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Πρόλογος
Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι µία τακτικά επαναλαµβανόµενη συµµετοχική
διαδικασία,

η

οποία

διαρκεί

δύο

συνεχόµενα

διδακτικά

εξάµηνα

και

επαναλαµβάνεται κάθε έτος. Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης βασίζεται στις
προηγούµενες εκθέσεις που κατατέθηκαν και στα νέα στοιχεία που αφορούν στο έτος
αυτό. Η παρούσα έκθεση επικαιροποιεί τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης και
ενσωµατώνει τις αλλαγές που έγιναν στο διάστηµα που µεσολάβησε. Στηρίζεται
κυρίως στα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014.
Με την Εσωτερική Αξιολόγηση, το Τµήµα επιχειρεί να διαµορφώσει και να
διατυπώσει µια κριτική άποψη σχετικά µε την ποιότητα του επιτελούµενου έργου
του, στηριζόµενο σε αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και
γενικής αποδοχής, και διατηρώντας τους ακόλουθους στόχους, σύµφωνα µε τον νόµο
∆ιασφάλισης Ποιότητας (νόµο 3374/2005) και τις οδηγίες της Α∆ΙΠ.
Σύµφωνα µε την Α∆ΙΠ: «Πρόκειται ουσιαστικά για µια διαδικασία
αυτοαξιολόγησης, που σηµατοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τµήµατος, καθώς
αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και
αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του». Με την ελπίδα να καταφέρουµε να
επιλύσουµε τα χρόνια προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει το Τµήµα και να
βελτιώσουµε την ποιότητα των παρεχόµενων σπουδών και των ερευνητικών
δράσεων, το Τµήµα αφιέρωσε κρίσιµους για την λειτουργία του πόρους, τους οποίους
θα µπορούσε να διαθέσει σε άµεσες ανάγκες.
Η ΕΕΑ βασίζεται στα στοιχεία που συνέλεξε το Τµήµα από τα
ερωτηµατολόγια των φοιτητών, τα απογραφικά δελτία των διδασκόντων, της
Προέδρου του Τµήµατος και της Προϊσταµένης Γραµµατείας. Για την σύνταξη της
Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκε το προτεινόµενο από την Α∆ΙΠ
Πρότυπο Σχήµα και οι Πίνακες που το συνοδεύουν, όπως και τα πρότυπα
ερωτηµατολόγια και απογραφικά δελτία, προσαρµοσµένα στις ανάγκες του
Τµήµατος.
Ευχαριστούµε θερµά όσους συµµετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης του
Τµήµατος και συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή της και τη σύνταξη της παρούσας
έκθεσης, άµεσα ή έµµεσα.
Η ΟΜΕΑ του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης, Α.Τ.Ε.Ι.Θ.:
1.

Εµµανουήλ Γαρουφάλλου (πρόεδρος), Επίκουρος Καθηγητής Ε.Π.,

2.

Βαλεντίνη Καµπατζά (µέλος), Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Π.,

3. Γεώργιος Χριστοδούλου (µέλος), Καθηγητής Εφαρµογών Ε.Π.
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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης
Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης
στο Τµήµα.
Η εσωτερική αξιολόγηση αποφασίστηκε από τη Συνέλευση του Τµήµατος
Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης (Γ.Σ. 6/9-10-2007). Η τρέχουσα
σύνθεση της ΟΜΕΑ, σύµφωνα µε την απόφαση της Συνέλευσης, είναι η εξής:
α) Εµµανουήλ Γαρουφάλλου, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Π.
β) Βαλεντίνη Καµπατζά, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Π.
γ) Γεώργιος Χριστοδούλου, Καθηγητής Εφαρµογών Ε.Π.
Για την εσωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος δόθηκαν ερωτηµατολόγια, µε
ηλεκτρονικό τρόπο, στους φοιτητές. Οι καθηγητές απογράφηκαν και αυτοί
ηλεκτρονικά, µέσω της ΜΟ∆ΙΠ. Συγκεκριµένα:
•

Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µαθήµατος/διδασκαλίας από τους φοιτητές:
Τα ερωτηµατολόγια διατέθηκαν ηλεκτρονικά στους φοιτητές, κατά την ώρα του
µαθήµατος και συµπληρώθηκαν ανώνυµα. Τους ζητήθηκε να έχουν πρόσβαση
στο σύστηµα της ΜΟ∆ΙΠ µε τους προσωπικούς τους κωδικούς του «Πυθία» και
στη συνέχεια, τους δόθηκαν οι κωδικοί του µαθήµατος, καθώς και ένας τυχαίος
αύξων αριθµός. Σε µερικά µαθήµατα, που δεν διεξάγονται σε αίθουσες µε Η/Υ,
τους δόθηκαν οι αντίστοιχοι κωδικοί και η δυνατότητα να συµπληρώσουν τα
ερωτηµατολόγια αυτά από απόσταση, είτε πηγαίνοντας σε αίθουσες του
Τµήµατος, που έχουν υπολογιστές, είτε σε περιβάλλοντα εκτός ΑΤΕΙ/Θ.

•

Απογραφικό δελτίο εξαµηνιαίου µαθήµατος από τους διδάσκοντες:
Το δελτίο συµπληρώθηκε από τους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική µορφή.

•

Ατοµικό απογραφικό δελτίο για τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού:
Το δελτίο παραδόθηκε από τους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική µορφή.

•

Απογραφικό δελτίο Προϊσταµένου Γραµµατείας:
Το δελτίο παραδόθηκε από τον Προϊστάµενο Γραµµατείας σε ηλεκτρονική
µορφή.

•

Απογραφικό δελτίο Προέδρου Τµήµατος:
Το δελτίο παραδόθηκε από την Πρόεδρο του Τµήµατος σε ηλεκτρονική µορφή.
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Θετικά στοιχεία και δυσκολίες
Ένα θετικό στοιχείο της διαδικασίας είναι ότι δίδεται στο Τµήµα η ευκαιρία να
αποκτήσει µια ολοκληρωµένη εικόνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του γενικότερου
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα σύγκρισης µε
άλλα ΑΕΙ και ΤΕΙ, τόσο της ηµεδαπής, όσο και της αλλοδαπής, καταγράφοντας τα
θετικά και τα αρνητικά σηµεία.
Ένα πρόβληµα ήταν ότι τα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων, όπως και τα
ατοµικά απογραφικά, δεν συµπληρώθηκαν από όλα τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος.
Συγκεκριµένα το ερωτηµατολόγιο του υπεύθυνου µαθήµατος συµπληρώθηκε από 11
διδάσκοντες (Πίνακας 1.1), ενώ στη διαδικασία της αξιολόγησης συµµετείχαν
συνολικά 33 µαθήµατα (Πίνακας 1.2). Να σηµειωθεί επίσης ότι ένα µέρος του ΕΠ
κάνει απογραφικά δελτία µαθηµάτων σε άλλα τµήµατα του ΑΤΕΙΘ και έως
πρόσφατα κατέθεταν απογραφικά δελτία διδασκόντων στα τµήµατα που είχαν
διδασκαλία (γι’ αυτό υπάρχει η απόκλιση µεταξύ του συνολικού αριθµού
διδασκόντων µε τη συµµετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης).

Πίνακας 1.1. Συµµετοχή διδασκόντων στη διαδικασία της αξιολόγησης

Αριθµός
Συνολικός
Αριθµός
Αριθµός Επιστηµονικών
Αριθµός
Αριθµός
&
αριθµός
Αναπληρωτών Επίκουρων Καθηγητών
Καθηγητών
διδασκόντων
Καθηγητών Καθηγητών Εφαρµογών Εργαστηριακών
Συνεργατών
Συνολικός
αριθµός
Αριθµός
συµµετεχόντων
Ποσοστά
συµµετοχής
(%)

13

1

0

4

4

2

11

1

0

3

4

1

84,6

100,00

-

75

100

50
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Πίνακας 1.2. Μαθήµατα που συµµετείχαν στη διαδικασία
Κωδικός-Όνοµα Μαθήµατος

Πλήθος
συµπληρωµένων
ερωτηµατολογίων

60000952ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -Θ
60000953ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -Ε
60000955ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
60000956ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
60000957ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
60000958ΑΓΓΛΙΚΑ Ι -Θ
60000959ΑΓΓΛΙΚΑ Ι -Ε
60000962ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι -Θ
60000963ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι -Ε
60000965ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι -Θ
60000966ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι -Ε
60000968ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -Θ
60000969ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -Ε
60000971ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ -Θ
60000972ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ -Ε
60000974ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ -Θ
60000975ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ -Ε
60000977ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ -Θ
60000978ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ -Ε
60000980ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ -Θ
60000981ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ -Ε
60000984ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ -Θ
60000985ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ -Ε
60000987ΘΗΣΑΥΡΟΙ -Θ
60000988ΘΗΣΑΥΡΟΙ -Ε
60000990ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΣ -Θ
60000991ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΣ -Ε
60000993ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Θ
60000994-

8

14

47
30
37
50
72
71
4
6
9
9
26
32
5
6
57
55
37
36
52
50
33
31
62
68
6
5
48

1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Ε
60000996ONLINE ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Θ
60000997ONLINE ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Ε
60000999ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ -Θ
60001000ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ -Ε
60001002ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -Θ
60001003ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -Ε
60001005ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ∆ΙΚΤΥΑ -Θ
60001006ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ∆ΙΚΤΥΑ -Ε
60001008ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -Θ
60001009ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -Ε
60001011ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
60001012∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ / ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Θ
60001014∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ / ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Ε
60001017∆ΙΑΧΕΙΡΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
60001018ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -Θ
60001019ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -Ε
60001021ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ -Θ
60001022ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ -Ε
60001025∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ -Θ
60001026∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ -Ε
60001028ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
60001029ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ -Θ
60001030ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ -Ε
60001033ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ -Θ
60001034ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ -Ε
60001036ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ -Θ
60001037ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ -Ε
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41
41
30
38
39

42

42
46
14
14
5
19
16
6
36

39

21
23
39

39

8
30
28
39
37
43
42

60001042ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Θ
60001043ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Ε
60001045ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

16

23
24
13

1.

Παρουσίαση του Τµήµατος

To Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης είναι ένα από τα τρία
(3) τµήµατα της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ.∆.Ο.) του ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης. Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1984, µε το Π.∆. 401, Φ.Ε.Κ. 74, τχ. Α΄/1982.
Με τον Ν. 1404, τχ. 1, αρ. φύλλου 173 [24-11-83] και την Υπουργική απόφαση
Ε5/6035/3-9-84, τα ΚΑΤΕΕ µετατράπηκαν σε ΤΕΙ. Οι πρώτοι απόφοιτοι έλαβαν το
πτυχίο τους το 1984. Αυτή τη στιγµή, στο Τµήµα φοιτούν 494 ενεργοί φοιτητές.

2.1. Γεωγραφική θέση του Τµήµατος.
Το Τµήµα συστεγάζεται µε το Τµήµα Εµπορίας και ∆ιαφήµισης σε ένα κοινό
διώροφο κτήριο συνολικού εµβαδού περίπου 2500 m2, στις εγκαταστάσεις του
ΑΤΕΙΘ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, περίπου 17 χλµ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η µεγάλη απόσταση από την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου διαµένει ο κύριος όγκος
των µελών του Ιδρύµατος, δηµιουργεί προβλήµατα πρόσβασης σε όλους. Η
πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά µε τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ και µε ΙΧ αυτοκίνητα,
γεγονός που δηµιουργεί διάφορα προβλήµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία
διακόπτεται κάθε φορά που απεργούν οι εργαζόµενοι του ΟΑΣΘ, αφού οι φοιτητές
δεν έχουν άλλη δυνατότητα να µεταβούν στο Ίδρυµα. Είναι σηµαντική για τη
βελτίωση της λειτουργίας, η δηµιουργία και εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης, πχ.
προαστιακός σιδηρόδροµος.

2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος.
2.2.1.

Στελέχωση

του

Τµήµατος

σε

διδακτικό,

διοικητικό

και

εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά
στοιχεία).
Η στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό,
κατά την τελευταία διετία παρουσιάζεται στον Πίνακα 11. Ο αριθµός των µελών Ε.Π.
που έχουν ανάθεση µαθηµάτων στο Τµήµα (κατά το έτος 2013-14) είναι 9 συν 1
ΕΤΕΠ. Αριθµός που δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των µαθηµάτων και των
οµάδων εργαστηρίων.
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Επίσης, το ένα και µοναδικό µέλος ΕΤΕΠ (που διαθέτει το Τµήµα) δεν επαρκεί για να
καλύψει τις ανάγκες του. Είναι απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωση του Τµήµατος µε
µέλη ΕΠ και ΕΤΕΠ.

2.2.2. Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών
(προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία
πενταετία.
Ο αριθµός και η κατανοµή των εγγεγραµµένων και των εισερχοµένων προπτυχιακών
φοιτητών του Τµήµατος (δεν υπάρχουν µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές) κατά
την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στους Πίνακες 3 και 4 αντίστοιχα.

2.3. Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος.
2.3.1. Ποιοι είναι οι στόχοι του Τµήµατος σύµφωνα µε το ΦΕΚ ίδρυσής
του;
Στην Υπουργική Απόφαση Ε5/6035/3-9-84, τµήµα 50.03, γίνεται αναφορά στο
Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας [σελ. 318-319]. Στο τµήµα της ΥΑ 50.05, σελ. 323
παρουσιάζεται το περίγραµµα σπουδών του Τµήµατος, δεν γίνεται όµως αναφορά
στους στόχους του Τµήµατος.

2.3.2. Πώς αντιλαµβάνεται η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος τους
στόχους του Τµήµατος;
Η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος αντιλαµβάνεται ως σκοπό του Τµήµατος την
προαγωγή της Βιβλιοθηκονοµίας και της Επιστήµης της Πληροφόρησης, καθώς και
την άρτια επιστηµονική κατάρτιση στελεχών, που θα απασχοληθούν σε βιβλιοθήκες
όλων των ειδών, καθώς και σε κέντρα πληροφόρησης.
Το Τµήµα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, αναπτύσσει την έρευνα, επενδύει
στη διδασκαλία και παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις που συντελούνται
στην επιστήµη και στην αγορά εργασίας, µε σκοπό να προσαρµόζεται εύκολα στις
συνεχείς προκλήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας και των τεχνολογιών, να
καλύπτει τις ανάγκες στην αγορά εργασίας για στελεχιακό δυναµικό υψηλού
επιπέδου και να συµβάλλει στην ανάπτυξη καινοτοµιών.
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Στα πλαίσια αυτά, οι σπουδές στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας καλύπτουν το
γνωστικό αντικείµενο της αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, οργάνωσης,
διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών, καθώς και των µέσων καταγραφής της
γνώσης, µε έµφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Καλύπτουν
επίσης

µεθόδους

οργάνωσης

και

διοίκησης

βιβλιοθηκών

και

υπηρεσιών

πληροφόρησης στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα. Αυτά έχουν αποτυπωθεί τόσο
στο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος, όσο και στον οδηγό σπουδών του.

2.3.3. Υπάρχει απόκλιση των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης)
στόχων του Τµήµατος από εκείνους που σήµερα το Τµήµα θεωρεί
ότι πρέπει να επιδιώκει;
∆εν υπάρχουν διατυπωµένοι στόχοι του τµήµατος στο ΦΕΚ ίδρυσής του. Οι
παραπάνω στόχοι είναι αυτοί που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει.

2.3.4. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει
να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή
ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή;
Οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του τµήµατος διασφαλίζονται εν µέρει
µέσω:
1. Της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, η οποία επιτυγχάνεται µε:
Σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, που αποφεύγουν τον παραδοσιακό
τρόπο µετάδοσης της γνώσης (π.χ. από καθέδρας διαλέξεις) και υιοθετούν
περισσότερο ενεργητικούς και συµµετοχικούς τρόπους µάθησης.
Σύγχρονους τρόπους αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών στα
µαθήµατα (π.χ. εργασίες στο σπίτι, προφορικές παρουσιάσεις εργασιών,
ανάπτυξη απόψεων των φοιτητών σε θέµατα που θίγονται από τον
διδάσκοντα, ηλεκτρονικές αξιολογήσεις).
Την πτυχιακή εργασία, που είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές,
και προάγει την εµπέδωση και εφαρµογή των γνώσεων που έλαβαν κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους, την ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας,
ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών, καθώς και τη χρήση επιστηµονικής
βιβλιογραφίας.
2. Της πρακτικής άσκησης, η οποία είναι το µέσον προετοιµασίας και εξοικείωσης
των φοιτητών µε τις πραγµατικές συνθήκες εργασίας.
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3. Της εξέλιξης των µελών ΕΠ στις επόµενες βαθµίδες, που απαιτεί την από µέρους
τους διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, η οποία ανακοινώνεται σε εθνικά και
διεθνή συνέδρια, αλλά και σε διεθνώς αναγνωρισµένα επιστηµονικά περιοδικά.
4. Της αναµόρφωσης του προγράµµατος σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τις διεθνείς τάσεις στη βιβλιοθηκονοµική
εκπαίδευση, όσο και τις τοπικές και εθνικές ανάγκες.
5. Της τάσης ανανέωσης του εξοπλισµού, στον βαθµό που επιτρέπει η
χρηµατοδότηση του Τµήµατος.

Ανασταλτικά, για την επίτευξη των στόχων του Τµήµατος, λειτουργούν:
1. Ο µικρός αριθµός µελών µόνιµου ΕΠ.
2. Η µικρή συµµετοχή µελών ΕΠ σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα,
µέσω των οποίων στηρίζεται τόσο η ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου, όσο και
η συνεργασία µε άλλους φορείς, είναι αποτέλεσµα του µικρού αριθµού τακτικών
µελών ΕΠ.
3. Η έλλειψη µεταπτυχιακών σπουδών. Για όσο διάστηµα δεν θα υπάρχουν
αυτόνοµες µεταπτυχιακές σπουδές, η έρευνα θα υπολείπεται ποσοτικά των
υπολοίπων αντιστοίχων τµηµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τόσο εθνικά
όσο και διεθνώς. Το Τµήµα «χάνει» τους φοιτητές υψηλού επιπέδου, αφού αυτοί
επιλέγουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε Ιδρύµατα (εσωτερικού ή
εξωτερικού), που µπορούν να τους προσφέρουν µεταπτυχιακές και διδακτορικές
σπουδές.
4. Το ιδιαίτερα επιβαρυµένο διδακτικό ωράριο των µελών ΕΠ.
5. Η ελλιπής στέγαση των µελών ΕΠ του Τµήµατος.
6. Η έλλειψη µηχανισµού παροχής κινήτρων στα µέλη ΕΠ για έρευνα υψηλού
επιπέδου ή διευκόλυνσης ερευνητικών συνεργασιών, είτε µέσα στο Τµήµα, είτε
εκτός µε άλλους φορείς.

2.4. ∆ιοίκηση του Τµήµατος.
Η ∆ιοίκηση του Τµήµατος ασκείται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. Η Συνέλευση
απαρτίζεται από τα µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και έναν (1) εκπρόσωπο
των φοιτητών. Στη Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τµήµατος και τηρούνται
πρακτικά από τη Γραµµατέα του Τµήµατος.
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2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν στο Τµήµα;
Αριθµός θεσµοθετηµένων επιτροπών

Οι επιτροπές αυτές είναι:

Τρεις (3)

ΟΜΕΑ,
Οµάδα Αναµόρφωσης Προγράµµατος
Σπουδών,
3. Οµάδα Πρακτικής Άσκησης
1.
2.

