Δ

1

14

ΔΛΝΟΓΑΛΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-Δ

15

ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ -Δ

16

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ I-Δ

2

17

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2-Δ

2

18

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΠΗΡΖΟΥΛ-Δ

2

Η

-

ΗΠΝΕΓΗΑ

1
ΚΑΕΑΠ

ΘΑΗ

1

19

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΛΔΟΝ - ΓΗΑΘΔΠΖ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ-Δ

2

20

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΓΗΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΝΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ -Δ

3

21

ΡΔΣΛ.& ΔΙΔΓΣ. ΞΝΗΝΡ. ΘΟΔΑΡΝΠ-Δ

3
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Πίλαθαο 10-14. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηκήκαηνο γηα ηελ πεληαεηία 2008-2013
Σίηινο Πξνγξάκκαηνο

ΈλαξμεΛήμε

Πεγή
Υξεκαηνδόηεζεο

πλεξγαδόκελνη
Φνξείο
ΑΡΔΗΘ, ΑΞΘ,
ΚπελΨθεην
Φπηνπαζνινγηθφ
Ηλζηηηνχην, ΡΔΗ Γ.
ΚαθεδνλΫαο

Isolation and Characterization of Polysaccharides
and Oligosaccharides from Okra (Abelmoschus
esculentus)

2012 ζΪκεξα

ΑξρηκΪδεο ΗΗΗ

Mechanical and structural properties at the
nanoscale of semiconducting films for opto- and
microelectronic applications

2012 ζΪκεξα

ΑξρηκΪδεο ΗΗΗ

ΔλΫζρπζε ηεο απφδνζεο ησλ βηνθνηλσληψλ ελεξγνχ
ηιχνο γηα ηελ επεμεξγαζΫα πγξψλ απνβιΪησλ κε
δχζθνια απνδνκΪζηκεο νξγαληθΩο νπζΫεο

2012 ζΪκεξα

ΑξρηκΪδεο ΗΗΗ

Έιεγρνο
ησλ
επηπΩδσλ
κπθνηνμηλψλ
θαη
ξαδηελΩξγεηαο ζε πξντφληα ζηηεξψλ ηνπ ειιαδηθνχ
ρψξνπ

2012 ζΪκεξα

ΑξρηκΪδεο ΗΗΗ

ΔΙΓΝ-ΓΪκεηξα/
Ηλζη. Πηηεξψλ

ΑλΨπηπμε κειεηψλ πεξηπηψζεσλ θαη δηαδηθηπαθψλ
εθαξκνγψλ γηα ηελ πξνζνκνΫσζε θπζηθνρεκηθψλ
θαηλνκΩλσλ θαη δηεξγαζηψλ ζηελ επεμεξγαζΫα
ηξνθΫκσλ

2012 ζΪκεξα

ΑξρηκΪδεο ΗΗΗ

TEI ΘεληξηθΪο
ΚαθεδνλΫαο
ΑΞΘ, Γεσπνληθφ
Ξαλεπ. Αζελψλ, TEI
ΘεληξηθΪο
ΚαθεδνλΫαο, ΑΑΡ,
ΔΘΗΑΓΔ, Banat‟s
University θαη
Romanian Academy
of Agricultural and
Forestry Sciences
(ΟνπκαλΫα)

ΞαξαγσγηθΨ
ραξαθηεξηζηηθΨ
θαη
πνηφηεηα
πξντφλησλ ηνπ Διιεληθνχ βνπβΨινπ (Bubalus
bubalis) ζε παξαδνζηαθΩο ζπλζΪθεο εθηξνθΪο

2012ζΪκεξα

ΑξρηκΪδεο ΗΗΗ

ΠπλδπαζκΩλεο ηερληθΩο γηα ηελ επεμεξγαζΫα πγξψλ
απνβιΪησλ απφ βηνκεραλΫεο ηξνθΫκσλ κε
βηναληηδξαζηΪξεο κεκβξαλψλ

2012ζΪκεξα

ΑξρηκΪδεο ΗΗΗ

Θαηλνηφκεο
εθαξκνγΩο
ζηελ
παξαζθεπΪο πξντφλησλ θεθΫξ

2012ζΪκεξα

ΑξρηκΪδεο ΗΗΗ

ΔκπνξηθΨ ζθεπΨζκαηα Spirulina: ΑλαγλσξηζκΩλα
σθΩιε θαη θξπθνΫ θΫλδπλνη (1 ΑπξηιΫνπ 2013 - 30
ΠεπηεκβξΫνπ 2015)

20132015

ΑξρηκΪδεο ΗΗΗ

Θαηλνηφκνο ηερληθΪ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
πνηφηεηαο ησλ ειαΫσλ ηεγαλΫζκαηνο πνπ βνεζΨ ζηε
βειηΫσζε ηεο πνηφηεηαο θαη αζθΨιεηαο ησλ
ηεγαλεηψλ ηξνθΫκσλ

2014ζΪκεξα

ΑξηζηεΫα ΗΗ

ΛΩεο δηεξγαζΫεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ξχπαλζεο ζε βηναληηδξαζηΪξεο κεκβξαλψλ

2012 ζΪκεξα

ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΗΗ

ΑΞΘ, ΚεραληθνΫ
ΞεξηβΨιινληνο,
ΙνπθΨθεο ΣεκηθΨ

2012ζΪκεξα

ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΗΗ

ΑΞΘ, ΕΑΛΑΔ,
ΔΞΔΚ

2012 ζΪκεξα

ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

ΑΡΔΗΘ, ΑΞΘ,
ΘoπθΨθεο ΑΔ,

ηερλνινγΫα

ηεο

ΞαλεπηζηΪκην
ΘεζζαιΫαο, ΑΞΘ

ΝινθιεξσκΩλε επεμεξγαζΫα ησλ πγξψλ
απνβιΪησλ κειΨζαο πςειΪο ζπγθΩληξσζεο γηα ηελ
αλΨθηεζε πξντφλησλ πςειΪο
πξνζηηζΩκελεο αμΫαο
ξππαληηθψλ θνξηΫσλ
ΑλΨθηεζε,
ΔθαξκνγΩο

θαη

Σαξαθηεξηζκφο
δξνθνιινεηδψλ

ηε

κεΫσζε

ησλ

θαη
ΞξαθηηθΩο
θαηΨιιεισλ γηα
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Σίηινο Πξνγξάκκαηνο

ΈλαξμεΛήμε

Πεγή
Υξεκαηνδόηεζεο

Ρξφθηκα απφ πνπξντφληα ΔιηΨο θαη Πηαθπιηνχ

πλεξγαδόκελνη
Φνξείο
Condito ABEE

Θαηλνηφκεο πβξηδηθΩο δηεξγαζΫεο κε ρξΪζε
λαλνπνξσδψλ κεκβξαλψλ γηα ηελ επεμεξγαζΫα
λεξψλ