2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισµοί υπάρχουν στο Τµήµα;
∆εν υπάρχουν εσωτερικοί κανονισµοί εφαρµόσιµοι, ειδικά για το Τµήµα
Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης. Ισχύει ο κανονισµός λειτουργίας
του Ιδρύµατος.

2.4.3. ∆ιάρθρωση του Τµήµατος σε Τοµείς. Ανταποκρίνεται η διάρθρωση
αυτή στη σηµερινή αντίληψη του Τµήµατος για την αποστολή του;
Το Τµήµα είναι οργανωµένο σε δύο Τοµείς. Τον Τοµέα «Πληροφορίας και
Υπηρεσιών Πληροφόρησης» και τον Τοµέα «Επεξεργασίας και ∆ιαχείρισης Υλικού
και Πληροφοριών». Κάθε Τοµέας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση ενός αριθµού
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών. Τα µέλη του µόνιµου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού ανήκουν σε έναν από τους δύο Τοµείς. Υπεύθυνος του κάθε Τοµέα είναι
ο ∆ιευθυντής Τοµέα. Η διάρθρωση του Τµήµατος στους δύο Τοµείς ανταποκρίνεται
σήµερα στην επίτευξη των στόχων που αυτό έχει θέσει, απαιτείται όµως αναθεώρηση
της διάρθρωσης του Τµήµατος σε τοµείς.

3. Προγράµµατα Σπουδών
3.1. Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών
3.1.1. Βαθµός ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών
στους στόχους του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Πεποίθηση του Τµήµατος είναι ότι το πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να βρίσκεται σε
διαρκή διαδικασία αναµόρφωσης, προκειµένου να παρακολουθεί, όσο αυτό είναι
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δυνατόν, τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Η τελευταία αναµόρφωση του
προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) έγινε το 2008. Το περιεχόµενο
σπουδών του Τµήµατος ορίστηκε στη Γ.Σ. του Τµήµατος 8/13-12-07, εγκρίθηκε από
το 8/18-3-2008 Συµβούλιο του ΑΤΕΙ/Θ και εφαρµόστηκε από την έναρξη του
χειµερινού εξαµήνου 2008-09. Μία µικρότερης κλίµακας αλλαγή στο πρόγραµµα
σπουδών έγινε το 2011 (ΓΣ 4/19-5-2011), κατά την οποία αντικαταστάθηκαν τέσσερα
µαθήµατα

του

προγράµµατος

σπουδών

µε

ισάριθµα

νέα

µαθήµατα

και

επικαιροποιήθηκε ο τίτλος άλλων δύο µαθηµάτων. Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν
απαραίτητες, προκειµένου το πρόγραµµα σπουδών να εµπλουτιστεί και να
συµβαδίζει µε τις εξελίξεις στον χώρο της Βιβλιοθηκονοµίας. Με το τρέχον ΠΠΣ
(Πίνακας 1) εκτιµάται ότι οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αποκτούν όλες τις
εξειδικευµένες

γνώσεις

σταδιοδροµήσουν

στον

και
τοµέα

δεξιότητες,
της

που

είναι

Βιβλιοθηκονοµίας

απαραίτητες
και

για

να

Επιστήµης

της

Πληροφόρησης. Η πεποίθηση αυτή στηρίζεται στα παρακάτω δεδοµένα:
1. Η ύπαρξη µαθηµάτων, που καλύπτουν νέους τοµείς της Βιβλιοθηκονοµίας,
εφοδιάζει τους αποφοίτους του τµήµατος µε την τεχνογνωσία εκείνη που είναι
απαραίτητη στην παραγωγική διαδικασία. Γι’ αυτό, ξεκίνησε µία διαδικασία
αναµόρφωσης του προγράµµατος σπουδών, η οποία θα εφαρµοστεί το προσεχές
έτος.
2. Το πρόγραµµα σπουδών δίνει έµφαση τόσο στη θεωρητική, όσο και στην
πρακτική κατάρτιση των φοιτητών. Τα µαθήµατα Γενικής και Ειδικής Υποδοµής
προσφέρουν µία σε βάθος γνώση των βασικών εννοιών της Βιβλιοθηκονοµίας και
Επιστήµης της Πληροφόρησης, ενώ τα µαθήµατα ειδικότητας, που εστιάζουν
στην εργαστηριακή πράξη, συµβάλλουν στην επαγγελµατική επάρκεια των
αποφοίτων.
3. Επιπλέον, µαθήµατα όπως «Βάσεις ∆εδοµένων», «Επικοινωνίες-∆ίκτυα»,
«Online ανάκτηση πληροφοριών», «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες & Μεταδεδοµένα»
εφοδιάζουν τους φοιτητές µε καλή γνώση θεµάτων, που άπτονται των νέων
τεχνολογιών, η οποία τους βοηθάει να αντεπεξέλθουν στους νέους ρόλους του
επαγγέλµατος, όπως αυτοί διαµορφώνονται από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις
της σύγχρονης εποχής. Μαθήµατα όπως «Θεωρίες της µάθησης» και
«Πληροφοριακή Παιδεία» προετοιµάζουν τους φοιτητές για να συµβάλλουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
4. Η ύπαρξη, κατά µέσο όρο, µόνον 24 ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας του τυπικού
εξαµήνου, καθώς και η υιοθέτηση νέων µορφών διδασκαλίας και αξιολόγησης,
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συµβάλλουν ώστε οι φοιτητές να συµµετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική
διαδικασία και προωθεί την αυτόνοµη µάθηση.
Όσον αφορά στη συνέχιση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τµήµατος
παρακολουθούν µε επιτυχία συναφείς µεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών του
εσωτερικού ή εξωτερικού, γεγονός που καταδεικνύει την αρτιότητα των γνώσεών
τους.

∆εν υπάρχει επίσηµη διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης
των αποφοίτων. Οι απόφοιτοι απορροφούνται κατά κύριο λόγο στον δηµόσιο τοµέα,
σε βιβλιοθήκες κάθε είδους. Η µόνη έρευνα που καταγράφει κάποια δεδοµένα έγινε
από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΑΤΕΙ/Θ, το 2007, µε έρευνα σε 50 απόφοιτους από
το 1997 µέχρι και το 2001. Σε αυτή την έρευνα, το 26% ήταν άνδρες και το 37%
γυναίκες. Η εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων ήταν η εξής: απασχολούµενος 42
άτοµα, 84 %, αυτοαπασχολούµενος 2 άτοµα, 4 %, άνεργος (βρίσκοµαι στο στάδιο
της αναζήτησης) 6 άτοµα, 12%.
Το είδος της απασχόλησης των αποφοίτων ήταν: µισθωτός µε πλήρη απασχόληση
38 (86,4%), µισθωτός µε µερική απασχόληση 4 (9,1%), αυτοαπασχολούµενος µε
προσωπικό 1 (2,3%), αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό 1 (2,3%).
Από τους απασχολούµενους αποφοίτους, το 42,9% (18) θεωρεί ότι η εργασία τους
έχει ελάχιστη σχέση µε το αντικείµενο των σπουδών τους, το 2.4% (1) µέτρια και το
54,8% (23) πάρα πολύ. Αυτές οι τάσεις δείχνουν ότι ένα µεγάλο µέρος των
αποφοίτων δεν εργάζεται στο αντικείµενο των σπουδών του. Παρόλα αυτά, 4 στους
10 δηλώνουν ότι υπάρχει αντιστοιχία εργασίας και των σπουδών τους.

3.1.2. ∆οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος
Προπτυχιακών Σπουδών.
Στο ΠΠΣ προσφέρονται συνολικά 41 µαθήµατα σε 7 διδακτικά εξάµηνα. Το σύνολο
ωρών διδασκαλίας για τα 7 διδακτικά εξάµηνα ανέρχεται σε 176. Από αυτές, τις 111
ώρες καταλαµβάνει η θεωρητική διδασκαλία, ενώ τις 65 ώρες η εργαστηριακή. Το 8ο
εξάµηνο περιλαµβάνει την πρακτική άσκηση (10 ∆.Μ.) και την πτυχιακή εργασία (20
∆.Μ.). Από τα 39 µαθήµατα που πρέπει να παρακολουθήσουν µε επιτυχία οι φοιτητές
για να αποκτήσουν πτυχίο, 12 είναι Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ), 8 Ειδικής Υποδοµής
(ΜΕΥ), 17 Ειδικότητας (ΜΕ) και 2 Οικονοµίας, ∆ιοίκησης, Νοµικών και
Ανθρωπιστικών σπουδών (∆ΟΝΑ). Τριάντα επτά (37) µαθήµατα είναι υποχρεωτικά
για τους φοιτητές, ενώ 2 (ένα ΜΕ και ένα ΜΓΥ) είναι υποχρεωτικά επιλογής και
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πρέπει να επιλεγούν µεταξύ 4 µαθηµάτων που προσφέρονται ως επιλογή. Ο αριθµός
των µαθηµάτων, οι ώρες διδασκαλίας (Ω∆), οι διδακτικές µονάδες (∆Μ) και ο φόρτος
εργασίας (ΦΕ) κάθε κατηγορίας φαίνονται στον Πίνακα 3.1

Πίνακας 3.1. Κατηγορίες µαθηµάτων
Αριθµός
µαθηµάτων
Ω∆
∆Μ
ΦΕ

ΜΓΥ

ΜΕΥ

ΜΕ

∆ΟΝΑ

12 (30,8%)

8 (20,5%)

17 (43,6%)

2 (5,1%)

47 (26,7%)
55 (26,2%)
91,6

33 (18,7%)
39 (18,5%)
64,9

87 (49,5%)
106 (50,5%)
171,8

9 (5,1%)
10 (4,8%)
16,7

Σε όλα τα µαθήµατα δίνονται διδακτικά βοηθήµατα, δηλαδή βιβλία ή/και σηµειώσεις.
∆υστυχώς, σε ορισµένες περιπτώσεις, η έλλειψη κατάλληλων εγχειριδίων στα
ελληνικά αναγκάζει τους διδάσκοντες να µην προτείνουν συγγράµµατα ή να
προτείνουν συγγράµµατα, τα οποία δεν έρχονται πρώτα στην προτίµησή τους. Η
πλειοψηφία του ΕΠ χρησιµοποιεί πολλαπλή βιβλιογραφία για τις ανάγκες των
µαθηµάτων του (Πίνακας 3.2). Η επικαιροποίηση της ύλης, στη µεγάλη πλειοψηφία
των µαθηµάτων, γίνεται πολύ συχνά και πραγµατοποιείται όταν κρίνεται αναγκαία
από τους διδάσκοντες (Πίνακας 3.3).

Πίνακας 3.2. Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα:
∆ιανοµή βιβλίων/σηµειώσεων

Αριθµός
Μαθηµάτων

Μαθήµατα που αξιολογήθηκαν
Βιβλία «Εύδοξος»
Έντυπες σηµειώσεις
Ηλεκτρονικές σηµειώσεις
Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Μάθησης

11
10
2
10
0

Πίνακας 3.3. Επικαιροποίηση σηµειώσεων
Έτος επικαιροποίησης

Αριθµός
Μαθηµάτων

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

0
8
2
0
1
0
0

Μέσο ποσοστό της διδασκόµενης ύλης που
καλύπτεται από τα βοηθήµατα(%)
Παροχή πρόσθετης βιβλιογραφίας πέραν των

100,00
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NAI: 11 OXI: 0

διανεµόµενων συγγραµµάτων

Οι διδάσκοντες προσπαθούν µε διάφορους τρόπους να εµπλέξουν τους φοιτητές στην
εκπαιδευτική διαδικασία και να αυξήσουν τη συµµετοχή τους (Πίνακας 3.3).

Στο ωρολόγιο πρόγραµµα δεν υπάρχουν κενά και επικαλύψεις µεταξύ των
µαθηµάτων. Επίσης, δεν υπάρχουν επικαλύψεις στη διδακτέα ύλη των µαθηµάτων.
Το Τµήµα εφάρµοζε τον θεσµό των προαπαιτούµενων µαθηµάτων και 13 (ποσοστό
33,3%) από τα µαθήµατα, που προσφέρονταν, ήταν προαπαιτούµενα. Σκοπός των
προαπαιτούµενων µαθηµάτων ήταν να παράσχει στους φοιτητές γνώσεις, που θα τους
επιτρέψουν να συµµετέχουν καλύτερα στα πιο προχωρηµένα και δύσκολα µαθήµατα
και παράλληλα, να συµβάλλουν στη διατήρηση υψηλού επιπέδου στα δυσκολότερα
µαθήµατα. Όµως, η αλλαγή του τρόπου που προσφέρονται πλέον τα µαθήµατα,
διαχωρισµένα σε µαθήµατα Χειµερινού και Εαρινού, και παράλληλα ο περιορισµός
των ετών φοίτησης σε ν+2, ώθησαν το Τµήµα στην προσωρινή κατάργηση των
προαπαιτούµενων µαθηµάτων, προς διευκόλυνση των φοιτητών.
Όσον αφορά στα µαθήµατα ξένων γλωσσών, διδάσκεται µόνον το µάθηµα της
Αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριµένα, υπάρχουν δύο µαθήµατα Αγγλικών, το µάθηµα
Αγγλικά Ι, που διδάσκεται 4 ώρες/εβδοµάδα (2Θ + 2Ε) και το µάθηµα Αγγλικά ΙΙ,
που διδάσκεται 4 ώρες/εβδοµάδα (2Θ + 2Ε). Και τα δύο είναι υποχρεωτικά
µαθήµατα. Επίσης, ως µαθήµατα επιλογής προσφέρονται και τα εξής µαθήµατα:
∆ιαχείριση Σύγχρονων Αρχείων/∆ιαχείριση Γνώσης και Οργάνωση και Λειτουργία
Σχολικών Βιβλιοθηκών/Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Πληροφόρησης.

3.1.3. Εξεταστικό σύστηµα.
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε µια µεγάλη ποικιλία µεθόδων αξιολόγησης
(ατοµικές και οµαδικές εργασίες, ενδιάµεσες αξιολογήσεις, προφορικές εξετάσεις,
παρουσιάσεις εργασιών, συµµετοχή των φοιτητών σε ερωτήσεις κρίσεως του
διδάσκοντα σχετικά µε θέµατα που άπτονται του µαθήµατος, τελική γραπτή εξέταση)
που ανακοινώνονται σε κάθε µάθηµα στην αρχή του εξαµήνου (Πίνακας 3.4). για
ορισµένες ειδικές περιπτώσεις (π.χ. φοιτητές µε δυσλεξία ή κινητικά προβλήµατα),
υπάρχει και η δυνατότητα της προφορικής εξέτασης.
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Πίνακας 3.4. Τρόποι αξιολόγησης φοιτητών
% του συνόλου των µαθηµάτων που συµµετείχαν στην
διαδικασία

Χρήση

61,54
11,54
3,85

Τελική εξέταση µε ερωτήσεις ανάπτυξης
Τελική εξέταση πολλαπλών απαντήσεων
Τελική προφορική εξέταση
Πρόοδος (ενδιάµεση αξιολόγηση) και
τελική εξέταση
Εργασία (ενδιάµεση αξιολόγηση) και
τελική εξέταση
Εργασίες
Άλλα

26,92
3,85
38,46
19,23

Η διαφάνεια και η αξιοκρατία της διαδικασίας αξιολόγησης διασφαλίζονται: µε την
έγκαιρη ανακοίνωση των κριτηρίων αξιολόγησης που θέτει κάθε διδάσκων για το
µάθηµά του, την ίση µεταχείριση όλων των φοιτητών, την επιτήρηση των φοιτητών
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, τη δηµόσια ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, την
πρόσβαση των φοιτητών στο γραπτό τους και τη συζήτηση µε τον καθηγητή, σχετικά
µε τις πιθανές αµφιβολίες κατά τη βαθµολόγησή τους, των πιθανών αντιρρήσεων στη
βαθµολόγησή τους (Πίνακας 3.5). Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο Ν.3549/07 (άρ. 14)
προβλέπει την εξέταση από τριµελή επιτροπή.

Πίνακας 3.5. Τρόποι διαφάνειας στην αξιολόγηση των φοιτητών
Πράξη διασφάλισης διαφάνειας στην αξιολόγηση της
επίδοσης των φοιτητών

Αριθµός Μαθηµάτων

Έγκριση τρόπου και θεµάτων αξιολόγησης

2

Επεξήγηση λαθών/ελλείψεων στον φοιτητή

7

Ανακοίνωση Βαθµολογίας

11

Άλλο

4

Ειδική περίπτωση αξιολόγησης αποτελεί η πτυχιακή εργασία, η οποία εξετάζεται από
τριµελή επιτροπή που ορίζεται από το Συµβούλιο του Τµήµατος, κατόπιν αίτησης του
επιβλέποντα καθηγητή. Ένα από τα µέλη της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής είναι
ο επιβλέπων καθηγητής.
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Πίνακας 3.6. Τρόποι διαφάνειας στις πτυχιακές εργασίες
Πράξη διασφάλισης διαφάνειας
στην ποιότητα πτυχιακών
εργασιών
Έγκριση τρόπου και θεµάτων
αξιολόγησης

Επεξήγηση λαθών/ελλείψεων στον
φοιτητή

Ενέργεια

Τα θέµατα των πτυχιακών εγκρίνονται από τη
Συνέλευση του τµήµατος - οι εξεταστές των πτυχιακών
ορίζονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος.
Οδηγίες για τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας έχουν
αποφασισθεί από τη Συνέλευση του Τµήµατος και
έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.
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3.1.4. ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών.
Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) συµβαδίζει µε τις σύγχρονες τάσεις
της βιβλιοθηκονοµικής εκπαίδευσης παγκοσµίως, αφού κατά την κατάρτισή του
ελήφθησαν υπ’ όψιν προγράµµατα άλλων ΑΕΙ, τόσο του εσωτερικού, όσο και του
εξωτερικού.
Από το 2007 µέχρι 2013-14, 4 µέλη Ε.Π. και 32 φοιτητές µετακινήθηκαν προς
ιδρύµατα του εξωτερικού στα πλαίσια προγραµµάτων συνεργασίας. Τα ιδρύµατα
Hanze Hogeschool του Groningen της Ολλανδίας και το Πανεπιστήµιο της
Βαρκελώνης (Universitat de Barcelona) απορροφούν ένα µεγάλο µέρος των
φοιτητών. Έξι (6) φοιτητές και 3 µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού µετακινήθηκαν από
ιδρύµατα του εξωτερικού προς το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων
Πληροφόρησης. Το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων ECTS, το οποίο έχει
υιοθετηθεί από το Τµήµα, διευκολύνει τις µετακινήσεις των φοιτητών
∆εν υπάρχουν µαθήµατα, που διδάσκονται σε ξένη γλώσσα. Η υποστήριξη
των ξένων φοιτητών γίνεται µε την άµεση επικοινωνία που έχουν αυτοί µε την
ακαδηµαϊκή υπεύθυνη του τµήµατος για την αντιµετώπιση προβληµάτων και µε τη
στενή συνεργασία τους µε τους διδάσκοντες για θέµατα, προβλήµατα, απορίες κλπ,
που αφορούν στο µάθηµα. Η αξιολόγηση των αλλοδαπών φοιτητών γίνεται µε
ξεχωριστές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, οργανώνονται από το ΑΤΕΙ/Θ
εκδηλώσεις για τη γνωριµία µε την πόλη της Θεσσαλονίκης και τέλος, υπάρχει οµάδα
υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών από φοιτητές του Τµήµατος. Στον Πίνακα 10
παρουσιάζονται οι µετακινήσεις, τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων,
αναλυτικά ανά έτος.