2011ζΪκεξα

ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

ΗΡΣΖΓ/ΔΘΔΡΑ,
ΑΞΘ, INTERGEO,
ΔΟΓΝΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑ

ΔπΫδξαζε ηεο απφζηαζεο αξκαζηψλ ζηελ πνηφηεηα
κπδηψλ ζηα δηαθνξεηηθΨ ζηΨδηα αλΨπηπμεο

2013ζΪκεξα

Δπηρεηξεζηαθφ
Ξξφγξακκα ΑιηεΫαο
(ΔΞΑΙ) 2007-2013

ΑΡΔΗΘ, Ρκ.
ΡερλνινγΫαο ΑιηεΫαο
& δαηνθαιιηεξγεηψλ

Ξξνζδηνξηζκφο θαη ηαπηνπνΫεζε θαηλνηφκσλ
πξντφλησλ Ξ. Ν. Ϊ Ξ. Γ. Δ. Ακβξαθηθνχ
ζπγθεθξηκΩλσλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλΫδαο ηνπ
Ακβξαθηθνχ θφιπνπ ζην πιαΫζην ηεο αμηνπνΫεζεο
θαη ηεο αεηθφξνπ δηαρεΫξηζεο ησλ ηρζπαπνζεκΨησλ
ηνπ θφιπνπ

20142016

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ
ΖΞΔΗΟΝ

ΡΔΗ ΖΞΔΗΟΝ

Efficient Co-Extraction of Gelatin and Lipids from
Fatty Fish Processing By-Products

2012 ζΪκεξα

ΓΓΔΡ. ΔλΫζρπζε
Κεηαδηδαθηφξσλ
Δξεπλεηψλ

ΝινθιεξσκΩλε επεμεξγαζΫα απνβιΪησλ κε πςειΪ
πεξηεθηηθφηεηα ζε κειΨζζα γηα ηελ αλΨθηεζε
πξνηφλησλ κε πςειΪ πξνζηηζΩκελε αμΫα θαη ηε
κεΫσζε ηνπ ξππαληηθνχ θνξηΫνπ

2012 ζΪκεξα

ΔπηηξνπΪ Δξεπλψλ ηνπ
ΑΡΔΗΘ

20092013

ΔπηηξνπΪ Δξεπλψλ ηνπ
ΑΡΔΗΘ

ISEKI_Food 4 -Towards the innovation of the food
chain through innovation of education in Food
Studies
Contr.
No
518415-LLP-1-2011-1-ITErasmus-ENW

2011ζΪκεξα

ERASMUS THEMATIC
NETWORK

Università degli Studi
di Teramo

ΒηνυιηθΨ απφ θπζηθΨ πνιπκεξΪ γηα εθαξκνγΩο
κεηαθνξΨο θαξκΨθσλ

2012ζΪκεξα

ΗΘ

University of
Wurzburg, Germany

ΑλΨπηπμε αξηνζθεπαζκΨησλ ειεχζεξσλ γινπηΩλεο
κε πςειφ πξσηετληθφ πεξηερφκελν θαη πςειΪ
πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαηηεηηθΩο Ϋλεο κΩζσ ηεο
εθκεηΨιιεπζεο εδψδηκσλ θπηψλ

20112013

Αλαιχζεηο εθπνκπψλ ζηα απαΩξηα ηεο ΒηνκεραλΫαο
ΘαηεξγαζΫαο ΠηδΪξνπ ΠΝΒΔΙ

2012 2013

ΔπΫδξαζε πξνζζΩησλ θαη Ψιισλ νπζηψλ ζηηο
θπζηθνρεκηθΩο θαη νξγαλνιεπηηθΩο ηδηφηεηεο
αιιαληηθψλ

20112013

ΔπΫδξαζε ηεο απφζηαζεο αξκαζηψλ ζηελ πνηφηεηα
κπδηψλ ζηα δηαθνξεηηθΨ ζηΨδηα αλΨπηπμεο

2013ζΪκεξα

Θαηλνηφκνο ηερληθΪ
ηεγαληζκΩλσλ ειαΫσλ

πξνζδηνξηζκνχ

πνηφηεηαο

ΓηαγλσζηηθΪ κειΩηε ηνπ πξνβιΪκαηνο
κεηαλΨζηεπζεο ζπζηαηηθψλ ηεο γΩκηζεο
croissants ζηελ ςΫρα ηνπ αξηνζθεπΨζκαηνο

ηεο
ησλ

ΔΠΞΑ Θχπξνπ
ΓΔΗΑ/ΡΟΝΦΖ/
0609(ΒΗΔ)/08

Γεληθφ ΣεκεΫν
Θχπξνπ
ΠΝΒΔΙ

ΠηββΨο ΑΔ

20132013

CHIPITA SA

CHIPITA SA

ΓνθηκΩο παξαγσγΪο ζε πηινηηθΪ θιΫκαθα θαη
απνζηεΫξσζεο γαιαθηψκαηνο ηχπνπ "θξΩκαο
γΨιαθηνο κε θπηηθΨ ιηπαξΨ"

20132013

ΓΗΥΡΖΠ ΑΔ

ΓΗΥΡΖΠ ΑΔ

ΑλΨπηπμε
θαη
εηζαγσγΪ
βηνηερλνινγηθψλ
θαηλνηνκηψλ, πνπ αμηνπνηνχλ κνξηαθνχο γελεηηθνχο
δεΫθηεο,
ζηε
γελεηηθΪ
βειηΫσζε
ηεο
θαιιηεξγνχκκελεο ηζηπνχξαο (Sparus aurata)

20132015

ΛΖΟΔΠ
ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ
Α. Δ.

ΔΙΘΔΘΔ
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11. ρήκαηα
ΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜ Μ Α
Ward Linkage; Euclidean Distance

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ (%)
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21,82

100,00
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ρήκα. 11-1. Γηαρωξηζκόο ηωλ ζεωξεηηθώλ καζεκάηωλ ζε 4 νκάδεο κε ηε κέζνδν ζπλέλωζεο ηνπ
Ward θαη ηεο Δπθιείδηαο απόζηαζεο γεηηλίαζεο απηώλ.

ΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜ Μ Α
Ward Linkage; Euclidean Distance

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ (%)

-63,18

-8,79

45,61

100,00
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ρήκα. 11-2. Γηαρωξηζκόο ηωλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάηωλ ζε 3 νκάδεο κε ηε κέζνδν ζπλέλωζεο ηνπ
Ward θαη ηεο Δπθιείδηαο απόζηαζεο γεηηλίαζεο απηώλ.
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ρήκα. 11- 3. Μέζεο ηηκέο αμηνιόγεζεο ηωλ ηεζζάξωλ νκάδωλ ηωλ ζεωξεηηθώλ καζεκάηωλ. Οη
θάζεηεο γξακκέο παξηζηνύλ ηα 95% όξηα εκπηζηνζύλεο ηωλ κέζωλ ηηκώλ. Σα όξηα δπν κέζωλ όξωλ
όηαλ δελ επηθαιύπηνληαη κεηαμύ ηνπο, ζπγθξηλόκελα αλά δπν ηε θνξά, θαηαδεηθλύνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηωλ κέζωλ.
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ρήκα. 11-4. Μέζεο ηηκέο αμηνιόγεζεο ηωλ ηξηώλ νκάδωλ ηωλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάηωλ. Οη θάζεηεο
γξακκέο παξηζηνύλ ηα 95% όξηα εκπηζηνζύλεο ηωλ κέζωλ ηηκώλ. Σα όξηα δπν κέζωλ όξωλ όηαλ δελ
επηθαιύπηνληαη κεηαμύ ηνπο, ζπγθξηλόκελα αλά δπν ηε θνξά, θαηαδεηθλύνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμύ ηωλ κέζωλ.
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12. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
12.1. Υποδομέρ και εξοπλιζμόρ Βιομησανικού Δπγαζηηπίος Μησανικήρ
και Δπεξεπγαζίαρ Τποθίμων

12.1.1. Κηηπιακέρ εγκαηαζηάζειρ
Ρν θπξΫσο Βηνκεραληθφ ΔξγαζηΪξην απνηειεΫηαη απφ Ωλαλ εληαΫν ηζφγεην ρψξν
ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1000 ηεηξαγσληθψλ κΩηξσλ, ν νπνΫνο πεξηιακβΨλεη ηα εμΪο
ηκΪκαηα:
• Ξνιπδχλακσλ ζπζθεπψλ επεμεξγαζΫαο ηξνθΫκσλ
• ΔπεμεξγαζΫαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
• ΔπεμεξγαζΫαο θξεαηνζθεπαζκΨησλ
• ΔπεμεξγαζΫαο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
• ΔπεμεξγαζΫαο πξντφλησλ ζηηεξψλ
• ΔπεμεξγαζΫαο θαηεςπγκΩλσλ πξντφλησλ
• ΔπεμεξγαζΫαο θνλζεξβνπνηεκΩλσλ πξντφλησλ
• ΔπεμεξγαζΫαο αθπδαησκΩλσλ πξντφλησλ
• ΞαξαγσγΪο νΫλσλ
• ΞαξαγσγΪο θαη επεμεξγαζΫαο ειαηνιΨδνπ θαη ζπνξειαΫσλ
• ΔπεμεξγαζΫαο αιηεπκΨησλ
• ΔπεμεξγαζΫαο λεξνχ θαη απνβιΪησλ
• Τπθηηθφ ζΨιακν θαηΨςπμεο (-18νC), εκβαδνχ 7,5 ηεηξ. κΩηξσλ
• Τπθηηθφ ζΨιακν ςχμεο (4νC), εκβαδνχ 4,5 ηεηξ. κΩηξσλ
• ΔξγαζηΪξην κειΩηεο ηεο πθΪο ησλ ηξνθΫκσλ
• ΔξγαζηΪξην γεληθψλ αλαιχζεσλ
• Απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πξψησλ πιψλ, αληηδξαζηεξΫσλ, αληαιιαθηηθψλ θαη
γπΨιηλσλ πιηθψλ
• ΙεβεηνζηΨζην
• ΚεραλνζηΨζην ςπθηηθψλ κεραλεκΨησλ
• ΚεραλνπξγεΫν πιΪξσο εμνπιηζκΩλν κε ηφξλν, δξΨπαλα θιπ
• ΖιεθηξνηερλνπξγεΫν / Ζιεθηξνληθφ εξγαζηΪξην