3.1.5. Πρακτική άσκηση των φοιτητών.
Το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης εφαρµόζει τις
διατάξεις για το θεσµικό πλαίσιο, τα ασφαλιστικά θέµατα, την αποζηµίωση των
φοιτητών µέσα από τον οδηγό του ΥΠΕΠΘ «Ο θεσµός της Πρακτικής Άσκησης του
ΤΕΙ» ΟΕ∆Β, Αθήνα 1988. Υποστηρίζει επίσης την ένταξη της πρακτικής άσκησης
στα χρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.
Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των σπουδών στο Τµήµα
για τους φοιτητές, που έχουν περατώσει το 7ο εξάµηνο σπουδών και δηλώνεται
κανονικά στη γραµµατεία. Έχει διάρκεια έξι µηνών και βασικός σκοπός της είναι ο
φοιτητής να αποκτήσει πραγµατική εµπειρία σε χώρους εργασίας, να εφαρµόσει τις
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γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, κυρίως σε βιβλιοθήκες και
σε κέντρα πληροφόρησης. Επίσης, στόχος είναι να εξερευνήσει δυνατότητες
µελλοντικής απασχόλησης στους σχετικούς φορείς.
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγµατοποιείται, εφόσον ο
φοιτητής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία τα 2/3 του συνολικού αριθµού των
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος και δεν οφείλει κανένα
µάθηµα ειδικότητας, εξασφαλίζοντας έτσι την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση του
αντικειµένου και της φύσεως της εργασίας, πριν την πραγµατοποίηση της πρακτικής
άσκησης. Τα µαθήµατα ειδικότητας είναι:
•

Εισαγωγή στην οργάνωση υλικού και πληροφοριών (Α΄ εξάµηνο)

•

Ταξινοµικά συστήµατα Ι και ΙΙ (Β΄ και Γ΄ εξάµηνο)

•

Περιγραφική καταλογογράφηση Ι και ΙΙ (Β΄ και Γ΄ εξάµηνο)

•

Πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης (Β΄ εξάµηνο)

•

Θεµατική ευρετηρίαση (Γ΄ εξάµηνο)

•

Θησαυροί (∆΄ εξάµηνο)

•

Αρχεία και οργάνωσή τους (∆΄ εξάµηνο)

•

Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογής (∆΄ εξάµηνο)

•

Online ανάκτηση πληροφοριών (∆΄ εξάµηνο)

•

Πηγές πληροφόρησης Ι και ΙΙ (Ε΄ και Στ΄ εξάµηνο)

•

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και µεταδεδοµένα (Στ΄ εξάµηνο)

•

Σεµινάριο τελειοφοίτων (Ζ΄ εξάµηνο)

•

Πληροφοριακή παιδεία (Ζ΄ εξάµηνο)

Η πρακτική άσκηση διαρκεί 6 µήνες, πραγµατοποιείται δυο φορές σε κάθε
ακαδηµαϊκό έτος και αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και 1η Απριλίου αντίστοιχα. Ένα
µέλος ΕΠ του Τµήµατος ορίζεται ως υπεύθυνος πρακτικής άσκησης. Τρία µέλη ΕΠ
ορίζονται ως Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Η διάθεση των θέσεων πρακτικής
άσκησης γνωστοποιείται εγγράφως στο Τµήµα από τους ενδιαφερόµενους φορείς. Οι
φοιτητές, µετά από αίτησή τους, τοποθετούνται σε εργασιακό χώρο, όπου κατά την
κρίση του υπεύθυνου πρακτικής άσκησης και της επιτροπής πληρούνται οι
προϋποθέσεις.
Οι εργασιακοί χώροι για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών
αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.∆ 174/85 και ανήκουν, είτε στον δηµόσιο είτε στον
ιδιωτικό τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 ή
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στον κοινωνικοποιηµένο τοµέα. Ειδικότερα, η πρακτική άσκηση διεξάγεται κατά
κύριο λόγο σε:
•

ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες

•

ειδικής έρευνας βιβλιοθήκες

•

λαϊκές βιβλιοθήκες

•

σχολικές βιβλιοθήκες

•

κέντρα τεκµηρίωσης

•

µονάδες πληροφόρησης

Ενδεικτικά, για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014, έκαναν πρακτική άσκηση
συνολικά 72 φοιτητές. Η πρακτική άσκηση έλαβε χώρα σε 23 φορείς και κέντρα
πληροφόρησης. Από τους φορείς αυτούς, 9 ήταν ακαδηµαϊκά ιδρύµατα (1
ακαδηµαϊκό ίδρυµα από Κύπρο), 4 ∆ηµοτικές βιβλιοθήκες, 9 ειδικές βιβλιοθήκες
(από τις οποίες 5 ιδιωτικές και 4 του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα). Στόχος είναι η
διεύρυνση των επαφών και συνεργασιών µε εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα, αλλά και
η σταθεροποίηση των σχέσεων που έχουν ήδη αναπτυχθεί.
Προϋποθέσεις για τη συνεργασία του Τµήµατος µε τους φορείς εκτέλεσης
πρακτικής άσκησης είναι:
•

Η ύπαρξη υπεύθυνου προϊσταµένου-Βιβλιοθηκονόµου

•

Η εγκεκριµένη θέση πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
αµοιβή της εργασίας του φοιτητή κατά την πρακτική άσκηση

•

Η σύγχρονη τεχνολογική οργάνωση της υπηρεσίας απασχόλησης.

Βασικά επίσης κριτήρια για την επιλογή των φορέων είναι: η άρτια λειτουργία
τους και η συνεργασιµότητά τους (που θα δώσει το σωστό πλαίσιο του πρώτου
επαγγελµατικού βήµατος στο φοιτητή), η δυνατότητα εφαρµογής του θεσµού εκτός
Θεσσαλονίκης (που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών στην περιφέρεια)
αλλά και η διεύρυνση των σχέσεων µε τους ιδιωτικούς φορείς.
Στον ιδιωτικό τοµέα, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών επιδοτείται από τον
ΟΑΕ∆. Ο φορέας πρέπει να απευθυνθεί στο αντίστοιχο γραφείο του ΟΑΕ∆ για το
«Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ». Ο φοιτητής αµείβεται από τον
φορέα, ο οποίος εισπράττει το ποσοστό επιδότησης από τον ΟΑΕ∆ και συµπληρώνει
το ποσό αυτό µε ό,τι ορίζει κάθε φορά ο νόµος ή µε µεγαλύτερο ποσό, εφόσον ο
φορέας το επιθυµεί. Το νόµιµο ποσό προσδιορίζεται κάθε φορά από το ηµεροµίσθιο
του ανειδίκευτου εργάτη. Με την έναρξη της πρακτικής άσκησης υπογράφεται
σύµβαση µεταξύ του φορέα και του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας. Αντίγραφα της
σύµβασης διαθέτει το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας. Για τον δηµόσιο τοµέα, απαιτείται
άνοιγµα πίστωσης του λογαριασµού του φορέα από το δηµόσιο λογιστικό. Υπάρχει
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σχετικός κωδικός. Μετά από αίτηµα του φορέα, δίνεται έγκριση και η σχετική
πίστωση ανάλογα µε το αίτηµα που πρέπει να προσδιορίζει τον αριθµό των
ασκούµενων. Ορισµένοι φοιτητές πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε
φορείς του εξωτερικού.
Για κάθε ασκούµενο φοιτητή ανατίθεται ένας επόπτης, µέλος του ΕΠ του
Τµήµατος. Η παρακολούθηση του φοιτητή γίνεται τόσο στον φορέα από το
αντίστοιχο µέλος που έχει οριστεί υπεύθυνος και καταγράφει την παρουσία, την
εργασία και την επίδοση του φοιτητή, όσο και στο Τµήµα, µέσω του επόπτη
καθηγητή, ο οποίος και αξιολογεί τον φοιτητή. Ο επόπτης καθηγητής επισκέπτεται
τον φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή για να αξιολογήσει από
κοντά την εξέλιξή της και επιλαµβάνεται –µεταξύ άλλων- και των προβληµάτων που
πιθανόν θα δηµιουργηθούν στη συνεργασία του φοιτητή µε τον φορέα. O επόπτης της
πρακτικής άσκησης, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο της κατά περίπτωση µονάδας ή
υπηρεσίας, κατανέµει τον χρόνο της πρακτικής άσκησης σε όλα τα τµήµατά της, έτσι
ώστε ο ασκούµενος φοιτητής να αποκτήσει εµπειρίες, που καλύπτουν το µεγαλύτερο
δυνατόν µέρος των παραπάνω γνωστικών τοµέων. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η
µετακίνηση σπουδαστών κατά την κρίση της επιτροπής πρακτικής άσκησης σε
διάφορες µονάδες ή υπηρεσίες. Οι επόπτες ελέγχουν και στηρίζουν την εξάσκηση στα
αντικείµενα:
•

Πρόσκτηση και επεξεργασία υλικού

•

Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης

•

Εκπαίδευση χρηστών

•

∆ιοίκηση Βιβλιοθήκης

•

Εφαρµογές της τεχνολογίας της πληροφόρησης και οργάνωση των συλλογών.

Κατά τους έξι µήνες της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής θα πρέπει να ασκηθεί σε
όλες τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης, της µονάδας τεκµηρίωσης ή της υπηρεσίας
πληροφόρησης στην οποία τοποθετήθηκε.
Ως προς την εποπτεία, η αναλογία είναι περίπου 13-15 φοιτητές ανά επόπτη
το έτος. Η εκτέλεση των καθηκόντων του φοιτητή βεβαιώνεται από τον αρµόδιο
φορέα και η επάρκεια της πρακτικής πιστοποιείται από τον επόπτη. Συντάσσονται
µηνιαίες εκθέσεις και τηρούνται βιβλία πρακτικής άσκησης. Σηµειώνεται ότι, όταν η
πρακτική άσκηση ασκείται εκτός Θεσσαλονίκης, η εποπτεία πραγµατοποιείται
περισσότερο µε τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία και λιγότερο µε φυσική
παρουσία.
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Το ενδιαφέρον των φορέων να απασχολήσουν φοιτητές στο πλαίσιο της
πρακτικής τους άσκησης είναι εξαιρετικά µεγάλο και κάθε εξάµηνο, οι
προσφερόµενες θέσεις είναι περισσότερες από τους διαθέσιµους φοιτητές. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα, σε πολλές περιπτώσεις, µετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, να
ανανεώνεται η σύµβαση εργασίας τους. Επισηµαίνεται ότι, ιδιαιτέρως σε φορείς της
περιφέρειας, όπου λόγω εντοπιότητας φοιτητές έκαναν την πρακτική τους άσκηση,
υπήρξε µεγάλο ποσοστό απασχόλησης αυτών και µετά τη λήξη της πρακτικής τους
άσκησης.
Εκτός από τις προφορικές διαπιστώσεις και µαρτυρίες φοιτητών και φορέων,
στο βιβλιάριο πρακτικής άσκησης (που καταθέτουν οι φοιτητές στο Τµήµα µε την
ολοκλήρωση της άσκησής τους) καταγράφονται οι απόψεις τους για τον φορέα
απασχόλησης, το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης, και τον βαθµό ικανοποίησής
τους από αυτή. Ωστόσο, η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της επίτευξης
των στόχων της πρακτικής άσκησης δεν γίνεται µε κάποιον επίσηµο και συστηµατικό
τρόπο. Υπάρχει πρόβλεψη για τη σύνταξη σχετικού ερωτηµατολογίου, το οποίο θα
χρησιµοποιηθεί για τη συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών από τους υπεύθυνους
των φορέων και τους ασκούµενους φοιτητές

3.2. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Τµήµα δεν διαθέτει πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

3.3. Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών
Το Τµήµα δεν διαθέτει πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών.
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4. ∆ιδακτικό έργο
4.1. Αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού.
4.1.1. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους
φοιτητές; Πώς εφαρµόζεται;
Από το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2008-09, στο Τµήµα υπάρχει
αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές ανά µάθηµα, βάση σχετικών
ερωτηµατολογίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Α∆ΙΠ. Παλαιότερα, µεµονωµένοι
καθηγητές του τµήµατος συνέλεγαν αντίστοιχα ερωτηµατολόγια για προσωπική τους
αυτοαξιολόγηση.

4.1.2. Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των
διδασκόντων από τους φοιτητές;
Η αξιοποίηση γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους:
α) Οι διδάσκοντες ενηµερώνονται για την αξιολόγηση και τις απόψεις των φοιτητών,
παίρνοντας αντίγραφα των απαντηµένων ερωτηµατολογίων για το µάθηµα το οποίο
διδάσκουν, τα οποία µπορούν να αξιοποιήσουν για τη βελτίωση της διδασκαλίας
τους. Τα ερωτηµατολόγια προσφέρουν στοιχεία για τα ποσοστά αυτών που
παρακολουθούν, καθώς και για τις απόψεις των φοιτητών αναφορικά µε τον τρόπο
οργάνωσης των µαθηµάτων και την απόδοση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, δεν
παρέχουν πληροφορίες για τους λόγους που ένας σηµαντικός αριθµός φοιτητών δεν
παρακολουθεί (ιδιαίτερα, τα θεωρητικά µαθήµατα) ή για τους λόγους που δεν είναι
όλοι οι φοιτητές ενεργοί στο µάθηµα, ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο η
συµµετοχική διαδικασία και η κριτική σκέψη.
β) Τα στοιχεία, που προκύπτουν από τα ερωτηµατολόγια, επεξεργάζονται για την
ετήσια έκθεσης αξιολόγησης.
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4.1.3. Ποιος είναι ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των
µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος;
Το µόνιµο ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος αποτελείται από 1 Καθηγήτρια, 8
Επίκουρους Καθηγητές και 5 Καθηγητές Εφαρµογών, µε απασχόληση αντίστοιχα:
10, 14 και 16 ώρες εβδοµαδιαίως. Παρέχουν δηλαδή 1x10 + 8x14 + 5x16 = 202 ώρες
διδασκαλίας/εβδοµαδιαίως το εξάµηνο.
Επειδή, επτά (7) από τους διδάσκοντες προσφέρουν µαθήµατα και σε άλλα τµήµατα
του Ιδρύµατος και παράλληλα, το Ίδρυµα αδυνατεί να δώσει τις απαραίτητες
πιστώσεις για πρόσληψη Επιστηµονικού και Εργαστηριακού Προσωπικού, όλοι οι
καθηγητές του Τµήµατος έχουν επιβαρυνθεί µε επιπλέον ώρες διδασκαλίας
εβδοµαδιαίως. Για παράδειγµα, το χειµερινό εξάµηνο 2013-14 υπήρχε υπέρβαση
ωραρίου στο µόνιµο προσωπικό κατά 20 ώρες εβδοµαδιαίος ενώ για το εαρινό
εξάµηνο 2013-14 κατά 26 ώρες εβδοµαδιαίος, κάνοντας δύσκολο το συνολικό έργο
του ΕΠ του τµήµατος.

4.1.4. Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες/βραβεία
διδασκαλίας;
∆εν έχουν θεσµοθετηθεί σχετικές υποτροφίες/βραβεία.

4.2. Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας;
4.2.1. Ποιές συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται;
Στα 26 από τα 39 µαθήµατα που διδάσκονται στο Τµήµα (ποσοστό 66,7%), η
διδασκαλία γίνεται µε συνδυασµό διαλέξεων και εργαστηρίων, ενώ στα υπόλοιπα 13
µαθήµατα (ποσοστό 33,3%), η διδασκαλία γίνεται µόνον µε διαλέξεις (Πίνακας 2).

4.2.2. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχοµένου των
µαθηµάτων και των διδακτικών µεθόδων;
∆εν υπάρχει σαφώς ορισµένη τυπική διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχοµένου
των µαθηµάτων και των διδακτικών µεθόδων αλλά ο κάθε διδάσκων, αυτοβούλως,
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επικαιροποιεί το περιεχόµενο των µαθηµάτων του. Από τα απογραφικά δελτία των
µαθηµάτων

προκύπτει

ότι

η

µεγάλη

πλειοψηφία

των

διδασκόντων

έχει

επικαιροποιήσει το περιεχόµενο του µαθήµατος του πολύ πρόσφατα (Βλέπε
προηγούµενο Πίνακα 3.3.).

4.2.3. Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις
εξετάσεις;
∆εν υπάρχουν επικαιροποιηµένα στοιχεία από τη ΜΟ∆ΙΠ για το ακαδηµαϊκό έτος
2013-14

4.2.4. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις;
∆εν υπάρχουν επικαιροποιηµένα στοιχεία από τη ΜΟ∆ΙΠ για το ακαδηµαϊκό έτος
2013-14

4.2.5. Ποιος είναι ο µέσος βαθµός πτυχίου;
Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται η κατανοµή βαθµολογίας, ο µέσος βαθµός πτυχίου και
η εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών
από το 2008 και µετά. Η επίδοση των φοιτητών µπορεί να χαρακτηριστεί µέτρια. Το
ακαδηµαϊκό έτος 2013-14 το 65% των φοιτητών αποφοίτησε µε βαθµό 6,0-6,9. Το
28% σχεδόν αποφοίτησαν µε βαθµό 7,0-8,4, ενώ µόλις 2,4% κατάφερε να
αποφοιτήσει µε µεγαλύτερο βαθµό. Στο σύνολο των αποφοίτων του τµήµατος αυτά
τα χρόνια (543 άτοµα), ο µέσος βαθµός πτυχίου είναι 6,76, βαθµός σχετικά χαµηλός
και φαίνεται να αντιπροσωπεύει το επίπεδο των εισαγόµενων φοιτητών.

4.2.6. Ποια είναι η µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;
Στον Πίνακα 9 παρουσιάζεται ο αριθµός των πτυχιούχων σύµφωνα µε το έτος
εισαγωγής τους ανά έτη σπουδών. Συνολικά, παρατηρούµε ότι µόνον τρεις φοιτητές
ολοκλήρωσαν τις σπουδές του σε χρόνο ίσο µε την κανονική διάρκεια σπουδών στο
Τµήµα (4 χρόνια). Η πλειοψηφία των φοιτητών λαµβάνει πτυχίο σε περισσότερα από
6 έτη. Ειδικότερα, το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 είχαµε 123 αποφοιτήσαντες. Τα
στατιστικά που παρέχονται εδώ είναι από τους 73 αποφοιτήσαντες που είχε στη
διάθεσή του το σύστηµα: από τους 73, οι 16 ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε 5 έτη,
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οι 15 σε 6 έτη, οι 17 σε 7 έτη, οι 10 σε 8 έτη, οι 10 σε 9 έτη και οι 5 σε 10 έτη. Από το
έτος εισαγωγής 2010-11 (+4 έτη, πτυχίο το 2013-14), κανένας δεν ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στα 4 έτη.
Το τµήµα θα πρέπει να προβληµατιστεί σχετικά µε αυτό το γεγονός αυτό, και να
αναζητήσει τους λόγους αυτής της καθυστέρησης.