12.1.2. Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ
Ρα θπξηφηεξα κεραλΪκαηα πνπ πεξηιακβΨλεη ην Βηνκεραληθφ ΔξγαζηΪξην εΫλαη ηα
αθφινπζα:
Ξνιπδχλακα κεραλΪκαηα
•
ΠπζθεπΪ κειΩηεο ελαιιαγΪο ζεξκφηεηαο, απνηεινχκελε απφ Ωλα γπΨιηλν
/αλνμεΫδσην ζσιελσηφ ελαιιΨθηε θαη Ωλαλ νκνεηδΪ γπΨιηλν/γπΨιηλν κε
πιΪξεο ζχζηεκα κΩηξεζεο θαη θαηαγξαθΪο ζεξκνθξαζηψλ θαη ξνΪο
(E.I.V.S., ΓαιιΫα)
•
ΠπζθεπΪ κειΩηεο κεραληθΪο ξεπζηψλ απφ γπαιΫ, εθνδηαζκΩλε κε ξνφκεηξα
(ξνηΨκεηξν, βεληνχξη, δηΨθξαγκα), αγσγνχο, βΨλεο θαη θΨκςεηο δηαθφξσλ
δηαηνκψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπΪο θαη κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κΩηξεζεο ηεο
πηψζεο πΫεζεο ιφγσ ηξηβψλ (E.I.V.S., ΓαιιΫα)
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ΠπζθεπΩο κεραληθψλ & θπζηθψλ δηαρσξηζκψλ
•
ΔξγαζηεξηαθΪ θηιηξνπξΩζζα (Haku, ΓεξκαλΫα)
•
Φπγνθεληξηθφο δηαρσξηζηΪο / δηαπγαζηΪο (Alfa-Laval, ΠνπεδΫα)
•
ΠπζθεπΪ ππεξδηΪζεζεο, ηχπνπ θαζΩησλ πιαθψλ (Rhone-Poulenc, ΓαιιΫα)
•
ΠπζθεπΪ ειεθηξνδηαπΫδπζεο (electrodialysis), κε πιΪξεο ζχζηεκα ειΩγρνπ
ιεηηνπξγΫαο θαη θαηαγξαθΪο δηαθφξσλ παξακΩηξσλ (S.R.T.I., ΓαιιΫα)
•
ΠπζθεπΪ θιαζκαηηθΪο απφζηαμεο, κε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνΫεζεο θαη
ζηΪιεο κε Ϊ ρσξΫο αλνμεΫδσην packing θαη πιΪξεο ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
ειΩγρνπ θαηαγξαθΪο ζεξκνθξαζηψλ θαη ιφγνπ αληηξξνΪο (E.I.V.S., ΓαιιΫα)
•
ΓηβΨζκηνο ζπκππθλσηΪο θαηεξρφκελεο ζηηβΨδαο, εμαηκηζηηθΪο ηθαλφηεηαο
100 L/h, κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγΫαο ππφ ειεγρφκελε ειαηησκΩλε πΫεζε
κΩρξη 100 mbar, πιΪξσο απηνκαηνπνηεκΩλνο κε Ωιεγρν ιεηηνπξγΫαο κΩζσ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηΪ (Alfa-Laval, ΠνπεδΫα)
ΚεραλΪκαηα αθπδΨησζεο
•
ΜεξαληΪξην πγξψλ ηξνθΫκσλ κε εθλΩθσζε (spray-drier), εμαηκηζηηθΪο
ηθαλφηεηαο 50 L/h (Niro, ΓαλΫα)
•
ΜεξαληΪξην πγξψλ ηξνθΫκσλ κε ηχκπαλα (drum-drier), εμνπιηζκΩλν κε
φξγαλα θαηαγξαθΪο ζεξκνθξαζηψλ (G.M.F. Gouda, ΝιιαλδΫα)
•
ΜεξαληΪξην ζηεξεψλ ηξνθΫκσλ κε δΫζθνπο (tray-drier), κε ζχζηεκα ειΩγρνπ
ηνπ ξπζκνχ μΪξαλζεο (Apex, Κ. ΒξεηαλΫα)
•
ΜεξαληΪξην ξεπζηνπνηεκΩλεο ζηηβΨδαο ζηεξεψλ ηξνθΫκσλ, κε απηφκαηε
ηξνθνδνζΫα, ζχζηεκα αθχγξαλζεο ηνπ αΩξα θαη πιΪξεο ζχζηεκα ειΩγρνπ
ησλ ζεξκνθξαζηψλ (Neu, ΓαιιΫα)
•
Ξηινηηθφο ιπνθηιηνπνηεηΪο (Freeze drier) (Christ, ΓεξκαλΫα)
ΚεραλΪκαηα θνλζεξβνπνΫεζεο
•
Πηαηηθφο θαηαθφξπθνο απνζηεηξσηΪξαο, κε θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζΫαο
(Webeco, ΓεξκαλΫα)
•
Ξεξηζηξνθηθφο απνζηεηξσηΪξαο ηχπνπ Hydrolock, γηα κεγΩζε θνλζεξβψλ
απφ 100 g κΩρξη 5 kg, κε θαηαγξαθηθφ ζεξκνδεπγψλ, πιΪξσο
απηνκαηνπνηεκΩλνο (A.C.B., ΓαιιΫα)
•
Πηαηηθφο νξηδφληηνο απνζηεηξσηΪξαο-βξαζηΪξαο (Korimat, ΓεξκαλΫα)
•
Γχν ρεηξνθΫλεηα θιεηζηηθΨ θνλζεξβψλ 1/2 θαη 1 kg (Lanico, ΓεξκαλΫα)
•
ΖιεθηξνθΫλεην θιεηζηηθφ θνλζεξβψλ κεγεζψλ απφ 1/2 κΩρξη 5 kg (Henri
Biaugeaud, ΓαιιΫα)
•
Θιεηζηηθφ βΨδσλ θΨζε κεγΩζνπο (Henri Biaugeaud, ΓαιιΫα)
•
ΓηΨηαμε ζπζθεπαζΫαο ζε πιαζηηθΩο ζαθνχιεο κε ηξνπνπνηεκΩλε αηκφζθαηξα
ηεο εηαηξεΫαο Dansenor (ΓαλΫα)
ΠπζθεπΩο θαηΨςπμεο
•
Ρνχλει πγξνχ αδψηνπ, δπλακηθφηεηαο 300 kg/h (Air Liquide, ΓαιιΫα)
•
ΠπζθεπΪ θαηΨςπμεο κε πγξφ Ψδσην, πξνγξακκαηηδφκελε, κε θαηαγξαθΪ ηεο
ζεξκνθξαζΫαο θαη δνρεΫν Dewar ρσξεηηθφηεηαο 100 L πγξνχ αδψηνπ
(Nicool, ΓαιιΫα)
•
ΠπζθεπΪ θαηΨςπμεο κε αΩξα, ξεπζηνπνηεκΩλεο ζηηβΨδαο, ζεξκνθξαζΫαο
κΩρξη -45 νC (ηδηνθαηαζθεπΪ ΡκΪκαηνο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ)
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•

ΠπζθεπΪ θαηΨςπμεο κε εκβΨπηηζε, κΩρξη -20 νC (ηδηνθαηαζθεπΪ ΡκΪκαηνο
ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ)

ΚεραλΪκαηα επεμεξγαζΫαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
•
Γχν πιΪξεηο γξακκΩο νκνγελνπνΫεζεο – παζηεξΫσζεο – ςχμεο ηνπ
γΨιαθηνο, δπλακηθφηεηαο 160 L/h, απνηεινχκελεο απφ Ωλαλ νκνγελνπνηεηΪ
κηαο θεθαιΪο θαη ηξηψλ εκβφισλ (ALM, ΓαιιΫα), Ωλαλ νκνγελνπνηεηΪ δχν
θεθαιψλ θαη δχν εκβφισλ (Matterson, ΑγγιΫα) θαη δχν πιαθνεηδεΫο
ελαιιΨθηεο (Vicarb, ΓαιιΫα)
•
Θνξπθνιφγνο θξΩκαο γΨιαθηνο, δπλακηθφηεηαο 160 L/h (Westfalia,
ΓεξκαλΫα)
•
ΞιΪξεο γξακκΪ παξαγσγΪο ηπξηψλ, κε δηπιφηνηρν ζεξκαηλφκελν θαη
αλαηξεπφκελν δνρεΫν θαη ηπξνδεμακελΪ (Sordi, ΓαιιΫα)
•
ΠπζθεπΪ ππεξδηΪζεζεο/αληΫζηξνθεο ψζκσζεο, ηχπνπ νξηδνληΫσλ πιαθψλ
(Burton Corblin, ΓαιιΫα)
•
Γχν δηπιφηνηρεο ζεξκαηλφκελεο, θνξεηΩο θαη αλαδεπφκελεο δεμακελΩο γηα
αλΨπηπμε θαιιηεξγεηψλ, ρσξεηηθφηεηαο 194 L (Pierre Guerin, ΓαιιΫα)
•
ΠπζθεπΪ παξαγσγΪο παγσηνχ
•
ΒνπηπξνθΨδνο (Burr, ΗηαιΫα)
ΚεραλΪκαηα επεμεξγαζΫαο θξΩαηνο
•
Μχιηλε ηξΨπεδα θνπΪο θξΩαηνο
•
ΠπζθεπΪ Ψιεζεο θξΩαηνο (Cutter) (Kramer Grebe, ΓεξκαλΫα)
•
Γεκηζηηθφ αιιαληηθψλ, θελνχ (Wemag, ΓεξκαλΫα)
•
Κχινο θνιινεηδψλ (PUC, ΓεξκαλΫα)
•
ΑλακεΫθηεο γηα παξαγσγΪ δακπφλ, θελνχ
•
Θιηπαδφξνο
•
ΞξνσξηκαληΪξην αιιαληηθψλ
•
ΥξηκαληΪξην αιιαληηθψλ πιΪξσο απηνκαηνπνηεκΩλν (Ονπκειηψηεο, ΔιιΨδα)
•
ΘαπληζηΪξην αιιαληηθψλ πιΪξσο απηνκαηνπνηεκΩλν (Ονπκειηψηεο, ΔιιΨδα)
ΚεραλΪκαηα επεμεξγαζΫαο αιηεπκΨησλ
•
ΑλνμεΫδσηεο ιεθΨλεο θαζαξηζκνχ θαη θηιεηνπνΫεζεο ςαξηψλ
•
ΜεξαληΪξην ςαξηψλ
ΚεραλΪκαηα επεμεξγαζΫαο θξνχησλ-ιαραληθψλ
•
Ξεξηζηξεθφκελν πιπληΪξην θξνχησλ (Henri Biaugeaud, ΓαιιΫα)
•
ΑπνρπκσηΪο εζπεξηδνεηδψλ (Henri Biaugeaud, ΓαιιΫα)
•
ΔθππξελσηΪο ειηψλ/θεξαζηψλ (Henri Biaugeaud, ΓαιιΫα)
•
Θνπηηθφ ιαραληθψλ (Henri Biaugeaud, ΓαιιΫα)
•
Κεραληθφο απνθινησηΪο παηΨηαο (Henri Biaugeaud, ΓαιιΫα)
•
ΠπζθεπΪ απνκΨθξπλζεο θινηψλ θξνχησλ (ξαθηλΩδα) (Henri Biaugeaud,
ΓαιιΫα)
•
ΑπαεξσηΪο ρπκψλ κε αληιΫα θελνχ (Busch, ΓαιιΫα)
•
Θνριησηφο ιεπθαληΪξαο αηκνχ (Clerely, ΓαιιΫα)
•
Ξνιπδχλακε ζπζθεπΪ θνπΪο θξνχησλ ζε θχβνπο, θΩηεο θιπ (Solia, ΓαιιΫα)
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•
•
•

ΠπζθεπΪ σζκσηηθΪο αθπδΨησζεο θαξπψλ (ηδηνθαηαζθεπΪ ΡκΪκαηνο
ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ)
Γχν ζΨιακνη σξΫκαλζεο θξνχησλ
ΘΨιακνη ειεγρφκελεο αηκφζθαηξαο CO2

ΚεραλΪκαηα παξαγσγΪο θξαζηψλ
•
ΠπζθεπΪ απνβνζηξχρσζεο ζηαθπιηψλ
•
Κεραληθφ παηεηΪξη ζηαθπιηψλ (Ariete, ΓαιιΫα)
•
ΦνξεηΪ θηιηξνπξΩζζα κε δεμακελΪ πξνεπΫζηξσζεο γηα δηαχγαζε νΫλσλ
(Lafert, ΓαιιΫα)
•
ΞΩληε αλνμεΫδσηεο δεμακελΩο απνζΪθεπζεο νΫλσλ
•
ΠπζθεπΪ αλζξΨθσζεο πνηψλ
•
Ξσκαηηζηηθφ θειιψλ θηαιψλ
ΚεραλΪκαηα επεμεξγαζΫαο ζηηεξψλ
•
Δξγαζηεξηαθφο θπιηλδξφκπινο (Chopin, ΓαιιΫα)
•
Ξιαλεηηθφο ζθαηξφκπινο (Frisch, ΔιβεηΫα)
•
Φνξεηφο ζθπξφκπινο, θαηΨιιεινο θαη γηα πγξΪ Ψιεζε (Apex, ΑγγιΫα)
•
Πθπξφκπινο κε θπθιψλα δηαρσξηζκνχ (Promil, ΓαιιΫα)
•
Ζιεθηξηθφο θνχξλνο (Neff, ΓεξκαλΫα)
•
ΠπζθεπΪ παξαγσγΪο δπκαξηθψλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ (Nuova Lampa,
ΗηαιΫα)
•
ΠπζθεπΪ εξγαζηεξηαθψλ θφζθηλσλ (Prolabo, ΓαιιΫα)
•
ΑιβενγξΨθνο (Chopin, ΓαιιΫα)
•
ΕπκνηαρπγξΨθνο (Chopin, ΓαιιΫα)
•
ΜεξαληΪξην πξνζδηνξηζκνχ πγξαζΫαο (Chopin, ΓαιιΫα)
•
Θφζθηλα θαζαξηζκνχ ζηηεξψλ (ηξηΩξηα) (Chopin, ΓαιιΫα)
•
ΔμηελζηνγξΨθνο-ΦαξηλνγξΨθνο (Max Egger, ΑπζηξΫα)
•
ΑκπινγξΨθνο (Max Egger, ΑπζηξΫα)
•
Θεξκφο εμσζεηΪο (cooker-extruder) δχν θνριηψλ, κνληΩιν BC 45 (Clextral
ΓαιιΫα), κε πξνζαξκνζκΩλν ζηελ Ωμνδν ξεφκεηξν ζρηζκΪο θαη κε
ειεθηξνληθΪ δηΨηαμε θαηαγξαθΪο παξακΩηξσλ ιεηηνπξγΫαο ηεο ζπζθεπΪο ζε
Ζ/ (ηδηνθαηαζθεπΪ ΡκΪκαηνο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ)
ΚεραλΪκαηα παξαγσγΪο ειαηνιΨδνπ θαη ζπνξειαΫσλ
•
ΞιΪξεο ζπγθξφηεκα ειαηνπξγεΫνπ δπλακηθφηεηαο επεμεξγαζΫαο 250 kg
ειηψλ / ψξα, απνηεινχκελν απφ ζπαζηΪξα ησλ ειηψλ, ειαηνκαιΨθηε, αληιΫα
κεηαθνξΨο ηεο ειαηνκΨδαο, νξηδφληην θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηΪ ηχπνπ
Decanter (Robatel, ΓαιιΫα) θαη θπγνθεληξηθφ δηαπγαζηΪ ηνπ ιαδηνχ
(Westfalia, ΓεξκαλΫα)
•
ΞιΪξεο ζπγθξφηεκα ξαθηλαξΫζκαηνο ησλ ιαδηψλ απνηεινχκελν απφ
ζπζθεπΩο εμνπδεηΩξσζεο - απνρξσκαηηζκνχ - απφζκεζεο
•
ΠπζθεπΪ πδξνγφλσζεο ιαδηψλ γηα παξαγσγΪ καξγαξΫλεο
ΚεραλΪκαηα επεμεξγαζΫαο λεξνχ θαη πγξψλ απνβιΪησλ
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3 εξγαζηεξηαθνΫ αληηδξαζηΪξεο ελεξγνχ ηιχνο γηα ηελ επεμεξγαζΫα πγξψλ
απνβιΪησλ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ηξνθνδνζΫαο, θαηαγξαθΪο ησλ
ζπλζεθψλ ιεηηνπξγΫαο θιπ
2 βηναληηδξαζηΪξεο κεκβξαλψλ πηινηηθΪο θιΫκαθαο κε παξνρΪ 2-4 L/h
πιΪξσο απηνκαηνπνηεκΩλνη.
1 αλαεξφβηνο αληηδξαζηΪξαο πηινηηθΪο θιΫκαθαο (UASB) θαη δπλαηφηεηα
επεμεξγαζΫαο 10 L/d.
1 ζχζηεκα επεμεξγαζΫαο λεξνχ θαη απνβιΪησλ κε φδνλ.
1 ζχζηεκα γηα ηελ ειεθηξνιπηηθΪ επεμεξγαζΫα λεξνχ θαη πγξψλ απνβιΪησλ.
Ρν ΡκΪκα δηαζΩηεη επΫζεο πιΪξεο πεηξακαηηθφ ειαηνπξγεΫν δπλακηθφηεηαο 500 kg
ειηΩο/ψξα ηεο εηαηξεΫαο ALFA-LAVAL.
ια ηα κεραλΪκαηα επεμεξγαζΫαο ηνπ Βηνκεραληθνχ ΔξγαζηεξΫνπ ζπλνδεχνληαη
θαη απφ ηα απαξαΫηεηα γηα ηε ιεηηνπξγΫα ηνπο βνεζεηηθΨ κεραλΪκαηα, φπσο
αληιΫεο δηαθφξσλ ηχπσλ, δεμακελΩο θιπ. ΔπΫζεο, ην ΔξγαζηΪξην εΫλαη εμνπιηζκΩλν
κε δΫθηπα παξνρΪο πεπηεζκΩλνπ αΩξα (6 bar), αηκνχ, θπζηθνχ λεξνχ,
απνζθιεξπκΩλνπ λεξνχ, ζεξκνχ λεξνχ θαη ςπρξνχ λεξνχ (8 °C).
ΔπηπιΩνλ, ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ΔξγαζηεξΫνπ πεξηιακβΨλνληαη θαη ηα αθφινπζα
κεραλΪκαηα:
•
ΠπζθεπΪ κειΩηεο αλΨδεπζεο/αλΨκημεο πγξψλ ηξνθΫκσλ (ηδηνθαηαζθεπΪ
ΡκΪκαηνο ΡερλνινγΫαο ΡξνθΫκσλ)
•
Έλαο δπκσηΪξαο βηνκεραληθψλ δπκψζεσλ, ρσξεηηθφηεηαο 20L, πιΪξσο
απηνκαηνπνηεκΩλνη θαη εμνπιηζκΩλνη κε φξγαλα ειΩγρνπ δηαθφξσλ
παξακΩηξσλ (Biolafitte, ΓαιιΫα)
•
Απηναπνζηεηξνχκελνο θΨδνο δπκψζεσλ, ηξνρΪιαηνο, ρσξεηηθφηεηαο 500L,
κε πιΪξε φξγαλα ειΩγρνπ παξακΩηξσλ (Biolafitte, ΓαιιΫα)
•
ΠπζθεπΪ Stefan γηα ηελ παξαγσγΪ αλαθαηεξγαζκΩλσλ ηπξηψλ θαη αινηθψλ
•
Ππγθξφηεκα ςχμεο λεξνχ (E.V.S., ΓαιιΫα)
•
ΠηΪιε απνζθιΪξπλζεο λεξνχ κε πηεζηηθφ δνρεΫν (Prosoft, ΓαιιΫα)
•
Ππγθξφηεκα ιεβεηνζηαζΫνπ κε αηκνγελλΪηξηα δπλακηθφηεηαο 2 ηφλσλ αηκνχ
/ ψξα (Ήθαηζηνο, ΔιιΨδα)
ΡΩινο, ζην ηκΪκα ηνπ ΔξγαζηεξΫνπ, φπνπ κειεηψληαη νη θπζηθΩο ηδηφηεηεο ησλ
ηξνθΫκσλ, ππΨξρνπλ ηα αθφινπζα κεραλΪκαηα:
•