4.3. Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου.
4.3.1. Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων στην
αρχή του εξαµήνου;
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις στα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων, το σύνολο των
διδασκόντων γνωστοποιεί στους φοιτητές την ύλη των µαθηµάτων ήδη από το πρώτο
µάθηµα (11 µαθήµατα). Επιπλέον, χρησιµοποιούνται και οι εξής τρόποι:
•

Ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος

2

•

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και

5

•

Ανακοίνωση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα µάθησης

10.

Φαίνεται πως όλο και περισσότερο χρησιµοποιείται µια πιο οµογενοποιηµένη µορφή
παρουσίασης της ύλης από όλους τους διδάσκοντες, µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας µάθησης.

4.3.2. Περιγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα;
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις στα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων, στην αρχή κάθε
εξαµήνου οι διδάσκοντες περιγράφουν τους σκοπούς και τους στόχους κάθε
µαθήµατος, καθώς και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατά του. Οι µαθησιακοί στόχοι
και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα ανακοινώνονται µαζί µε την ύλη κάθε
µαθήµατος, όπως περιγράφεται παραπάνω. Επισηµαίνεται ότι στις σχετικές
ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων που διανεµήθηκαν στους φοιτητές, οι απαντήσεις
που λάβαµε, µε µεγάλη πλειοψηφία, περιγράφουν ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» καλή τη
«σαφήνεια των διδακτικών στόχων του µαθήµατος».
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4.3.3. Υπάρχει διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών
στόχων των µαθηµάτων;
∆εν υπάρχει κάποια κεντρική και οµογενοποιηµένη διαδικασία µέτρησης της
επίτευξης των µαθησιακών στόχων των µαθηµάτων. Ο κάθε διδάσκων µπορεί
αυτόνοµα να κάνει σχετικές µετρήσεις, π.χ. της καµπύλης κατανοµής της
βαθµολογίας του µαθήµατος και να εξαγάγει σχετικά συµπεράσµατα. ∆εν γνωρίζουµε
σε ποια έκταση γίνονται τέτοιου είδους µετρήσεις. Στην περίπτωση πάντως που
γίνονται, αποτελούν µεµονωµένες περιπτώσεις και σε καµία περίπτωση τον κανόνα.

4.3.4. Σε ποιο βαθµό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων;
Το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων του Τµήµατος προκύπτει µετά από συνεννόηση
όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού µε τον υπεύθυνο του προγράµµατος και
τηρείται κατά γράµµα από όλο το Ε.Π. Επισηµαίνεται ότι σε σχετική ερώτηση στα
ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν στους φοιτητές, οι απαντήσεις που λάβαµε
σχετικά µε τη συνέπεια των διδασκόντων στα καθήκοντά τους (που περιλαµβάνει και
την τήρηση του ωρολογίου προγράµµατος) έδειξαν ότι η µεγάλη πλειοψηφία των
φοιτητών (πάνω από 80%) θεώρησαν «πολύ» ή «πάρα πολύ» καλή «τη συνέπεια των
διδασκόντων στα καθήκοντά τους».

4.3.5. Είναι ορθολογική η οργάνωση και δοµή του ωρολογίου
προγράµµατος µαθηµάτων;
Το µέλος ΕΠ που έχει επιφορτιστεί τη σύνταξη του ωρολογίου προγράµµατος,
καταβάλει µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να δηµιουργήσει ένα όσο το δυνατόν πιο
ικανοποιητικό ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας, που να λαµβάνει υπ’ όψιν κυρίως
τις ανάγκες των µαθηµάτων σε υλικοτεχνική υποδοµή (εργαστήρια) και τον αριθµό
των φοιτητών που παρακολουθούν το µάθηµα. ∆υστυχώς, λόγω τεχνικών
προβληµάτων (οι µισοί Η/Υ δεν δουλεύουν σε πολλά εργαστήρια) δεν υπάρχει
δυνατότητα πολλές φορές να καταρτιστεί ένα ωρολόγιο πρόγραµµα που να
ικανοποιεί τις ανάγκες των φοιτητών.
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4.3.6. Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά µαθήµατα διδάσκονται
από µέλη ΕΠ των δύο ανώτερων βαθµίδων;
Κατά το έτος 2013-14, στο Τµήµα υπήρχε µόνον ένα (1) µέλος ΕΠ στη βαθµίδα του
Καθηγητή, το οποίο δεν διδάσκει κανένα από τα εισαγωγικά µαθήµατα του
Τµήµατος.

4.3.7. Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν
µαθήµατα που δεν εµπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους
πεδίο;
Η ορθολογική επιλογή γνωστικών αντικειµένων στις προκηρύξεις θέσεων µελών
Ε.Π., σε γνωστικά αντικείµενα για τα οποία υπάρχει έλλειψη διδακτικού προσωπικού,
είχε ως αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός των µονίµων µελών Ε.Π. να διδάσκει
µαθήµατα, που εµπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο. Επίσης,
ορισµένα µέλη Ε.Π. του Τµήµατος διδάσκουν µαθήµατα στο γνωστικό τους
αντικείµενο, σε άλλα Τµήµατα του Ιδρύµατος (διεύρυνση του ρόλου του Τµήµατος
στο Ίδρυµα), επειδή δεν υπάρχουν αντίστοιχα µαθήµατα στο Τµήµα. Ακόµη, 3 µέλη
Ε.Π. του Τµήµατος, διαµέσου και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
(παράλληλα µε τα µαθήµατα που διδάσκουν στο Τµήµα) σε αλλοδαπούς φοιτητές
όλου του ΑΤΕΙ/Θ (Erasmus), συνεπικουρούν και στο συνολικό έργο του Ιδρύµατος.

4.4. Εκπαιδευτικά βοηθήµατα.
4.4.1. Είδη και αριθµός βοηθηµάτων που διανέµονται στους φοιτητές
Στον πίνακα, που ακολουθεί, φαίνεται το είδος των βοηθηµάτων που διανέµονται στα
µαθήµατα. Σε έναν σηµαντικό αριθµό µαθηµάτων, διανέµονται περισσότερα από ένα
είδος βοηθηµάτων:
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Πίνακας 4.1. Χρήση διδακτικών βοηθηµάτων
Χρήση

% του συνόλου των µαθηµάτων που συµµετείχαν στην διαδικασία

Βιβλία Εύδοξος
Έντυπες σηµειώσεις
Ηλεκτρονικές
σηµειώσεις
Άλλα βοηθήµατα

42,31
23,08
84,62
23,08

4.4.2. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων; Πώς
εφαρµόζεται;
∆εν υπάρχει κάποια κεντρική διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων στο
τµήµα. Οι διδάσκοντες, αυτοβούλως, επικαιροποιούν τα βοηθήµατα, όταν αυτοί το
κρίνουν σκόπιµο. Επίσης, η πολλαπλή βιβλιογραφία που δίνεται στους φοιτητές,
εµπλουτίζεται µε καινούρια βιβλία, ύστερα από προτάσεις των διδασκόντων. Από τα
απογραφικά δελτία των µαθηµάτων που συµπληρώθηκαν στο τρέχον ακαδηµαϊκό
έτος, γίνεται φανερό ότι στα περισσότερα µαθήµατα η επικαιροποίηση της ύλης έχει
γίνει πολύ πρόσφατα (βλ. Πίνακα 4.2 παρακάτω).

4.4.3. Πώς και πότε –συγκεκριµένα- διατίθενται τα βοηθήµατα;
Οι σηµειώσεις είναι άµεσα διαθέσιµες στους φοιτητές, από τους ίδιους τους
διδάσκοντες, µετά την εγγραφή στο µάθηµα, µέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας
Μάθησης.

Τα βιβλία, µέσω του Ευδόξου, ακολουθούν τις διαδικασίες, που ισχύουν συνολικά
για όλα τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της χώρας.

4.4.4. Ποιο ποσοστό της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα
βοηθήµατα;
Από τα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων που συµπληρώθηκαν, γίνεται φανερό ότι
τα βοηθήµατα καλύπτουν το 100% ποσοστό της διδασκόµενης ύλης (βλ. Πίνακα 4.2
παρακάτω).
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4.4.5. Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη, πέραν των διανεµόµενων
συγγραµµάτων;
Τα µαθήµατα που απογράφηκαν, παρέχουν πολλαπλή βιβλιογραφία στο σύνολό τους
(100%). Σύµφωνα µε τις απαντήσεις στα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων, οι
διδάσκοντες ανακοινώνουν την πρόσθετη βιβλιογραφία στον ιστοχώρο των
µαθηµάτων, στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, στο Ηλεκτρονικό Μαθησιακό
Περιβάλλον και σε έντυπα που διανέµουν στην αίθουσα διδασκαλίας.

4.5. ∆ιαθέσιµα µέσα και υποδοµές
4.5.1. Αίθουσες διδασκαλίας
(α) Αριθµός και χωρητικότητα.
Οι τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας, χωρητικότητας 40 θέσεων η καθεµιά, βρίσκονται
στο ισόγειο του κτηρίου που στεγάζει το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων
Πληροφόρησης (αίθουσες 2, 3 και 4).

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα.
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις στα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων, οι περισσότεροι
διδάσκοντες περιγράφουν, σε γενικές γραµµές, τις αίθουσες διδασκαλίας ως επαρκείς.

(γ) Βαθµός χρήσης.
Οι 3 αίθουσες του Τµήµατος χρησιµοποιούνται για 15 ώρες διδασκαλίας
εβδοµαδιαίως για τα θεωρητικά µαθήµατα. Οι αίθουσες επιβαρύνονται επίσης µε τα
µαθήµατα της ενισχυτικής διδασκαλίας που προσφέρει ένα µέρος ΕΠ, τις ασκήσεις
πράξης που πραγµατοποιούνται σε εβδοµαδιαία βάση από ένα µέρος του ΕΠ, τα
συµπληρωµατικά µαθήµατα και τις προσκεκληµένες διαλέξεις σε ορισµένα
µαθήµατα. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριµένες αίθουσες έχουν αυξηµένο βαθµό
χρήσης, πέρα των ωρών διδασκαλίας.

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισµού.
Κάθε αίθουσα είναι εξοπλισµένη µε πίνακες και οθόνη προβολής διαφανειών. Η
επίπλωσή τους είναι παλιά και χρειάζεται ανακαίνιση. Υπάρχει επίσης η ανάγκη ενός

40

µικρού αµφιθεάτρου για τη διδασκαλία, αλλά και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε
τµήµατα που ξεπερνούν τα 40 άτοµα.

4.5.2. Εκπαιδευτικά εργαστήρια
(α) Αριθµός και χωρητικότητα
Το Τµήµα διαθέτει έξι (6) οργανωµένα εργαστήρια, που βρίσκονται στο ισόγειο και
στον πρώτο όροφο του κτηρίου που το στεγάζει (αίθουσες 5, 6, 7, 8, 15, 16). Τα πέντε
(5) εργαστήρια (αίθουσες 5, 6, 8, 15, 16) είναι εξοπλισµένα µε Η/Υ και έχουν
χωρητικότητα περίπου είκοσι (20) φοιτητών το καθένα. Το έκτο εργαστήριο (αίθουσα
7) έχει πέντε (5) Η/Υ, αντίστοιχες θέσεις εργασίας, καθώς και θέσεις εργασίας µε τα
βιβλιοθηκονοµικά εργαλεία, που χρησιµοποιούνται στα µαθήµατα που διδάσκονται
εκεί (ογκώδης έντυποι τόµοι).

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων.
Στα πέντε (5) εργαστήρια που διαθέτουν 20 σταθµούς εργασίας το καθένα, αρκετοί
υπολογιστές είναι εκτός λειτουργίας, µε αποτέλεσµα ο αριθµός των σταθµών
εργασίας να µειώνεται κατά πολύ. Είναι απαραίτητη η συντήρηση/ανανέωση του
εξοπλισµού τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το έκτο εργαστήριο, µε µικρό αριθµό
υπολογιστών, είναι κατάλληλο για τη διδασκαλία των µαθηµάτων που γίνονται σε
αυτό, χρειάζεται όµως ανανέωση του εξοπλισµού του και εµπλουτισµό µε
περισσότερους Η/Υ.
Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι απαντήσεις που δόθηκαν στα απογραφικά
δελτία των µαθηµάτων, σε σχέση µε την καταλληλότητα των αιθουσών διδασκαλίας
και των εργαστηρίων. Χαρακτηριστικός είναι ο πολύ χαµηλός βαθµός ικανοποίησης
(2,55) από τον υποστηρικτικό εξοπλισµό των αιθουσών, που αφορά στους Η/Υ.

Πίνακας 4.2. Καταλληλότητα αιθουσών διδασκαλίας. Εργαστήριο
Περιοχή

Βαθµός ικανοποίησης

Μέγεθος αίθουσας

3,18

Καταλληλότητα αίθουσας
Καθαριότητα αίθουσας

3,36
3,45

Υποστηρικτικός εξοπλισµός αίθουσας

2,55

∆ιαθεσιµότητα αίθουσας

4,09
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Πίνακας 4.3. Καταλληλότητα αιθουσών διδασκαλίας. Αίθουσες
Περιοχή

Βαθµός ικανοποίησης

Μέγεθος αίθουσας

4,80

Καταλληλότητα αίθουσας

4,80

Καθαριότητα αίθουσας

4,40

Υποστηρικτικός εξοπλισµός αίθουσας

4,40

∆ιαθεσιµότητα αίθουσας

3,80

Κλίµακα ικανοποίησης :
1
2
Απαράδεκτη
Μη
Ικανοποιητι
κή

3
Μέτρια

4
Ικανοποιη
τική

5
Άριστη

(γ) Βαθµός χρήσης.
Τα 6 εργαστήρια του Τµήµατος χρησιµοποιούνται 120 ώρες εβδοµαδιαίως, κατά
µέσο όρο 5 ώρες ηµερησίως η κάθε µία.

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Όλα τα εργαστήρια είναι εξοπλισµένα µε πίνακες, οθόνη προβολής διαφανειών και
προβολικό σύνδεσης µε υπολογιστή. Κάθε ένας από τους παραπάνω χώρους
εξυπηρετείται από δικτυακό εξοπλισµό υψηλού επιπέδου.

(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισµού, αντιδραστηρίων, κλπ).
Μικροί χώροι αποθήκευσης υπάρχουν στο Τµήµα. Σε χώρους του διαδρόµου έχουν
τοποθετηθεί ντουλάπες για αρχείο, καθώς επίσης έχει περιοριστεί ο χώρος κάτω από
τη σκάλα για να φιλοξενήσει τον Server του Τµήµατος.

4.5.3. Είναι διαθέσιµα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός
προγραµµατισµένων ωρών;
Σε κάθε εργαστήριο, υπάρχει αναρτηµένο πρόγραµµα µαθηµάτων (αιθουσιολόγιο).
Τις υπόλοιπες ώρες, εκτός µαθηµάτων, τα εργαστήρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ελεύθερα από τους φοιτητές, αρκεί η χρήση να είναι τις ώρες κατά τις οποίες
λειτουργεί το Σπουδαστήριο της Σ∆Ο, όπου υπάρχουν τα κλειδιά και έχει την ευθύνη
(άνοιγµα και κλείσιµο εργαστηρίων) ο εκάστοτε βιβλιοθηκονόµος.
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4.5.4. Σπουδαστήρια
Το Τµήµα παρέχει Σπουδαστήριο για τους φοιτητές. Ο χώρος είναι 100 τ.µ.,
κατάλληλα διαµορφωµένος για ατοµική και οµαδική µελέτη. ∆ίνεται η δυνατότητα
φιλοξενίας 45 χρηστών/αναγνωστών. Παρέχεται σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο και σε όλες
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό υλικό (ηλεκτρονικά βιβλία και
περιοδικά) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος. Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση σε
συλλογή 12.000 περίπου βιβλίων.
Ο χώρος, η συλλογή, το προσωπικό και το ωράριο λειτουργίας του
Σπουδαστηρίου αποτελούν µια σηµαντική νησίδα πρόσβασης σε σύγχρονη και
επιλεγµένη (βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά) πληροφόρηση. Το Σπουδαστήριο
διαθέτει µια σηµαντική συλλογή βιβλιοθηκονοµικού υλικού, που χρησιµοποιείται για
εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς απ’ όλα τα µέλη του Τµήµατος.
Οι απαντήσεις στα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων δείχνουν ότι η
πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού είναι αρκετά ικανοποιηµένο από το
Σπουδαστήριο (Πίνακας 4.4)

Πίνακας 4.4. ∆είκτες ικανοποίησης υποστήριξης από την βιβλιοθήκη
% του συνόλου των µαθηµάτων που συµµετείχαν στην διαδικασία
0,00
3,85

απαράδεκτη
µη
ικανοποιητική
µέτρια
ικανοποιητική
άριστη

26,92
65,38
0,00

4.5.5 Προσωπικό ∆ιοικητικής / Τεχνικής / Ερευνητικής Υποστήριξης
(α) Αριθµός και ειδικότητες
Το τµήµα διαθέτει ένα (1) µέλος ΕΤΕΠ ειδικότητας Βιβλιοθηκονόµου.

(β) Επάρκεια ειδικοτήτων
Είναι προφανές ότι το µοναδικό µέλος ΕΤΕΠ, που απασχολείται στο Τµήµα, δεν είναι
αρκετό και απαιτείται επιπλέον προσωπικό για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών
του τµήµατος. Ειδικότερα, απαιτείται Προσωπικό Τεχνικής/Ερευνητικής υποστήριξης
ειδικότητας Πληροφορικής (τουλάχιστον 2 θέσεις, µε δεδοµένο ότι τα εργαστήρια
λειτουργούν για διδασκαλία καθηµερινά από νωρίς το πρωί µέχρι το απόγευµα).
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Επίσης, η ενίσχυση του τµήµατος µε προσωπικό ερευνητικής υποστήριξης θα
συντελούσε στην ερευνητική ανάπτυξή του.

4.6. Βαθµός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών.
4.6.1. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των µαθηµάτων; Πώς;
Κυρίως χρησιµοποιείται το διαδίκτυο, ώστε µέσω των ιστοχώρων των µαθηµάτων να
γίνεται η παρουσίαση των µαθηµάτων.

4.6.2. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς;
Στο σύνολο σχεδόν των µαθηµάτων, γίνεται χρήση ΤΠΕ για τη διδασκαλία.
Χρησιµοποιούνται κυρίως προγράµµατα προβολής διαφανειών (π.χ. Powerpoint),
λειτουργίες του συστήµατος Ηλεκτρονικής διαχείρισης µαθηµάτων Moodle, το
Internet και ηλεκτρονικά βιβλιοθηκονοµικά εργαλεία.
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Πίνακας 4.5. Χρήση µαθησιακών βοηθηµάτων
Χρήση µαθησιακών βοηθηµάτων

Αριθµός µαθηµάτων

Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Μάθησης (πχ. Blackborad, eclass, κλπ)

10

Υπολογιστής
Προβολικό διαφανειών (overhead projector)

10
4

Βιντεοπροβολέας (multimedia projector)

6

Άλλο

0

4.6.3. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς;
Στο

σύνολο

των

εργαστηριακών

µαθηµάτων

χρησιµοποιούνται

ΤΠΕ.

Χρησιµοποιούνται κυρίως προγράµµατα προβολής διαφανειών (π.χ. Powerpoint),
λειτουργίες του συστήµατος Ηλεκτρονικής διαχείρισης µαθηµάτων Blackboard
καθώς ηλεκτρονικά βιβλιοθηκονοµικά εργαλεία. Επίσης υπάρχουν µαθήµατα όπως η
Online ανάκτηση πληροφοριών, Επικοινωνία-∆ίκτυα, Σχεδιασµός ∆ικτυακών Τόπων
και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, τα οποία στηρίζονται αποκλειστικά στη χρήση νέων
τεχνολογιών.

4.6.4. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς;
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διδασκόντων στα απογραφικά δελτία τω µαθηµάτων,
η χρήση ΤΠΕ για την αξιολόγηση των φοιτητών δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη.
Γίνεται βέβαια ακόµη λιγότερο δηµοφιλής, λόγω της κακής εικόνας που παρουσιάζει
ο υπολογιστικός εξοπλισµός των εργαστηρίων.

4.6.5. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών µε τον
διδάσκοντα; Πώς;
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διδασκόντων στα απογραφικά δελτία των
µαθηµάτων, στα περισσότερα µαθήµατα χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ στην επικοινωνία
των φοιτητών µε τους διδάσκοντες. Η επικοινωνία γίνεται µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος ή των λειτουργιών του Blackboard
(π.χ. Ψηφιακή θυρίδα).
Στους πίνακες, που ακολουθούν, αποτυπώνεται η χρήση των ΤΠΕ από το
διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος.
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Πίνακας 4.6. Τρόποι επικοινωνίας που βασίζονται σε ΤΠΕ
Τρόποι επικοινωνίας µε τους φοιτητές βασισµένους σε ΤΠΕ που
χρησιµοποιούνται

Αριθµός µαθηµάτων

Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Μάθησης (πχ. Blackborad, eclass, κλπ)
e-mail
Μέσω ιστοσελίδας
Άλλο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη
διδασκαλία του µαθήµατος
Χρήση ειδικού λογισµικού στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος:

10
11
4
0
NAI: 10 OXI: 1
NAI: 0 OXI: 11

4.7. Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και τη µεταξύ τους
συνεργασία.
4.7.1. Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα µαθήµατα.
Ο αριθµός των ενεργών φοιτητών το 2013-14 ανέρχεται σε 531, ενώ ο αριθµός του
ΕΠ του Τµήµατος (µόνιµοι και έκτακτοι) σε 15. Με βάση αυτά τα στοιχεία προκύπτει
αναλογία ενός διδάσκοντος για 35,4 φοιτητές.

4.7.3. Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία
µε τους φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;
Η πλειοψηφία των µονίµων µελών ΕΠ έχει ανακοινωµένες ώρες γραφείου για
συνεργασία µε τους φοιτητές (7 στους 11). Οι ώρες αυτές είναι αναρτηµένες στην
πόρτα των γραφείων ή εµφανίζονται στο Moodle. Στο Τµήµα, δεν υπάρχει γραφείο
για τους έκτακτους καθηγητές. Απόρροια αυτής της έλλειψης είναι ότι κανένα µέλος
του έκτακτου προσωπικού δεν έχει ανακοινωµένες ώρες γραφείου. Υπάρχουν επίσης
διδάσκοντες, που ενηµερώνουν τους φοιτητές ότι µπορούν να ζητούν συνάντηση σε
µέρα και ώρα κατάλληλη και για τις δύο πλευρές, συνήθως πριν ή µετά το µάθηµα.

4.8. Βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα.
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4.8.1. Πώς µεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική
διαδικασία;
Το Τµήµα µας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των φοιτητών στην
ερευνητική διαδικασία και για τον λόγο αυτό υπάρχουν τα µαθήµατα «Έρευνα και
συγγραφή εργασίας» και «Μέθοδοι έρευνας», που διδάσκονται στο 1ο και 5ο εξάµηνο
αντίστοιχα. Ακόµη, ένας µεγάλος αριθµός πτυχιακών εργασιών συµβάλλει στην
εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία, διότι τα θέµατα έχουν
ερευνητικό χαρακτήρα (π.χ. Έρευνα χρηστών στη Βιβλιοθήκη του......, κ.λπ.).

4.8.2. Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συµµετοχής σε ερευνητικά
έργα;
Η συµµετοχή προπτυχιακών φοιτητών (αφού δεν υπάρχουν µεταπτυχιακοί) σε
ερευνητικά έργα είναι περιορισµένη.

4.9. Συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του
εξωτερικού και µε το κοινωνικό σύνολο.
4.9.1. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το
Τµήµα και πώς;
Το Τµήµα συνεργάζεται µε έναν µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του
εσωτερικού στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Σηµαντικός αριθµός
φοιτητών, κάθε εξάµηνο, πραγµατοποιεί την πρακτική άσκηση σε βιβλιοθήκες ΑΕΙ
και ΤΕΙ της χώρας.

4.9.2. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το
Τµήµα και πώς;
Το Τµήµα συνεργάζεται µε ορισµένα εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού, στο
πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS, καθώς και άλλων συναφών προγραµµάτων.
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4.9.3. Αναπτύσσονται συγκεκριµένες εκπαιδευτικές συνεργασίες µε
τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς;
Τέτοιας µορφής συνεργασίες δεν υπάρχουν. Θα µπορούσαν όµως να αναπτυχθούν µε
φορείς, όπως οι ∆ήµοι, που απασχολούν βιβλιοθηκονόµους στις ∆ηµοτικές
Βιβλιοθήκες. Επίσης, θα µπορούσαν να αναπτυχθούν συνεργασίες µε τα Σχολεία, που
απασχολούν στις βιβλιοθήκες τους βιβλιοθηκονόµους.

4.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών.
4.10.1. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός του Τµήµατος σχετικά µε την
κινητικότητα των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας;
∆εν υπάρχει.

4.10.2. Πόσες και ποιες συµφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της
κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών;
Έχουν υπογραφεί ∆ιµερείς Συµφωνίες (Bilateral Agreements) µε τα εξής ευρωπαϊκά
ιδρύµατα για την κινητικότητα Erasmus:
A WIEN 02

Vienna University of Technology Staff

B ANTWERP
58

Students and
Staff

MT MALTA01

Students and
Staff
Staff

PLANTIJN Hogeschool,
Antwerpen, Belgium
E BARCELO 01 Universitat de Barcelona Spain
The University of Malta

NL GRONING
03

Hanzehogeschool Groningen –
The Netherlands
HU
Eötvös Loránd University
BUDAPES01
(ELTE)
TR ANKARA03 Hacettepe University Ankara

2011 –
2013
2011 –
2013

Handbook
Handbook

Students and
Staff

2011 –
2013
20122013
2011 –
2013

Students and
Staff

20122013

Handbook

Students and
Staff

2011 –
2013

Handbo
ok

Πίνακας 4.7. Συνεργαζόµενα Ιδρύµατα του Εξωτερικού

48

Handbook

Handbook
Handbook

4.10.3. Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος
µετακινήθηκαν

προς

άλλα

Ιδρύµατα

στο

πλαίσιο

ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία
πενταετία;
Από το 2007 και µετά, 4 µέλη ΕΠ µετακινήθηκε προς ιδρύµατα του εξωτερικού στα
πλαίσια προγραµµάτων συνεργασίας (Πίνακας 10). Ο αριθµός αυτών των µελών δεν
είναι ικανοποιητικός άλλα έχει συντελεστεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 που
δείχνει µια αυξητική τάση στην κινητικότητα των µελών ΕΠ του τµήµατος τα
τελευταία χρόνια.

4.10.4. Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυµάτων
µετακινήθηκαν

προς

το

Τµήµα

στο

πλαίσιο

ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία
πενταετία;
Από το 2007 και µετά,

3 µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού µετακινήθηκαν από

ιδρύµατα του εξωτερικού προς το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων
Πληροφόρησης (Πίνακας 10).

4.10.5. Πόσοι φοιτητές του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα
στο πλαίσιο ακαδηµαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την
τελευταία πενταετία;
Από το 2007 και µετά, 32 φοιτητές µετακινήθηκαν προς ιδρύµατα του εξωτερικού
στα πλαίσια προγραµµάτων συνεργασίας (Πίνακας 10).

4.10.6. Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς το Τµήµα
στο πλαίσιο ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την
τελευταία πενταετία;
Από το 2007 και µετά, 6 φοιτητές µετακινήθηκαν από ιδρύµατα του εξωτερικού προς
το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης (Πίνακας 10).
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4.10.7. Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που
πραγµατοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυµα;
Το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων ECTS, το οποίο έχει υιοθετηθεί από το
Τµήµα, διευκολύνει τις µετακινήσεις των φοιτητών.

4.10.8. Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του
κεντρικού Γραφείου ∆ιεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και
των συνδέσµων τους;
∆εν υπάρχει Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων παρά µόνο το Γραφείο Erasmus
και το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων της ∆ιοίκησης. Η λειτουργία τους είναι
ικανοποιητική αλλά επιδέχεται βελτίωσης.

4.10.9. Τι ενέργειες για την προβολή και ενηµέρωση της ακαδηµαϊκής
κοινότητας για τα προγράµµατα κινητικότητας αναλαµβάνει το
Τµήµα;
Το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης δεν έχει διοργανώσει
κάποια δική του αποκλειστικά ενηµέρωση καθηγητών και φοιτητών, όπως
συνηθίζουν αρκετά άλλα Τµήµατα του ΑΤΕΙ/Θ. Η ενηµέρωση γίνεται από το
αρµόδιο µέλος ΕΠ, στις Συνελεύσεις του Τµήµατος, στην ιστοσελίδα του Τµήµατος ή
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το Γραφείο Erasmus του ΑΤΕΙ/Θ διοργανώνει
διάφορες ενηµερωτικές συναντήσεις µε τους φοιτητές και τους καθηγητές του
ιδρύµατος.

4.10.10. Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόµενους φοιτητές από
άλλα Ιδρύµατα;
∆εν οργανώνονται εκδηλώσεις για τους ξένους φοιτητές.

4.10.11. Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόµενοι φοιτητές;
Τους δίνεται δωρεάν Κάρτα Σίτισης, ειδική ατοµική κάρτα (πάσο) για φτηνότερα
εισιτήρια, και το Γραφείο Erasmus -σε συνεργασία µε την εθελοντική οµάδα
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Erasmus- τους διευκολύνει να βρουν κατοικία. Επίσης, υπάρχει οµάδα στήριξης των
ξένων φοιτητών από φοιτητές του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων
Πληροφόρησης.

4.10.12. Πόσα µαθήµατα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόµενους
αλλοδαπούς σπουδαστές;
Στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης δεν διδάσκονται
µαθήµατα σε ξένη γλώσσα. Συνολικά στο ΑΤΕΙΘ, διδάσκονται αγγλόφωνα
µαθήµατα Πολιτισµού, Ιστορίας, εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας τα οποία
παρακολουθούν οι αλλοδαποί φοιτητές, που φοιτούν στα διάφορα Τµήµατα, στο
πλαίσιο των ανταλλαγών του προγράµµατος Erasmus.

4.10.13. Υπάρχει πρόσθετη (από το Τµήµα ή/και το Ίδρυµα) οικονοµική
ενίσχυση των φοιτητών και των µελών του ακαδηµαϊκού
προσωπικού

που

λαµβάνουν

µέρος

στα

προγράµµατα

κινητικότητας;
Όχι.

4.10.14. Πώς προωθείται στο Τµήµα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών
και µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής
διάστασης γενικότερα;
Το µέλος ΕΠ, που είναι υπεύθυνο για το πρόγραµµα Erasmus, ενηµερώνει τους
φοιτητές για τα οφέλη του προγράµµατος Erasmus και τους δίνει διάφορες
πληροφορίες για τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα. Η δράση αυτή πρέπει να ενισχυθεί και
να επεκταθεί η ενθάρρυνση και στα µέλη ΕΠ.

4.10.15. Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι µόνον η ποσότητα) της
κινητικότητας του ακαδηµαϊκού προσωπικού;
Κάθε µέλος του διδακτικού προσωπικού, που πρόκειται να µετακινηθεί στα πλαίσια
του προγράµµατος Σωκράτης/ Erasmus, καταθέτει στο Γραφείο "∆ια Βίου
Μάθησης/Erasmus" πριν την αναχώρησή του προς το Ίδρυµα του εξωτερικού (και
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εφόσον υπάρχει διµερής συµφωνία) το έντυπο Teaching Assignment, όπου
περιγράφει το περιεχόµενο διδασκαλίας του στο Ίδρυµα Υποδοχής. Επίσης, µε την
επιστροφή του από το Ίδρυµα του εξωτερικού, ο διακινούµενος διδάσκων καταθέτει
το έντυπο "Έκθεση ∆ιδακτικού Προσωπικού", όπου αναλύονται όλες οι λεπτοµέρειες
και τα οφέλη της µετακίνησής του.

52

5. Ερευνητικό έργο
5.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος
5.1.1. Υπάρχει συγκεκριµένη ερευνητική πολιτική του Τµήµατος; Ποια
είναι;
Η ερευνητική πολιτική του Τµήµατος καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα των µελών ΕΠ του Τµήµατος, χωρίς όµως να µπορεί να
χαρακτηριστεί αυτή η διαδικασία ως οργανωµένη ερευνητική πολιτική. Κατά κύριο
λόγο, η ερευνητική δραστηριότητα έχει επικεντρωθεί σε Έλληνες χρήστες, κυρίως
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, αναφορικά µε τη συχνότητα χρήσης των πηγών
πληροφόρησης, τις δεξιότητες ανάκτησης και χρήσης πληροφοριών, το επίπεδο
δεξιοτήτων πληροφοριακής εκπαίδευσης, στην οργάνωση Ψηφιακών βιβλιοθηκών,
καθώς και στα χαρακτηριστικά των φοιτητών βιβλιοθηκονοµίας, µε στόχο να
διαµορφωθεί ένα πρόγραµµα προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους. Η έλλειψη
οργανωµένων

ερευνητικών

εργαστηρίων

και

η

απουσία

µεταπτυχιακού

προγράµµατος λειτουργούν ανασταλτικά στην ερευνητική δραστηριότητα του
Τµήµατος και στη διαµόρφωση συγκεκριµένης ερευνητικής πολιτικής. Σε παλαιότερη
ΓΣ αποφασίστηκε να κατατεθεί στο Συµβούλιο του ΑΤΕΙΘ πρόταση για την ίδρυση
ενός εργαστηρίου βιβλιοθηκονοµικών τεχνολογιών, το οποίο, αν τελικά εγκριθεί, θα
µπορούσε να λειτουργήσει ως ένας πρωτοβάθµιος φορέας εκπόνησης ερευνητικής
πολιτικής.

5.1.2. Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του
Τµήµατος;
Όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχει καθορισµένη ερευνητική πολιτική.

5.1.3. Πώς δηµοσιοποιείται ο απολογισµός υλοποίησης της ερευνητικής
πολιτικής του Τµήµατος;
Ο απολογισµός του ερευνητικού έργου γίνεται µέσω του Ιδρυµατικού Καταθετηρίου
Εύρηκα, που περιλαµβάνει τη συνολική πνευµατική παραγωγή του ΑΤΕΙΘ, καθώς
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και µέσα από τα βιογραφικά των µελών ΕΠ, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της
εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. ∆εν υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία
δηµοσιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας του Τµήµατος.

5.1.4. Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα µέλη της
ακαδηµαϊκής κοινότητας; Ποια είναι αυτά;
∆εν παρέχονται κίνητρα µε οργανωµένο και θεσµοθετηµένο τρόπο για τη διεξαγωγή
έρευνας. Επιπλέον, το ιδιαίτερα επιβαρυµένο διδακτικό ωράριο των µελών ΕΠ και η
απουσία µεταπτυχιακών φοιτητών λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ερευνητική
δραστηριότητα, η οποία, όταν υπάρχει, γίνεται τελικά εις βάρος του προσωπικού και
οικογενειακού χρόνου των µελών ΕΠ. Τα βασικότερα κίνητρα για τη διεξαγωγή
έρευνας είναι το προσωπικό ενδιαφέρον των µελών ΕΠ για τη συµβολή τους στην
ανάπτυξη της Βιβλιοθηκονοµίας και της Επιστήµης της Πληροφόρησης στην
Ελλάδα, που θα επιτευχθεί µε την καλύτερη απεικόνιση της ελληνικής
πραγµατικότητας σε αυτούς τους τοµείς, η εξέλιξη των µελών ΕΠ σε ανώτερες
βαθµίδες, που απαιτεί αξιόλογο ερευνητικό έργο, και η αναγνώριση που αποκτά
όποιος είναι ενεργός ερευνητικά.

5.1.5. Πώς ενηµερώνεται το ακαδηµαϊκό προσωπικό για δυνατότητες
χρηµατοδότησης;
Η Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙΘ αναρτά στην ιστοσελίδα της ανακοινώσεις σχετικές
µε τις δυνατότητες χρηµατοδότησης και αυτός είναι ο βασικός τρόπος ενηµέρωσης
του ακαδηµαϊκού προσωπικού. Επίσης, όταν προκηρύσσονται ευρωπαϊκά
προγράµµατα, διοργανώνονται από το ίδρυµα και από τους εθνικούς αντιπροσώπους
(π.χ. ΕΚΤ) γενικές ενηµερωτικές ηµερίδες. Το ποσοστό συµµετοχής όµως των µελών
ΕΠ του Τµήµατος σε αυτές τις ηµερίδες είναι πολύ µικρό.

5.1.6. Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία;
∆εν υπάρχει καµία διαδικασία υποστήριξης της ερευνητικής διαδικασίας εντός του
Τµήµατος. Η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ υποστηρίζει µε διάφορες υπηρεσίες την
ερευνητική διαδικασία, ενώ η συµβολή της Επιτροπής Ερευνών είναι περιορισµένη
λόγω της µικρής χρηµατοδότησης που διαθέτει. Επιπλέον, η απουσία µεταπτυχιακών
φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, που θα µπορούσαν να στηρίξουν την
ερευνητική δραστηριότητα του Τµήµατος, αποτελεί βασικό πρόβληµα, ενώ δεν
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υπάρχει δυνατότητα χρηµατοδότησης για απασχόληση βοηθών έρευνας (research
assistants).

5.1.7. Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες έρευνας;
∆εν υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες έρευνας. Η ανεπαρκής
χρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και πολύ περισσότερο των ΤΕΙ, σε
συνδυασµό µε το µεγάλο αριθµό φοιτητών δεν επιτρέπουν τη χορήγηση υποτροφιών.

5.1.8. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο εσωτερικό του
Τµήµατος;
∆εν υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία διάχυσης των αποτελεσµάτων της έρευνας,
δεδοµένου και ότι µέχρι σήµερα ελάχιστα µέλη ΕΠ έχουν λάβει µέρος σε
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα.

5.1.9. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα εκτός Τµήµατος, στην
ελληνική και διεθνή ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα;
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα διαχέονται εκτός Τµήµατος, µέσω των δηµοσιεύσεων
σε διεθνή περιοδικά και των ανακοινώσεων σε επιστηµονικά συνέδρια.

5.1.10. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο τοπικό και
εθνικό κοινωνικό περιβάλλον;
Με τον ίδιο τρόπο που διαχέονται και διεθνώς.