•
•
•
•

ΠπζθεπΪ κΩηξεζεο ηεο πθΪο ζηεξεψλ ηξνθΫκσλ, επηηξαπΩδην κνληΩιν 1410
(Instron, ΖΞΑ), κε δηΨηαμε ειεθηξνληθΪο θαηαγξαθΪο θαη αλΨθηεζεο
δεδνκΩλσλ ζε Ζ/ (ηδηνθαηαζθεπΪ)
Σξσκαηφκεηξν ηξηψλ ζπληεηαγκΩλσλ (Dr Lange, ΓεξκαλΫα)
Φνχξλνη κηθξνθπκΨησλ κε ζεξκνδεχγνο (Miele, ΓεξκαλΫα)
Ημσδφκεηξα δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο θαηεξρφκελεο ζθαΫξαο, ηξηρνεηδΪ
Ubbelohde, θψλνπ-πιΨθαο θαη κε αηξΨθηνπο (Brookfield, ΖΞΑ)
ΠπζθεπΩο γηα βαζηθΩο αλαιχζεηο, φπσο ππξηαηΪξηα γηα πξνζδηνξηζκφ
πγξαζΫαο, ππξηαληΪξην θελνχ, θνχξλνο πξνζδηνξηζκνχ ηΩθξαο, περΨκεηξα,
πδαηφινπηξα, δπγνΫ κε αθξΫβεηα απφ 0,1 κΩρξη 0,0001 g, θιπ.

73

Α.ΓΙ.Π.

12.2. Υποδομέρ και εξοπλιζμόρ Δπεςνηηικού Δπγαζηηπίος Μελέηηρ
Φςζικών και Φημικών Παπαμέηπων Τποθίμων
Ρν Δξεπλεηηθφ ΔξγαζηΪξην ΚειΩηεο Σεκηθψλ θαη Φπζηθψλ ΞαξακΩηξσλ ΡξνθΫκσλ
θαηαιακβΨλεη Ωθηαζε 250 ηεηξ. κΩηξσλ θαη εΫλαη εμνπιηζκΩλν κε ηα πιΩνλ
ζχγρξνλα θαη εμειηγκΩλα επηζηεκνληθΨ φξγαλα πνπ ππΨξρνπλ δηεζλψο γηα
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ζε φια ηα πεδΫα ηεο ΔπηζηΪκεο ΡξνθΫκσλ.
Ν εμνπιηζκφο ηνπ πεξηιακβΨλεη:
• Ζιεθηξνληθφ Κηθξνζθφπην ΠΨξσζεο ηεο εηαηξεΫαο Carl Zeiss, model EVO 50XVP
κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγΫαο ηφζν ζε πςειφ θελφ φζν θαη ζε κεηαβιεηΪ πΫεζε, κε
δηαθξηηηθΪ ηθαλφηεηα κΩρξη 2,0 nm, εμνπιηζκΩλν κε ζπζθεπΪ ζηνηρεηαθΪο
κηθξναλΨιπζεο αθηΫλσλ Σ (EDS) ηεο εηαηξεΫαο Bruker ΑΣS, model Quantax 200 θαη
επΫζεο κε ςπρφκελε/ζεξκαηλφκελε ηξΨπεδα δεηγκαηνθνξΩα γηα ηε παξαηΪξεζε
βηνινγηθψλ δεηγκΨησλ κε πςειφ πνζνζηφ πγξαζΫαο (>80%) ζηε θπζηθΪ ηνπο
θαηΨζηαζε.
• Ππλεζηηαθφ κηθξνζθφπην ζΨξσζεο laser ηεο εηαηξεΫαο Carl Zeiss model LSM 700
(cofocal laser scanning microscope)
• ΞεξηζιαζΫκεηξν αθηΫλσλ Σ, ηεο εηαηξεΫαο Panalytical, model XPert Pro MPD,
εμνπιηζκΩλν κε ζεξκαηλφκελε ηξΨπεδα δεηγκαηνθνξΩα γηα ηελ κειΩηε ησλ
κεηαπηψζεσλ θαηΨ ηελ αλΨιπζε θΨζεσλ ζε ζπλΨξηεζε κε ηε ζΩξκαλζε ηνπ
δεΫγκαηνο.
• Φαζκαηφκεηξν αηνκηθΪο εθπνκπΪο/κΨδαο κε επαγσγηθΨ ζπδεπγκΩλν πιΨζκα
αξγνχ ηεο εηαηξεΫαο ThermoFisher Scientifi,c X-Series II ICP-MS System Bundle
System
• Γχν αΩξηνη ρξσκαηνγξΨθνη ηεο εηαηξεΫαο Ρhermo, εμνπιηζκΩλνη κε αληρλεπηΩο
FID, PID θαη ECD
• Έλαο αΩξηνο ρξσκαηνγξΨθνο ζπλδεδεκΩλνο κε θαζκαηνγξΨθν κΨδαο/κΨδαο
(GC-MS/MS), ηεο εηαηξεΫαο Thermo, model Ultra trace - Q Polaris
• Έλαο πγξφο ρξσκαηνγξΨθνο ζπλδεδεκΩλνο κε θαζκαηνγξΨθν κΨδαο/κΨδαο (LCMS/MS), ηεο εηαηξεΫαο Agilent Technologies, model 1260/6420
• Έλαο πγξφο ρξσκαηνγξΨθνο πςειΪο απφδνζεο (HPLC) ηεο εηαηξεΫαο Thermo,
ρξσκαηνγξαθΫαο απνθιεηζκνχ κεγΩζνπο (SEC) ζπλδεδεκΩλνο κε δηΨηαμε
πξνζδηνξηζκνχ κνξηαθνχ βΨξνπο ζηαηηθνχ ζθεδαζκνχ θσηφο κε laser Brookhaven
Instruments Corporation, model BI-MwA.
• Έλαο πγξφο ρξσκαηνγξΨθνο πςειΪο απφδνζεο (HPLC) ηεο εηαηξεΫαο Thermo,
εμνπιηζκΩλνο κε αληρλεπηΩο θζνξηζκνχ, νξαηνχ/ππεξηψδνπο θαη δεΫθηε δηΨζιαζεο
• ΠπζθεπΪ κΩηξεζεο δ-δπλακηθνχ θαη δπλακηθΪο ζθΩδαζεο θσηφο ηεο εηαηξεΫαο
Brookhaven Instruments Corporation, model Zeta PALS
• Ηνληηθφο ρξσκαηνγξΨθνο ηεο εηαηξεΫαο METROHMAG, model PROFIC
MiPT

15 with

• ΠπζθεπΪ παξαγσγΪο ππεξθΨζαξνπ λεξνχ κε κεκβξΨλε αληΫζηξνθεο ψζκσζεο
ηεο εηαηξεΫαο ELGA Lab Water, model PureLab flex 3
• ΦαζκαηνγξΨθνο FT/IR κνληΩιν Nicolet 380, ηεο εηαηξεΫαο Thermo, θαηΨιιεινο
γηα ηε κειΩηε δεηγκΨησλ ζε μεξΪ κνξθΪ θαη ζε πγξΪ κνξθΪ
• Φαζκαηνθσηφκεηξν ππεξηψδνπο /νξαηνχ ηεο εηαηξεΫαο Thermo, κνληΩιν Helios
• Φζνξηζκφκεηξν ηεο εηαηξεΫαο Shimadzou
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• ξγαλν κΩηξεζεο επηθαλεηαθΪο/δηεπηθαλεηαθΪο ηΨζεο (pendant drop –
axisymmetric drop shape analysis) θαη γσλΫαο επαθΪο θαη δηεπηθαλεηθΪο
δηαζηαιηηθΪο ξενινγΫαο ηεο εηαηξεΫαο KSV
• ΠπζθεπΪ κειΩηεο δηεπηθαλεηαθψλ θαηλνκΩλσλ (επηθαλεηαθΪ/δηεπηθαλεηαθΪ
ηΨζε, monolayers, δηαηκεηηθΪο επηθαλεηαθΪο/δηεπηθαλεηαθΪο ξενινγΫαο) ISR κε
Langmuir trough ηεο εηαηξεΫαο Biolin Scientific ζπλδπαζκΩλε κε Brewster angle
Microscope.
• ΠπζθεπΪ κΩηξεζεο επηθαλεηαθΪο ηΨζεο κε πιΨθα Whilelmy θαη ζπζθεπΪ
κΩηξεζεο ππθλφηεηαο πγξψλ ηεο εηαηξεΫαο Biolin Scientific.
• ΠπζθεπΪ θνθθνκεηξηθΪο αλΨιπζεο κε ζθΩδαζε θσηφο (Laser particle size
analyser), ηεο εηαηξεΫαο Malvern, θαηΨιιειε γηα κΩηξεζε ηνπ κεγΩζνπο ζσκαηηδΫσλ
ζε πγξΪ θαηΨζηαζε θαη ζε μεξΪ κνξθΪ
• ΞνξνζΫκεηξν πνπ ιεηηνπξγεΫ κε αΩξηα ηεο εηαηξεΫαο Thermo Fisher Scientific,
model Surfer Micro Configuration bundle system
• πεξθαηαςχθηεο ζεξκνθξαζΫαο -82νC ηεο εηαηξεΫαο Thermo Scientific, model
902
• ΝκνγελνπνηεηΩο ππεξΪρσλ ινπηξνχ θαη ξΨβδνπ
• ΠπζθεπΩο ρξσκαηνγξαθΫαο πεθηΪο
• Γχν ςπρφκελνη ππεξθπγφθεληξνη Sorvall, ηεο εηαηξεΫαο Thermo Scientific, model
EVOLUTION RC
• Θεξκηδφκεηξν δηαθνξηθΪο ζΨξσζεο (DSC) ηεο εηαηξεΫαο Perkin-Elmer, mνdel
DSC 6
• Πχζηεκα ζεξκηδφκεηξνπ δηαθνξηθΪο ζΨξσζεο (DSC) - ζεξκνζηαζκηθΪο
αλΨιπζεο (TGA), ηεο εηαηξεΫαο TA Instruments, model DSC Q2000
• Ξπθλφκεηξν ηεο εηαηξεΫαο PRECISA GRAVIMETRICS AG γηα κΩηξεζε
ππθλφηεηαο ζε ζηεξεΨ θαη πγξΨ δεΫγκαηα.
• ΠπζθεπΪ εθρχιηζεο κε ππεξθξΫζηκν CO2 ηεο εηαηξεΫαο Supercritical
Technologies, model SFT-110 SFE SYSTEM