5.2. Ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα
5.2.1. Ποια ερευνητικά προγράµµατα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή
βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία;
Η συµµετοχή των µελών ΕΠ του Τµήµατος σε ερευνητικά προγράµµατα
αποτυπώνεται στον Πίνακα 5.1. Η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων αυτών
προέρχεται κυρίως από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙΘ (Πίνακας 5.2).
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Πίνακας 5.1. Ερευνητικά προγράµµατα και έργα (2007-2014)
Αριθµός
Πλήθος ερευνητικών προγραµµάτων που συντονίζονται από µέλη του τµήµατος
Πλήθος ερευνητικών προγραµµάτων που συµµετέχουν µέλη του τµήµατος
Πλήθος προπτυχιακών φοιτητών που συµµετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες
µελών του τµήµατος
Πλήθος µεταπτυχιακών φοιτητών που συµµετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες
µελών του τµήµατος
Πλήθος διδασκόντων που συνεργάστηκαν µε εξωτερικούς συνεργάτες στα προγράµµατά
τους

4
5
1
0
4

Πίνακας 5.2. Πηγή χρηµατοδότησης ερευνητικών προγραµµάτων (2007-2014)
Πηγή χρηµατοδότησης

Αριθµός

% του συνόλου (των ερευνητικών
προγραµµάτων)

Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙΘ
Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης που
χειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας
Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης που
χειρίζονται άλλα υπουργεία
Άλλες πηγές

4

66,67

1

16,67

0

0,00

1

16,67

5.2.2. Ποιο ποσοστό µελών ΕΠ αναλαµβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες;
Περίπου το 60% των µονίµων µελών ΕΠ αναλαµβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες.

5.2.3. Συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και µεταδιδακτορικοί
ερευνητές στα ερευνητικά προγράµµατα;
Σε ορισµένες περιπτώσεις συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες.

5.3. Ερευνητικές υποδοµές
5.3.1. Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων
∆εν έχουν θεσµοθετηθεί ερευνητικά εργαστήρια στο Τµήµα.

5.3.2.

Επάρκεια,

καταλληλότητα

και

ερευνητικών εργαστηρίων
Ερευνητικά εργαστήρια δεν υπάρχουν στο Τµήµα.
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ποιότητα

των

χώρων

των

5.3.3. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού
εξοπλισµού
Αν και τα προηγούµενα χρόνια το Τµήµα απέκτησε σύγχρονο και κατάλληλο
εξοπλισµό, είναι πλέον παλαιωµένος και χρήζει αντικατάστασης.

5.3.4. Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής
διαδικασίας;
Όπως ήδη αναφέρθηκε δεν υπάρχουν στο Τµήµα χώροι για έρευνα. Όσο αφορά τον
εξοπλισµό, δεν υπάρχει εξοπλισµός που να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
ερευνητικούς σκοπούς.
Το

Σπουδαστήριο που λειτουργεί στο Τµήµα διαθέτει µια αξιόλογη και

σχετικά ενηµερωµένη συλλογή βιβλίων, καθώς και ορισµένα εξειδικευµένα
επιστηµονικά περιοδικά που καλύπτουν ως ένα βαθµό τις ερευνητικές ανάγκες του
προσωπικού. Επίσης, η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ, ως µέλος του ΣΕΑΒ
προσφέρει πρόσβαση σε κάποιες ηλεκτρονικές πηγές, που χρησιµοποιούνται από τα
µέλη ΕΠ για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, ο κεντρικός
υπολογιστής (server) του Τµήµατος χρησιµοποιείται από το ΕΠ για την εγκατάσταση
εφαρµογών που χρησιµοποιούνται για έρευνα.

5.3.5. Ποια ερευνητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες
υποδοµές;
∆εν υπάρχουν ερευνητικά αντικείµενα τα οποία δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες
υποδοµές.

5.3.6. Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδοµών;
Το Σπουδαστήριο, που αποτελεί βασική ερευνητική υποδοµή για το Τµήµα,
αξιοποιείται από το σύνολο σχεδόν του ΕΠ και από ένα σηµαντικό ποσοστό των
φοιτητών.
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5.3.7. Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Ποια είναι η
ηλικία του υπάρχοντος εξοπλισµού και η λειτουργική του
κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/επικαιροποίησης;
Ο

εξοπλισµός

του

Σπουδαστηρίου

ανανεώνεται

όταν

υπάρχει

ανάλογη

χρηµατοδότηση. Η ηλικία του υπάρχοντος εξοπλισµού είναι από 6-8 έτη και η
λειτουργική του κατάσταση δεν είναι πλέον ιδιαίτερα καλή. Ο server βρίσκεται σε
καλή κατάσταση αλλά χωρίς υπεύθυνο συντήρησης.

5.3.8. Πώς χρηµατοδοτείται η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των
ερευνητικών υποδοµών;
Από

τις

πιστώσεις

του

τακτικού

προϋπολογισµού

και

µέσω

ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραµµάτων.

5.4. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού
προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία.
Οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος, σύµφωνα
µε τις δηλώσεις τους, παρουσιάζονται στον Πίνακα 12.

5.5. Αναγνώριση από τρίτους της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα
Οι αναφορές σε δηµοσιεύσεις επιστηµονικών εργασιών του µόνιµου και του
έκτακτου ΕΠ του Τµήµατος, σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους, παρουσιάζονται στον
Πίνακα 13.

5.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος
Συνεργασίες µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος

∆εν έχουν αναπτυχθεί επίσηµα ερευνητικές συνεργασίες µε άλλες µονάδες του
ιδρύµατος. Μεµονωµένα µέλη ΕΠ έχουν συνεργαστεί µε συναδέλφους από άλλα
Τµήµατα του ΑΤΕΙΘ για τη συγγραφή και δηµοσίευση επιστηµονικών άρθρων.
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Συνεργασίες µε φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού

Τα τελευταία 7 χρόνια, το Τµήµα έχει αναπτύξει ορισµένες συνεργασίες µε ιδρύµατα
του εσωτερικού και του εξωτερικού (Πίνακας 5.3). Οι συνεργασίες αυτές ωστόσο
είναι µάλλον σποραδικές και η µεγαλύτερη δραστηριοποίηση των διδασκόντων προς
την κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Πίνακας 5.3. Ερευνητικές συνεργασίες (2007-2013)
Αριθµός % του συνόλου
Με συναδέλφους του τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του

3

42,86

Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού

3

42,86

Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού

1

14,29

Σύνολο

7

-

ιδρύµατος

5.7. ∆ιακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί
σε µέλη του Τµήµατος
5.7.2. Ποιοι τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές,
ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ.) έχουν
απονεµηθεί από άλλα ιδρύµατα σε µέλη ΕΠ του Τµήµατος;
∆εν έχουν απονεµηθεί τιµητικοί τίτλοι.

5.8. Συµµετοχή φοιτητών στην έρευνα
5.8.1.

Πόσοι προπτυχιακοί
δραστηριότητες

του

φοιτητές
Τµήµατος;

συµµετέχουν σε
Πόσοι

ερευνητικές

µεταπτυχιακοί

και

υποψήφιοι διδάκτορες;
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι δυνατότητες συµµετοχής των φοιτητών στην
έρευνα είναι περιορισµένες. Ένας σηµαντικός αριθµός πτυχιακών εργασιών
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εµπεριέχουν ερευνητική δραστηριότητα, δυστυχώς όµως µέχρι σήµερα ελάχιστες από
αυτές κατέληξαν σε ερευνητική δηµοσίευση.

6.Σχέσεις µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς
φορείς
6.1. Συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς
α) Η βασικότερη µορφή συνεργασίας του Τµήµατος µε παραγωγικούς φορείς είναι
µέσω του θεσµού της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Το Τµήµα συνεργάζεται
στενά µε κάθε είδους βιβλιοθήκες και κέντρα τεκµηρίωσης, αλλά και µε
πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς µε σκοπό την εξασφάλιση θέσεων εργασίας
για την άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος. Επίσης, το προσωπικό του Τµήµατος
παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και λειτουργία, κυρίως,
ακαδηµαϊκών και λαϊκών βιβλιοθηκών.
β) Μία πρόσφατη δράση συνεργασιών ξεκίνησε µέσω πτυχιακών εργασιών και
συγκεκριµένα, η οργάνωση βιβλιοθηκών σχολείων, πολιτιστικών φορέων της πόλης
και ορφανοτροφείου. Η συνεργασία υλοποιείται ως εξής: στο Τµήµα είναι
εγκατεστηµένο το ολοκληρωµένο σύστηµα βιβλιοθηκών Koha, το οποίο µπορεί να
φιλοξενήσει και να διαχειριστεί διαφορετικές συλλογές βιβλιοθηκών. Οι φοιτητές
αναλαµβάνουν, στο πλαίσιο της πτυχιακής τους εργασίας, να οργανώσουν τη
βιβλιοθήκη. Καταχωρούν τις εγγραφές στο σύστηµα του Τµήµατος (Koha) και
ταυτόχρονα, οργανώνουν και το φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης.
γ) Μία άλλου τύπου συνεργασία του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς συνιστά η τακτική
επισκέψεων-ξεναγήσεων και ενεργούς συµµετοχής στις δράσεις βιβλιοθηκών της
πόλης µας. Η εν λόγω διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο του µαθήµατος και χωρίς
να παρακωλύει τα µαθήµατα, µε οργάνωση και πρωτοβουλία ορισµένων
διδασκόντων του Τµήµατος.
δ) Επίσης, συνεργασία του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς προκύπτει και από τη σύνταξη
ειδικών τύπων Ερωτηµατολογίων, στο πλαίσιο του µαθήµατος, που διανέµονται σε
βιβλιοθηκονόµους και αναγνωστικό κοινό των βιβλιοθηκών και στη συνέχεια,
αναλύονται (από τον διδάσκοντα, µε συµµετοχή –πάντοτε- των φοιτητών που
συµµετέχουν στη διαδικασία).
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6.2. ∆υναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ
φορείς
Χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών τόσο µε παραγωγικούς όσο και µε
κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς.

6.3. ∆ραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της
ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς
Ο θεσµός της πρακτικής άσκησης ενισχύεται σηµαντικά µέσα από προγράµµατα
ΕΣΠΑ, ωστόσο απαιτούνται επιπλέον δραστηριότητες για τη σύνδεση µε ΚΠΠ.
Η δράση οργάνωση βιβλιοθηκών µέσω πτυχιακών εργασιών, που αναλύθηκε
παραπάνω (6.1) έχει αρχίσει να διαδίδεται ιδιαίτερα και τα αιτήµατα συνεχώς
αυξάνονται.

6.4. Βαθµός σύνδεσης της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την
εκπαιδευτική διαδικασία
Μέσω της πρακτικής άσκησης, υπάρχει στενή σύνδεση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς. Επίσης, στα πλαίσια των µαθηµάτων
πραγµατοποιούνται επισκέψεις των φοιτητών σε χώρους ΚΠΠ φορέων, ενώ
περιστασιακά οργανώνονται στο Τµήµα και διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων.
Στελέχη ΚΠΠ φορέων εργάζονται στο Τµήµα ως επιστηµονικοί ή εργαστηριακοί
συνεργάτες.

6.5. Συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική
ανάπτυξη
Μέσω του θεσµού της πρακτικής άσκησης έχουν αναπτυχθεί σταθερές και βιώσιµες
συνεργασίες, οι οποίες συνεχώς βελτιώνονται. ∆εν υπάρχει εκπροσώπηση του
Τµήµατος σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισµούς.

61

7. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης
7.1. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος
Τα τελευταία χρόνια, το Τµήµα βρίσκεται σε διαδικασία ακαδηµαϊκής ανάπτυξης. Με
βασικό γνώµονα την εξέλιξη της επιστήµης και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
διαµορφώνει τους στόχους του στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε δράσεις όπως η
εισαγωγή νέων µαθηµάτων και η αναµόρφωση του προγράµµατος σπουδών. Βασική
επιδίωξη είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του Τµήµατος, η προσέλκυση
φοιτητών υψηλού επιπέδου και ο εφοδιασµός των αποφοίτων µε σύγχρονες γνώσεις
και δεξιότητες, που θα τους εξασφαλίσουν αυξηµένες πιθανότητες εύρεσης εργασίας
στην ειδικότητά τους. Παράλληλα, το Τµήµα φροντίζει για τον συνεχή
εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού του, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις ερευνητικές
και εκπαιδευτικές του ανάγκες.

7.2. ∆ιαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξης
του Τµήµατος
Το Τµήµα κάνει προσπάθεια να παρέχει στους φοιτητές του εκπαιδευτικές υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας. ∆εν υπάρχει ωστόσο καµιά διαδικασία στρατηγικής ανάπτυξης.

7.3. Υπάρχει διαδικασία διαµόρφωσης συγκεκριµένου βραχυµεσοπρόθεσµου (λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο
αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή;
Όχι. Θεωρούµε ότι είναι πολύ σηµαντική και θα δροµολογηθεί άµεσα.

7.4. Ποια είναι η συµµετοχή της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη
διαµόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης και στη
δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αναπτυξιακών του
στρατηγικών;
Η ακαδηµαϊκή κοινότητα είναι αρµόδια, µέσω των τοµέων και τις Συνελεύσεις του
Τµήµατος, για τη διαµόρφωση, την παρακολούθηση της υλοποίησης και τη
δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αναπτυξιακών στρατηγικών.
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7.5. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τµήµα τα απαιτούµενα για τον
αποτελεσµατικό σχεδιασµό της ακαδηµαϊκής ανάπτυξής του
στοιχεία και δείκτες;
∆εν υπάρχει τυπική διαδικασία για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων και
δεικτών για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της ακαδηµαϊκής ανάπτυξης. Τα
δεδοµένα, που άρχισαν να συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εσωτερικής
αξιολόγησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

7.6. Τι προσπάθειες καταβάλλει το Τµήµα, προκειµένου να
προσελκύσει µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου;
Ένας βασικός τρόπος προσέλκυσης προσωπικού υψηλού επιπέδου είναι η προκήρυξη
θέσεων σε ανώτερες βαθµίδες. Ωστόσο, αυτό δεν τελεσφορεί, τελικά (έλλειψη
υποψηφίων, µε κατ’ εξοχήν βιβλιοθηκονοµική κατάρτιση).

7.7. Πώς συνδέεται ο προγραµµατισµός προσλήψεων και εξελίξεων
µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού µε το σχέδιο ακαδηµαϊκής
ανάπτυξης του Τµήµατος;
Κατά την προκήρυξη των θέσεων, ο αντίστοιχος Τοµέας προτείνει τα γνωστικά
αντικείµενα, ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, αλλά και τις
προβλεπόµενες εξελίξεις, τόσο στην Επιστήµη της Πληροφόρησης, όσο και στην
ανάπτυξη του Τµήµατος.

7.8. Πόσους φοιτητές ζητάει τεκµηριωµένα το Τµήµα ανά έτος;
Πόσοι φοιτητές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η
προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής;
Τα τελευταία 6 χρόνια, το Τµήµα ζητάει σταθερά 100 φοιτητές ανά ακαδηµαϊκό έτος.
Η εξέλιξη των εγγεγραµµένων φοιτητών του Τµήµατος σε όλα τα έτη σπουδών από
το 2008 και µετά, αποτυπώνεται στον Πίνακα 3. Ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών
στο Τµήµα, καθώς και ο συνολικός αριθµός των εισερχόµενων φοιτητών από το
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ακαδηµαϊκό έτος 2009-10 µέχρι σήµερα, φαίνονται στον Πίνακα 4. Όπως είναι
γνωστό, τα ποσοστά κάθε κατηγορίας εισαγοµένων φοιτητών ορίζονται από το
Υπουργείο Παιδείας.

7.9. Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα, προκειµένου να προσελκύσει
φοιτητές υψηλού επιπέδου;
•

∆ιοργανώνει ηµερίδες ενηµέρωσης µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

•

∆έχεται επισκέψεις µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

•

∆ιατηρεί ιστοσελίδα µε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών.

8. ∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές
8.1. Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών
8.1.1. Πώς είναι στελεχωµένη και οργανωµένη η Γραµµατεία του
Τµήµατος και των Τοµέων;
Η Γραµµατεία του Τµήµατος είναι στελεχωµένη µε δύο άτοµα, την προϊσταµένη
γραµµατείας που έχει και την ευθύνη για τα διοικητικά θέµατα του Τµήµατος και τον
υπάλληλο γραµµατείας υπεύθυνο για φοιτητικά θέµατα. Η χρήση του ∆ιαδικτύου και
των υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραµµατείας (σύστηµα pithia) έχει συµβάλλει στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των φοιτητών. Επιθυµητή θα ήταν η υποστήριξη τόσο
της γραµµατείας όσο και των άλλων δοµών του τµήµατος µε ένα ακόµα άτοµο µε
διοικητικές αρµοδιότητες.

8.1.2. Πόσο αποτελεσµατικές θεωρείτε ότι είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες
και το ωράριο λειτουργίας της Γραµµατείας του Τµήµατος και των
Τοµέων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού
προσωπικού και των φοιτητών;
Η Γραµµατεία λειτουργεί για τους φοιτητές καθηµερινά 10.00 µε 12.00, ωράριο το
οποίο, δεδοµένου του µικρού αριθµού διοικητικού προσωπικού, θεωρείται
ικανοποιητικό.
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8.1.3. Πόσο αποτελεσµατική είναι η συνεργασία των διοικητικών
υπηρεσιών του Τµήµατος µε εκείνες της κεντρικής διοίκησης του
Ιδρύµατος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τµήµατος
είναι:
(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;
(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης;
Η Γραµµατεία του Τµήµατος συνεργάζεται αρµονικά µε την κεντρική διοίκηση του
ΑΤΕΙΘ.
Η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης κρίνονται ικανοποιητικά.

8.1.4. Πώς είναι στελεχωµένα και πώς οργανώνονται τα
Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια του Τµήµατος;
∆εν υπάρχουν θεσµοθετηµένα Εργαστήρια στο Τµήµα. Το Σπουδαστήριο που
λειτουργεί στο Τµήµα εξυπηρετείται από το προσωπικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
του ΑΤΕΙΘ και από φοιτητές πρακτικής άσκησης.

8.1.5. Πόσο αποτελεσµατική θεωρείτε ότι είναι η λειτουργία τους;
Το Σπουδαστήριο του Τµήµατος διαθέτει µια αξιόλογη συλλογή βιβλίων και
προσφέρει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ, καθώς
και στα διάφορα βιβλιοθηκονοµικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται στα µαθήµατα. Η
λειτουργία του κρίνεται αποτελεσµατική και ένας µεγάλος αριθµός φοιτητών το
χρησιµοποιεί καθηµερινά για µελέτη, εκπόνηση εργασιών κλπ.

8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας;
8.2.1. Πώς εφαρµόζεται ο θεσµός του Συµβούλου Καθηγητή;
Ο θεσµός αυτός δεν έχει εφαρµοστεί ακόµη στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και
Συστηµάτων Πληροφόρησης.
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8.2.2. Πόσο αποτελεσµατικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των µελών της
ακαδηµαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών;
Η πρόσβαση σε βασικές εφαρµογές υποστηρίζεται από το Κέντρο ∆ιαχείρισης
∆ικτύου ΑΤΕΙΘ και την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ. ∆εν υπάρχει όµως τοπική
υποστήριξη για τους Η/Υ και τον Server του Τµήµατος.

8.2.3. Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόµενων φοιτητών; Πόσο
αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της;
∆εν υπάρχει τέτοια υπηρεσία στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων
Πληροφόρησης.