Fluid

• ΠπζθεπΪ ρψλεπζεο κε κηθξνθχκαηα ηεο εηαηξεΫαο BERGHOF
• Νπηηθφ κηθξνζθφπην ηεο εηαηξεΫαο Zeiss, model Axion Star, κε πξνζαξκνζκΩλε
θσηνγξαθηθΪ κεραλΪ
• Έγρξσκε ηαρπθΨκεξα ηεο εηαηξεΫαο Redlake, κε ηαρχηεηα 32000 frames/s
• ΕπγνΫ απφ Ωλα κΩρξη πΩληε δεθαδηθΨ ςεθΫα
• Γπλακηθφο κεραληθφο ζεξκηθφο αλαιπηΪο (DMA) ηεο εηαηξεΫαο Bohlin, model
CVOR 150
• Ξνιπδχλακν ζσιελσηφ ξεφκεηξν TR-1, ηδηνθαηαζθεπΪ, κε πξνγξακκαηηδφκελε
ζΩξκαλζε, θαηΨιιειν γηα ηε κΩηξεζε πδαηηθψλ ζπζηεκΨησλ ζε θαηΨζηαζε εΫηε
δηαιχκαηνο εΫηε αησξΪκαηνο, ζε ζεξκνθξαζΫεο ≥ 100νC θαη γηα εχξνο ηηκψλ
ημψδνπο 1 - 100000 mPas
• Γπλακηθφ ξεφκεηξν πνεηδΪ ζσιΪλα, θαηΨιιειν γηα ηε κειΩηε εμαηξεηηθΨ
επαΫζζεησλ πεθηψλ θαη ςεπδνπεθηψλ, κε Ϊ ρσξΫο εγθισβηζκΩλα ζσκαηΫδηα
ηδηνθαηαζθεπΪ θαηνρπξσκΩλν κε επξσπατθφ δΫπισκα επξεζηηερλΫαο (European
patent No 1445599)
• ξγαλν κΩηξεζεο ηεο πθΪο ησλ ηξνθΫκσλ, Texture Analyzer, model TA-XA plus
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• Γηεπηθαλεηαθφ ξεφκεηξν ηεο εηαηξεΫαο Biolin Scientific, model Sigma
Tensiometer 700

Force

12.3. Δξοπλιζμόρ Δπεςνηηικού Δπγαζηηπίος Μικποβιολογίαρ Τποθίμων
Ρν Δξεπλεηηθφ ΔξγαζηΪξην ΚηθξνβηνινγΫαο ΡξνθΫκσλ πεξηιακβΨλεη ηνλ αθφινπζν
εμνπιηζκφ:
ΠπζθεπΪ θαηαγξαθΪο ηεο θηλεηηθΪο αλΨπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ (Bioscreen
C)
ΑπηνκαηνπνηεκΩλνο πνιππαξακεηξηθφο αλνζνινγηθφο αλαιπηΪο, Mini-Vidas,
Biomerieux
πεξθαηαςχθηεο ζεξκνθξαζΫαο
model 902

-82 °C ηεο εηαηξεΫαο Thermo Scientific,

Νπηηθφ κηθξνζθφπην ηεο εηαηξεΫαο
πξνζαξκνζκΩλε θσηνγξαθηθΪ κεραλΪ

Zeiss,

model

Axion

Star,

κε

ΘΨιακνο θΨζεηεο λεκαηηθΪο ξνΪο, Top Safe 1.2
Τπρφκελνπο επσαζηηθνχο θιΫβαλνπο, Friocell 111
ΝπηηθΨ κηθξνζθφπηα Zeiss, model Axion Star plus
Δπσαζηηθνχο θιΫβαλνπο, Incucell 111
Γπν θιΫβαλνη πγξΪο απνζηεΫξσζεο
Κηθξνθπγφθεληξνο eppendorf, θαηακεηξεηΩο
ζεξκαληηθΩο εζηΫεο, δπγνΫ, pH-κεηξν, ςπγεΫα.

απνηθηψλ,

αλαδεπφκελεο

12.4. Δξοπλιζμόρ Δπεςνηηικού Δπγαζηηπίος Τεσνολογίαρ και Δλέγσος
ποιόηηηαρ Δλαιολάδος και Λιπαπών Υλών
ΑΩξην ρξσκαηνγξαθνο, Agilent – 6820 κε αληρλεπηΩο FID θαη ECD
ξγαλν κΩηξεζεο νμεηδσηηθΪο ζηαζεξφηεηαο ,OSI – 24 ζΩζεσλ, ADM
ΠπζθεπΪ εθρχιηζεο κε ππεξθξΫζηκα πγξΨ, SFT110, Supercritical Fluid
Technologies Inc.
ΔθρπιηζηΪξαο SOXHLET, VELP – SER 148, solvent extractor
Απηφκαηνο κηθξνβηαθφο αλαιπηΪο , SOLERIS
Απηφκαηνο ΑλαιπηΪο Ιηπψλ θαη ΔιαΫσλ
Φαζκαηνθσηφκεηξν HELIOS a – THERMO SCIENTIFIC
Φαζκαηνθσηφκεηξν SHIMADZU – UV – 1601, UV visible
ΔμαηκηζηΪξαο θελνχ BUCHI ,Rotavapor R-200, Heating bath B – 491,
Vacuum Pump V-700
ΔιαηνπξγεΫν βηνκεραληθΪο θιΫκαθαο κηθξΪο δπλακηθφηεηαο ALFA OLIVER
500 version TOP εηαηξΫαο ALFA LAVAL κε πνιιΩο δπλαηφηεηεο ειΩγρνπ θαη
εμΩηαζεο παξακΩηξσλ δηεξγαζΫαο εμαγσγΪο ειαηνιΨδνπ.