8.2.4. Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναµων
φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εµπρόθεσµα τις
σπουδές τους; Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της;
Στο Τµήµα απασχολούσε καθηγητές νοηµατικής, για τους φοιτητές µε προβλήµατα
ακοής. Το τελευταίο έτος, λόγω οικονοµικών προβληµάτων του Ιδρύµατος το τµήµα
δεν έχει πλέον καθηγητές για την υποστήριξη των φοιτητών µε προβλήµατα ακοής.
Κατά περίπτωση χρησιµοποιούνται δύο βιβλιοθηκονόµοι της Βιβλιοθήκης του
ΑΤΕΙΘ που γνωρίζουν τη νοηµατική γλώσσα για να επιλύουν ζητήµατα ή να
βοηθούν τους εν λόγω φοιτητές.

8.2.5. Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές
κατηγορίες φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ);
Η ελλιπής χρηµατοδότηση δεν επιτρέπει την ύπαρξη τέτοιων υποτροφιών στο Τµήµα
µας.

8.2.6. Υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική του Τµήµατος για την οµαλή ένταξη
των νεοεισερχόµενων στο Τµήµα φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική
είναι;
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∆εν υπάρχει κάποια γραπτή/ εγκεκριµένη πολιτική ένταξης των νεοεισερχόµενων
φοιτητών. Υπάρχει, όµως η οργάνωση εκδήλωσης υποδοχής των πρωτοετών
φοιτητών µε τη συµµετοχή και ενηµέρωση του/της Προέδρου του Τµήµατος, του ΕΠ,
της Γραµµατείας, της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ και του Σπουδαστηρίου της Σ∆Ο,
καθώς και του εκπροσώπου των φοιτητών για τα θέµατα που τους αφορούν. Επίσης,
κατά τη διάρκεια του πρώτου µήνα σπουδών των πρωτοετών υπάρχει ειδική
ενηµέρωση από βιβλιοθηκονόµο της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ για θέµατα σπουδών
και χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.

8.2.7. Πώς συµµετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τµήµατος και του
Ιδρύµατος γενικότερα;
Οι φοιτητές δείχνουν γενικά µια καλή διάθεση για συµµετοχή στη ζωή του Τµήµατος,
συµµετέχοντας σε εκδηλώσεις, ηµερίδες και δρώµενα που οργανώνει το Τµήµα.

8.2.8.

Πώς

υποστηρίζονται,

ειδικά,

οι

αλλοδαποί

φοιτητές

που

µετακινούνται προς το Τµήµα;
Υπάρχει το αρµόδιο Γραφείο Erasmus που υποστηρίζει τους αλλοδαπούς φοιτητές.
Το ΕΠ του Τµήµατος που έχει την ευθύνη υποστήριξης των µαθηµάτων ξένων
γλωσσών σε όλο το ΑΤΕΙΘ, σε συνεργασία µε το Γραφείο Erasmus οργανώνει
µαθήµατα Ελληνικής Γλώσσας. Ο ρόλος του Τµήµατος σε αυτόν τον τοµέα είναι
κοµβικός για όλο το ΑΤΕΙΘ. Επίσης, όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του τµήµατος
υποστηρίζει τους φοιτητές αυτούς και τους βοηθάει να προσαρµοστούν στο
πρόγραµµα µαθηµάτων του Τµήµατος.

8.3. Πώς κρίνετε τις υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το
Τµήµα;
8.3.1. Επάρκεια και ποιότητα των τεκµηρίων της Βιβλιοθήκης
Το Σπουδαστήριο που λειτουργεί στο Τµήµα διαθέτει µια αξιόλογη και σχετικά
ενηµερωµένη συλλογή βιβλίων, καθώς και ορισµένα εξειδικευµένα επιστηµονικά
περιοδικά, που καλύπτουν τις ανάγκες των µαθηµάτων και ως ένα βαθµό, τις
ερευνητικές ανάγκες του προσωπικού. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ
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προσφέρει πρόσβαση σε έναν µεγάλο αριθµό ηλεκτρονικών περιοδικών, µέσω του
ΣΕΑΒ και έχει αναπτύξει σηµαντικές υπηρεσίες Πληροφόρησης και ∆ιαδανεισµού.
Επίσης, η έντυπη συλλογή -που διαθέτει- καλύπτει τα µαθήµατα Γενικής Υποδοµής
που διδάσκονται στο Τµήµα.

8.3.2. Επάρκεια και ποιότητα του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισµού
Ο κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισµός είναι γενικά επαρκής και καλής ποιότητας.

08.3.3. Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισµού σπουδαστηρίου
Ο χώρος και ο εξοπλισµός του Σπουδαστηρίου κρίνονται επαρκείς.
Από άποψη εξοπλισµού, διαθέτει ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα, 5 Η/Υ για τους χρήστες,
φαξ, αντικλεπτικό σύστηµα. Ο χώρος έχει µεγάλα τραπέζια ανάγνωσης, είναι
φωτεινός, έχει µοκέτα, κλιµατισµό και γενικά είναι ένας χώρος καλαίσθητος,
λειτουργικός και ζεστός.

8.3.4. Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων
Τα γραφεία των διδασκόντων είναι ασφυκτικά µικρά χωρίς κλιµατισµό, κάτι που τα
καθιστά ιδιαίτερα ζεστά το καλοκαίρι και πολύ κρύα τον χειµώνα.
Ένα σοβαρό πρόβληµα, επίσης, είναι η απουσία γραφείου για το έκτακτο προσωπικό
του Τµήµατος.

8.3.5. Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραµµατείας Τµήµατος και Τοµέων
Ο χώρος της Γραµµατείας του Τµήµατος είναι ικανοποιητικός. Οι Τοµείς δεν
διαθέτουν γραµµατείες.

8.3.6. Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων
∆εν υπάρχει ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις του Τµήµατος. Αυτές
πραγµατοποιούνται σε κάποια αίθουσα.
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8.3.7. Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραµατικά
σχολεία, µουσεία, αρχεία, αγροκτήµατα, εκθεσιακοί χώροι κλπ.)
Το Τµήµα δεν διαθέτει τέτοιους χώρους.

8.3.8. Επάρκεια και ποιότητα υποδοµών ΑΜΕΑ
Το Τµήµα διαθέτει ράµπα για την είσοδο στο κτίριο και ανελκυστήρα ΑΜΕΑ για τον
πρώτο όροφο. Χρειάζονται όµως επιπλέον υποδοµές. Για παράδειγµα, δεν έχει
κατάλληλα διαµορφωµένη τουαλέτα.

8.3.9. Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής
κοινότητας σε υποδοµές και εξοπλισµό του Ιδρύµατος;
Ο εξοπλισµός του Ιδρύµατος, που αφορά στο Τµήµα, είναι άµεσα διαθέσιµος στα
µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Στο σπουδαστήριο, υπάρχουν κλειδιά από όλες τις
αίθουσες και τα εργαστήρια, που είναι διαθέσιµα σε κάθε ζήτηση του Εκπαιδευτικού
προσωπικού.

8.4. Πώς κρίνετε τον βαθµό αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από
τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου);
8.4.1. Ποιες από τις λειτουργίες του Τµήµατος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;
Στη Γραµµατεία, λειτουργεί πληροφοριακό σύστηµα οργάνωσης, το οποίο κρίνεται
ικανοποιητικό. Σε αυτό συνδέονται οι καθηγητές για να καταγράψουν τις
βαθµολογίες των µαθηµάτων τους, αλλά και οι φοιτητές για να ενηµερωθούν ή να
υποβάλλουν αιτήσεις και ανανεώσεις εγγραφής. Επίσης, οι ανακοινώσεις όλου του
προσωπικού αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, που ενηµερώνεται άµεσα
από τη γραµµατεία, αλλά και από όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό (προσωπικοί
κωδικοί).
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8.4.2. Ποιες από αυτές τις λειτουργίες του Τµήµατος και κατά πόσο
χρησιµοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και
το ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος;
Το πληροφοριακό σύστηµα της Γραµµατείας χρησιµοποιείται εκτεταµένα από το
διοικητικό προσωπικό. Επίσης, υπάρχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθηγητών (π.χ.
υπηρεσίες βαθµολόγησης) και φοιτητών (π.χ. δυνατότητα ανανέωσης εγγραφής και
δήλωσης µαθηµάτων), των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική. Επιπρόσθετα, οι
φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις βαθµολογίες τους και να
προβαίνουν σε εκτυπώσεις των αναλυτικών βαθµολογιών τους. Το Τµήµα έχει
αναπτύξει µια βάση δεδοµένων µε πρόσβαση σε όλες τις πτυχιακές εργασίες που
έχουν ολοκληρωθεί, ή είναι σε εξέλιξη, ή έχουν εγκριθεί και είναι προς ανάθεση. Η
Γραµµατεία του Τµήµατος υποστηρίζει από πλευράς περιεχοµένου την υπηρεσία
αυτή. Σε αυτή την πρώτη φάση γίνεται η αξιολόγηση της βάσης µε σκοπό να δοθεί
προς χρήση τόσο στο ΕΠ όσο και στους φοιτητές του Τµήµατος. Η νέα αυτή
υπηρεσία θα βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες του Τµήµατος και θα αποτελέσει ένα
βασικό εργαλείο εργασίας για το ΕΠ και του φοιτητές.

8.4.3. Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διαθέτουν
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο;
Τρία µέλη.

8.4.4. Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τµήµατος στο διαδίκτυο;
Τα τελευταία δύο χρόνια έχει ανανεωθεί ελάχιστα σε επίπεδο σχεδιασµού διότι το
τµήµα δεν µπορεί να προσλάβει υπεύθυνο πληροφορικό για την υποστήριξη της
ιστοσελίδας. Ο ιστότοπος ενηµερώνεται καθηµερινά σε επίπεδο περιεχοµένου πχ
ανακοινώσεις, από το ΕΠ και τη Γραµµατεία.
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8.5. Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα
στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού;
8.5.1. Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιµων υποδοµών και
εξοπλισµού του Τµήµατος; Πώς διασφαλίζεται;
Η πρόσβαση όλων των µελών του Τµήµατος στις διαθέσιµες υποδοµές, χωρίς
περιορισµούς και διακρίσεις και η καλή συνεργασία µεταξύ των µελών ΕΠ
διασφαλίζουν την απόλυτα ορθολογική χρήση των υποδοµών του Τµήµατος.

8.6. Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα
στη διαχείριση οικονοµικών πόρων;
8.6.1. Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισµού
του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται;
∆εν προβλέπεται τέτοια διαδικασία στο Τµήµα.

8.6.2. Προβλέπεται διαδικασία κατανοµής πόρων; Πόσο αποτελεσµατικά
εφαρµόζεται;
Το Συµβούλιο του ΑΤΕΙ/Θ κατανέµει τους πόρους στα Τµήµατα και το Συµβούλιο
του Τµήµατος κατανέµει, επιµέρους, τους πόρους, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες. Η
διαδικασία εφαρµόζεται ικανοποιητικά και αποτελεσµατικά. Συνήθως, οι οικονοµικοί
πόροι του Τµήµατος χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση των υποδοµών και του
εξοπλισµού.

8.6.3.

Προβλέπεται

διαδικασία

απολογισµού;

εφαρµόζεται;
∆εν προβλέπεται διαδικασία απολογισµού στο Τµήµα.
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Πόσο

ικανοποιητικά

9. Αξιολόγηση των µαθηµάτων από τους φοιτητές
Επεξεργασία

δεδοµένων

της

ΜΟ∆ΙΠ,

σχετικών

µε

τα

Ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από τους φοιτητές του
Τµήµατος κατά το έτος 2013-14 (Χ.Ε. + Ε.Ε.). Πίνακες 14 και 15.

Η µελέτη των στοιχείων της ΜΟ∆ΙΠ (διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης), όπως
αυτά

αποτυπώνονται

στη

συµπληρωµένη

–από

τους

φοιτητές–

φόρµα

Ερωτηµατολογίου για το έτος 2013-14 (2 Εξάµηνα), καταδεικνύει τα εξής:
1.

Ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων (µόνον θεωρητικών ή µικτών = θεωρητικών
και εργαστηριακών), που διδάχθηκαν κατά το Χ.Ε. και το Ε.Ε., ήταν 33,

2.

Ο αριθµός των συµπληρωθέντων Ερωτηµατολογίων παρουσίασε µία
αξιοσηµείωτη κάµψη κατά το Ε.Ε., ως προς τα θεωρητικά µαθήµατα, ενώ στα
εργαστηριακά παρέµεινε περίπου ο ίδιος,

3.

Η «συνάφεια στόχων µαθήµατος» (θεωρητικών ή εργαστηριακών µαθηµάτων)
παρέµεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα (δείκτης αξιολόγησης: 4) και στα 2
Εξάµηνα,

4.

Η ύλη και το διδακτικό υλικό θεωρήθηκαν από τους φοιτητές αρκετά
κατάλληλα για το αντίστοιχο Εξάµηνο (βαθµός αξιολόγησης: 3),

5.

Η χρήση ασκήσεων ήταν πιο συχνή στα εργαστηριακά µαθήµατα, λόγω και
της φύσης τους,

6.

Ο βαθµός «διαφάνειας εξεταστικών κριτηρίων» ήταν µεγαλύτερος στα
εργαστηριακά µαθήµατα,

7.

Η «χρήση εργασιών» ήταν αναγκαία και εφαρµοζόταν και για τα θεωρητικά
και για τα εργαστηριακά µαθήµατα (υψηλός δείκτης και για τα 2 Εξάµηνα),

8.

Η «ποιότητα της διδασκαλίας» παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα (4) και στα 2
Εξάµηνα και για τους δύο τύπους (Θ. ή Εργ.) µαθηµάτων,

9.

Το ίδιο ισχύει και για τη «συνέπεια του διδάσκοντα» (βαθµός αξιολόγησης
υψηλός: 4), ο οποίος –κατά την άποψη των φοιτητών– υπήρξε πιο προσιτός
στα θεωρητικά µαθήµατα (4 = θεωρία έναντι 3=εργαστήριο),

10. Η

συµµετοχή των φοιτητών στη διδασκαλία ήταν σε υψηλό ποσοστό (4) σε

θεωρητικά και σε εργαστηριακά µαθήµατα, ακριβώς το ίδιο και στα 2
Εξάµηνα,
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11. Τέλος,

η ατοµική µελέτη των φοιτητών στο Χ.Ε. παρέµεινε σε ικανοποιητικό

επίπεδο (3), ενώ στο Ε.Ε., στα µεν θεωρητικά µαθήµατα υπήρξε µηδενική (0),
στα δε εργαστηριακά, σε χαµηλό ποσοστό (2).

Ακόµη, αξιοσηµείωτα είναι και τα εξής:
1. Το ποσοστό συµµετοχής των φοιτητών στα µαθήµατα προσεγγίζει περίπου
το 30% (26,81 = θεωρία και 34,45 = εργαστήριο) κατά το Χ.Ε., ενώ
δραµατική είναι η µείωση κατά το Ε.Ε. του έτους (10,10 = θεωρία και
16,07 = εργαστήριο),
2. Μικρό παραµένει και το ποσοστό των µαθηµάτων που απογράφησαν
(15,94%) και µηδενικό των διδασκόντων (0,00) ως απόρροια του µεγάλου
φόρτου εργασίας και των αλλαγών στο ΕΠ του τµήµατος, καθώς και πολύ
µικρό (3,82%) αυτό των αποφοίτων.
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαν να ειπωθούν τα εξής:
Η κρίση των φοιτητών σχετικά µε τα µαθήµατα, το περιεχόµενο και την
υποστήριξή τους από τους διδάσκοντες, υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή, ενώ
αντιµετώπιζαν πολύ θετικά και το συνολικό έργο και την παρουσία των
διδασκόντων.
Μικρή ήταν η συµµετοχή των φοιτητών στα µαθήµατα, µε πτωτική πορεία
κατά το Ε.Ε. του έτους 2013-14.
Λόγω των αλλαγών στο ΕΠ του Τµήµατος η συµµετοχή τους στη διαδικασία
της απογραφής δεν ήταν η αναµενόµενη. Χαµηλό ήταν και το ποσοστό
συµµετοχής των αποφοίτων.
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10. Συµπεράσµατα
10.1. Ποια, κατά τη γνώµη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και
αρνητικά σηµεία του Τµήµατος, όπως αυτά προκύπτουν µέσα
από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης;
Θετικά σηµεία:
•

Σύγχρονο πρόγραµµα σπουδών, που συµβαδίζει µε τις διεθνείς τάσεις της
βιβλιοθηκονοµικής εκπαίδευσης και τις τοπικές/εθνικές ανάγκες.

•

Θεσµός πρακτικής άσκησης.

•

Συχνή επικαιροποίηση της ύλης των µαθηµάτων από τους διδάσκοντες.

•

Ικανοποιητική οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου, µολονότι
απουσιάζει µία κεντρική και οµογενοποιηµένη διαδικασία µέτρησης της
επίτευξης των µαθησιακών στόχων.

•

Οι αυξηµένες ώρες εργαστηριακών µαθηµάτων που περιλαµβάνει το νέο
πρόγραµµα σπουδών µπορούν να συµβάλλουν στην ανάδειξη στελεχών µε ισχυρό
επιστηµονικό υπόβαθρο αλλά και στην καλύτερη κατάρτιση στελεχών σε
βιβλιοθήκες, κέντρα τεκµηρίωσης και πολιτιστικούς οργανισµούς

•

Τήρηση του ωρολογίου προγράµµατος.

•

Αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία.

•

Ορθολογική χρήση υποδοµών και εξοπλισµού.

Αρνητικά σηµεία:
•

Αν και τα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος εκφράζονται µε
δεξιότητες/ικανότητες, ωστόσο δεν συνδέονται µε τους στόχους και τις γενικές
δεξιότητες που επιδιώκει να αναπτύξει το πρόγραµµα σπουδών.

•

Μικρός αριθµός µόνιµων µελών ΕΠ µε ειδικότητα στη βιβλιοθηκονοµία.

•

Μικρός αριθµός µελών ΕΠ σε ανώτερες βαθµίδες.

•

Η διδασκαλία των εισαγωγικών µαθηµάτων δεν γίνεται από µέλη ΕΠ των
ανώτερων βαθµίδων.

•

∆εν υπάρχει επίσηµη ανατροφοδότηση από τους φοιτητές για τις αλλαγές στο
πρόγραµµα σπουδών.

•

Μικρή κινητικότητα Erasmus φοιτητών και µελών ΕΠ.
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•

Ανεπαρκής αριθµός µελών ΕΤΠ.

•

Απουσία παρακολούθησης της επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων.

•

∆εν υπάρχει παρακολούθηση της πορείας των φοιτητών, µετά την αποφοίτησή
τους. ∆εν υπάρχει ανατροφοδότηση από τους φορείς (βιβλιοθήκες κλπ.) σχετικά
µε το πόσο καλά το πρόγραµµα σπουδών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
αγοράς.

•

∆εν έχει γίνει έρευνα αγοράς για πιθανή παροχή εξειδίκευσης στο πλαίσιο των
προπτυχιακών σπουδών.

•

Μεγάλος αριθµός διδακτικών ωρών των µελών ΕΠ, που οδηγεί σε ποιότητα
διδασκαλίας κατώτερη αυτής που θα µπορούσαν να προσφέρουν, καθώς και στον
περιορισµό ανάπτυξης ερευνητικής δράσης από µέρους τους.

•

Έλλειψη χώρων για τους έκτακτους καθηγητές, γεγονός που δυσχεραίνει την
επικοινωνία τους µε τους φοιτητές.

•

Απουσία ελληνικών διδακτικών εγχειριδίων, στα περισσότερα µαθήµατα.

•

Απουσία ερευνητικών εργαστηρίων.

•

Μικρή συµµετοχή µελών ΕΠ σε επιστηµονικά συνέδρια.

•

Σχετικά µικρός αριθµός επιστηµονικών δηµοσιεύσεων.

•

Ελάχιστη συµµετοχή µελών ΕΠ σε ερευνητικά προγράµµατα.

•

Απουσία συγκεκριµένης ερευνητικής πολιτικής.

•

Ελάχιστη συµµετοχή φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία.

•

Μικρή σχέση µελών ΕΠ µε ΚΠΠ φορείς.

•

Απουσία στρατηγικού σχεδιασµού.

•

Απουσία µεταπτυχιακών σπουδών.

•

Ανεπαρκής χρηµατοδότηση.

10.2. ∆ιακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και
ενδεχόµενους κινδύνους από τα αρνητικά σηµεία;
Αξιοποίηση θετικών στοιχείων:
•

Η αξιολόγηση µπορεί να αποτελέσει µια ευκαιρία για βελτίωση των
προβληµάτων που γνωρίζαµε εµπειρικά ή τυχαία.

•

Τα µέλη ΕΠ πρέπει να ενθαρρυνθούν, έτσι ώστε να ασχοληθούν µε την
οργανωµένη έρευνα διαµέσου σύστασης ερευνητικών οµάδων.

Ενδεχόµενοι κίνδυνοι:
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•

Υπάρχει ο κίνδυνος υποβάθµισης του εκπαιδευτικού έργου, λόγω των πολλών
ωρών διδασκαλίας και του µεγάλου διοικητικού φόρτου.

•

Υπάρχει κίνδυνος υποβάθµισης του ερευνητικού έργου, σε συνδυασµό µε το
µεγάλο διδακτικό/διοικητικό φόρτο και την έλλειψη κινήτρων.

•

Υπάρχει κίνδυνος απόλυτης δυσλειτουργίας των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, εάν
δεν στελεχωθεί το Τµήµα µε περισσότερα µέλη ΕΤΠ, ώστε να συντηρείται ο
εξοπλισµός. Ήδη σε τέσσερα από τα έξι εργαστήρια λειτουργούν -κατά µέσο όροοι µισοί Η/Υ.

•

Η οργάνωση µεταπτυχιακού προγράµµατος θα βοηθήσει σηµαντικά στην ίδρυση
ερευνητικών

εργαστηρίων

και

στην

αναβάθµιση

της

ερευνητικής

δραστηριότητας.

11. Σχέδια βελτίωσης
11.1. Βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των
αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων
•

Σαφής αντιστοίχιση των γενικών στόχων του προγράµµατος σπουδών µε τα
µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος.

•

Αναβάθµιση των θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων.

•

Ενίσχυση χρήσης πολλαπλής βιβλιογραφίας έναντι του µοναδικού συγγράµµατος.

•

Χρήση νέων µεθόδων διδασκαλίας και προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας µε την
εφαρµογή, της γνώσης µε την πράξη.

•

Αναβάθµιση των πτυχιακών εργασιών, έτσι ώστε να εµπεριέχουν ερευνητική
δραστηριότητα.

•

Ανάπτυξη πενταετούς ερευνητικής πολιτικής.

•

Καλύτερη διάχυση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων των
µελών ΕΠ εντός του Τµήµατος.

•

Αναζήτηση πηγών χρηµατοδότησης για διεξαγωγή έρευνας.

•

Μεγαλύτερη κινητικότητα Erasmus.

•

Συνεργασία µε φοιτητές και φορείς για αναµορφώσεις προγράµµατος σπουδών
και για ανατροφοδότηση.

•

Μεγαλύτερη κινητικότητα µελών ΕΠ και φοιτητών.
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11.2. Μεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των
αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων
•

Συγγραφή εγχειριδίων στα ελληνικά για τις ανάγκες των φοιτητών.

•

Βελτίωση της ποιότητας των σηµειώσεων και ελεύθερη διάθεση των σηµειώσεων
στο διαδίκτυο ως Open Educational Resources.

•

∆ιεύρυνση των ερευνητικών συνεργασιών µε φορείς του εσωτερικού και του
εξωτερικού.

•

Μεγαλύτερη συµµετοχή σε συνέδρια.

•

Περισσότερες δηµοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά υψηλής ποιότητας.

•

Ίδρυση και λειτουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων.

•

Λειτουργία προγράµµατος διά βίου εκπαίδευσης µε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

•

Οργάνωση ερευνητικών εργαστηρίων.

•

Αύξηση του αριθµού των µελών ΕΠ.

•

Ανάπτυξη στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασµού.

11.3. Μακροπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση
των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων
•

Βελτίωση των κτιριακών και άλλων υποδοµών.

11.4. Προτάσεις προς δράση από τη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος
•

Να στελεχώσει το Τµήµα µε νέο ΕΠ.

•

Να στελεχώσει το Τµήµα µε νέο ΕΤΕΠ.

•

Να διασφαλίσει τη συνεχή ανάπτυξη της ποιότητας των παρεχόµενων σπουδών.

•

Να φροντίσει για τη συνεχή επιµόρφωση του διοικητικού προσωπικού στη χρήση
των νέων τεχνολογιών.

•

Να ανανεώνει και να συντηρεί, σε σταθερή βάση, τον τεχνολογικό εξοπλισµό των
εργαστηρίων.

11.5. Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία
•

∆ηµιουργία νέων θέσεων µελών ΕΠ.
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•

Συνεχής και επαρκής χρηµατοδότηση για την αποτελεσµατική λειτουργία του
Τµήµατος.

•

Μείωση του ωραρίου διδασκαλίας του ΕΠ και εναρµόνισή του µε αυτό του
Πανεπιστηµιακού Προσωπικού µε σκοπό να είναι εφικτές συχνές βελτιώσεις στην
εκπαιδευτική διαδικασία, την διδακτέα ύλη, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα
βελτιστοποίησης των διαδικασιών εκπαίδευσης, και χρόνος για την συµµετοχή
του ΕΠ σε έρευνες και ερευνητικά προγράµµατα.

•

Παροχή περισσότερων κινήτρων για διεξαγωγή έρευνας και αναζήτησης
ερευνητικών κονδυλίων.
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Πίνακας 1. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

α.α

Μάθημα

1

Βιβλιοθήκες και Κοινωνία
2

3

4

5

Ωρες
διδασκαλί
Κωδικός
ας ανά
Μαθήματος εβδομάδα

1001

Εισαγωγή στην
Πληροφορική

1002

Έρευνα και συγγραφή
εργασίας

1003

Σύγχρονες τάσεις στη
Λογοτεχνία

1004

Εισαγωγή στην Οργάνωση
Υλικού και Πληροφοριών

1005



4

5

Υ

1ο

3

6

Y
1ο

3

4

Y
1ο

4

Χρησιµοποιείστε τις ακόλουθες συντοµογραφίες :
Υ = Υποχρεωτικό
Ε = κατ’ επιλογήν
ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής

Διδακτ.
Μονάδες Κατηγορία
ECTS
μαθήματος1

1ο
5

1

Ώρες
εργαστηρίου ή
άσκησης

Σε ποιο
εξάμηνο των
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο,3ο,4ο,
5ο, 6ο, 7ο, 8ο)

5

Y
1ο

4

5

Y

Τυχόν
προαπαιτο
ύμενα
μαθήματα

α.α

Μάθημα

6

Αγγλικά Ι
7

Ιστορία Βιβλίου και
Συντήρηση

8

Ταξινομικά Συστήματα Ι
9

10

2002

2004

Αγγλικά ΙΙ
13

Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ
Περιγραφική
Καταλογογράφηση ΙΙ

15

Θεματική Ευρετηρίαση
Απαιτήσεις χρηστών κατά
την αναζήτηση

2

Διδακτ.
Μονάδες Κατηγορία
ECTS
μαθήματος1

5

Y

6

2006
3001

2
3

7

Y
Y

2

7

Y
2ο

5

2

6

Y

4

3

4

Y

4

2

4

Y

6

3

7

Y

2ο
2ο
3ο
3ο

3002
3003

2ο
2ο

5

2005

1ο
2ο

2

Πηγές και Υπηρεσίες
Πληροφόρησης

12

4

Ώρες
εργαστηρίου ή
άσκησης

2001

2003

Πολυμεσικές Εφαρμογές

16

1006

Περιγραφική
Καταλογογράφηση Ι

11

14

Ωρες
διδασκαλί
Κωδικός
ας ανά
Μαθήματος εβδομάδα

Σε ποιο
εξάμηνο των
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο,3ο,4ο,
5ο, 6ο, 7ο, 8ο)

6

3

7

Y

6

3

7

Y

3ο
3ο

3004
4

5

Y

Τυχόν
προαπαιτο
ύμενα
μαθήματα

α.α

Μάθημα

Ωρες
διδασκαλί
Κωδικός
ας ανά
Μαθήματος εβδομάδα

Ώρες
εργαστηρίου ή
άσκησης

Διδακτ.
Μονάδες Κατηγορία
ECTS
μαθήματος1

Σε ποιο
εξάμηνο των
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο,3ο,4ο,
5ο, 6ο, 7ο, 8ο)

πληροφοριών
17

Ηλεκτρονική εκδοτική
18

Θησαυροί
19

20

21

4001

Αρχεία και Οργάνωσή
τους

4002

Ανάπτυξη και διαχείριση
συλλογής και διαχείριση
πληροφοριών

4003

Online Ανάκτηση
Πληροφοριών

4004

22

Βάσεις Δεδομένων
23

3005

Πηγές πληροφόρησης:
Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες

24

Επικοινωνίες-Δίκτυα
25

Μέθοδοι Έρευνας

4
4

2

4
5

Y
Y

2

7

Y

2

6

Y
4ο

6

4

7

Y

4

2

5

Y

4ο
5ο

5001
5

5003

4ο

4ο
5

5002

3ο

4ο
6

4005

3

2

6

Y

4

2

5

Y

6

2

6

Y

5ο
5ο

Τυχόν
προαπαιτο
ύμενα
μαθήματα

α.α

Μάθημα

26

Θεωρία της Πληροφορίας
27

Διοίκηση Βιβλιοθηκών/
Κέντρων Πληροφόρησης

28

Διαχείριση Γνώσης
29

30

31

32

33

Ωρες
διδασκαλί
Κωδικός
ας ανά
Μαθήματος εβδομάδα

5004

5006

Πηγές Πληροφόρησης:
Θετικές και
Εφαρμοσμένες Επιστήμες

6001

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και
Μεταδεδομένα

6002

Μάρκετινγκ και Δημόσιες
Σχέσεις

6003

Διαχείριση
Αυτοματοποιημένων
Συστημάτων Βιβλιοθηκών

6004

35

Σεμινάριο Τελειοφοίτων

4

Y

2

2

Y
E

5ο
5Ο

2

Ε
6ο

5

2

6

Y
6ο

4

2

8

Y
6ο

4

5

Y
6ο

4

7001

7
2

2

6005

5ο
5ο

6

5006

Θεωρίες της Μάθησης

3

Διδακτ.
Μονάδες Κατηγορία
ECTS
μαθήματος1

5005

Διαχείριση Σύγχρονων
Αρχείων

34

Ώρες
εργαστηρίου ή
άσκησης

Σε ποιο
εξάμηνο των
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο,3ο,4ο,
5ο, 6ο, 7ο, 8ο)

2

5
3

2

5

Y

6

Y

4

Y

6ο
7ο

Τυχόν
προαπαιτο
ύμενα
μαθήματα

α.α

Μάθημα

36

Πληροφορία και κοινωνία
37

Σχεδιασμός Δικτυακών
Τόπων

38

Πληροφοριακή Παιδεία
39

40

41

Ωρες
διδασκαλί
Κωδικός
ας ανά
Μαθήματος εβδομάδα

7002

Ώρες
εργαστηρίου ή
άσκησης

4

Διδακτ.
Μονάδες Κατηγορία
ECTS
μαθήματος1

5

Y

6

Οργάνωση και Λειτουργία
Σχολικών Βιβλιοθηκών

7005

Οργάνωση και Λειτουργία
Μονάδων Πληροφόρησης

7005

Λογοτεχνία και Υλικό για
Παιδιά

7006

7ο
7ο

7003
7004

Σε ποιο
εξάμηνο των
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο,3ο,4ο,
5ο, 6ο, 7ο, 8ο)

5

4
2

7
6

Y
Y

7ο
7ο

4

2

5

E
7ο

4

2

5

E
7ο

3

3

Y

Τυχόν
προαπαιτο
ύμενα
μαθήματα

Πίνακας 2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστηριο (Ε)

Στέλλα Κορομπίλη
Καθηγήτρια
Στέλλα Κορομπίλη
Καθηγήτρια
Δ. Γιακουστίδου, Επικ. Καθηγήτρια

Ε
Δ

Δ. Γιακουστίδου, Επικ. Καθηγήτρια

Δ

Δ. Γιακουστίδου, Επικ. Καθηγήτρια

Ε

Δ. Γιακουστίδου, Επικ. Καθηγήτρια

Δ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Ε

Μ. Γαρουφάλλου
Καθ. Εφαρμ.

Ε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Θ

Μ. Γαρουφάλλου
Καθ. Εφαρμ.

Δ

Μάθημα

ONLINE ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Ε
ONLINE ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Θ
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι -Ε
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι -Θ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ -Ε
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ -Θ

Ε

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΣ -Ε
ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΣ -Θ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -Ε
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -Θ

Ρ. Σιάτρη
Επιστ. Συνεργ.

Δ

Τ. Κουρτούμη
Επιστ. Συνεργ.
Τ. Κουρτούμη
Επιστ. Συνεργ.

Ε

Μ. Κεφαλάς,
Επίκ. Καθηγητής
Μ. Κεφαλάς,
Επίκ. Καθηγητής

Δ
Ε
Δ

Μ. Γαρουφάλλου
Καθ. Εφαρμ.

Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ -Ε

Γ. Χριστοδούλου
Καθ. Εφαρμ.

Ε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ -Θ

Γ. Χριστοδούλου
Καθ. Εφαρμ.
Δεν προσφέρθηκε

Δ

Δεν προσφέρθηκε

Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ /
ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Ε

Μ. Γαρουφάλλου
Καθ. Εφαρμ.

Ε

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ /
ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Θ

Μ. Γαρουφάλλου
Καθ. Εφαρμ.

Δ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Δ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μ. Γαρουφάλλου
Καθ. Εφαρμ.

Δ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -Ε

Μ. Κεφαλάς, Επίκ. Καθηγητής και Η.
Νίτσος, Καθ. Εφαρμ.

Ε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -Θ

Μ. Κεφαλάς, Επίκ. Καθηγητής και Η.
Νίτσος, Καθ. Εφαρμ.

Δ

Μ. Κεφαλάς
Επικ. Καθ.
Μ. Κεφαλάς
Επικ. Καθ.
Π. Πολυδωράτου
Επικ. Καθ.
Π. Πολυδωράτου
Επικ. Καθ.
Π. Πολυδωράτου
Επικ. Καθ.
Άσπα Τόγια,
Καθ. Εφαρμ.
Άσπα Τόγια,
Καθ. Εφαρμ.

Ε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑ -Ε
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑ -Θ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ -Ε
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ -Θ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ -Ε
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ -Θ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΗΣΑΥΡΟΙ -Ε
ΘΗΣΑΥΡΟΙ -Θ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Δ
Δ
Ε
Δ
Ε
Δ

Βαλ. Καμπατζά, Επίκ. Καθηγ.

Δ

Γ. Χριστοδούλου Καθ. Εφαρμ.

Ε

Γ. Χριστοδούλου Καθ. Εφαρμ.

Δ

Π. Πολυδωράτου
Επικ. Καθ.

Δ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σάββας Μαυρίδης,
Επικ. Καθ. Τμήμα Μάρκετιγκ

Δ

Βαλ. Καμπατζά, Επίκ. Καθηγ.

Δ

Π. Πολυδωράτου
Επικ. Καθ.
Α. Σαχπάζη
Καθ. Εφαρμ.
Α. Σαχπάζη
Καθ. Εφαρμ.
Γ. Χριστοδούλου Καθ. Εφαρμ.

Δ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Θ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ -Ε

Γ. Χριστοδούλου Καθ. Εφαρμ.

Δ

Δεν προσφέρθηκε

Ε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ -Θ

Δεν προσφέρθηκε

Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι Ε

Α. Τόγια
Καθ. Εφαρμ.

Ε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι Θ

Α. Τόγια
Καθ. Εφαρμ.

Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ
-Ε

Γ. Χριστοδούλου
Καθ. Εφαρμ.

Ε

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -Ε
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -Θ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Ε

Ε
Δ
Ε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ
-Θ
ΠΗΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Ε
ΠΗΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Θ
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -Ε
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -Θ
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -Ε
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -Θ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ -Ε
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ -Θ
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -Ε
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -Θ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ -Ε

Γ. Χριστοδούλου
Καθ. Εφαρμ.
Π. Πολυδωράτου
Επικ. Καθ.
Π. Πολυδωράτου
Επικ. Καθ.
Α. Τόγια
Καθ. Εφαρμ.

Δ

Α. Τόγια
Καθ. Εφαρμ.

Δ

Α. Τόγια
Καθ. Εφαρμ.

Ε

Α. Τόγια
Καθ. Εφαρμ.

Δ

Σάββας Μαυρίδης,
Επικ. Καθ. Τμήμα Μάρκετιγκ
Σ. Κορομπίλη
Καθηγήτρια
Σ. Κορομπίλη
Καθηγήτρια
Η. Νίτσος,
Καθ. Εφαρμ.
Η. Νίτσος,
Καθ. Εφαρμ.
Σ. Κορομπίλη
Καθηγήτρια

Δ

Ε
Δ
Ε

Ε
Δ
Ε
Δ
Ε

Δ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ -Ε

Σ. Κορομπίλη
Καθηγήτρια
Βαλ. Καμπατζά,
Επίκ. Καθηγ.
Μ Κεφαλάς
Επικ. Καθ.
Μ Κεφαλάς
Επικ. Καθ.
Γ. Ιωαννίδης,
ΕΤΕΠ
Γ. Ιωαννίδης,
ΕΤΕΠ
Γ. Ιωαννίδης,
ΕΤΕΠ
Γ. Ιωαννίδης,
ΕΤΕΠ
Μ. Γαρουφάλλου
Καθ. Εφαρμ.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ -Θ

Μ. Γαρουφάλλου
Καθ. Εφαρμ.

Δ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ -Θ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ -Ε
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ -Θ
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι -Ε
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι -Θ
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ -Ε
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ -Θ

Δ
Ε
Δ
Ε
Δ
Ε
Δ
Ε

Πίνακας 3. Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών.

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

Προπτυχιακοί

531

663

880

867

884

890

Διαγραμμένοι

20

30

43

19

16

22

Σε αναστολή

17

9

13

5

2

1

Ενεργοί

85

85

82

55

44

20

Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των νεοεισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος
2013-14
Εισαγωγικές εξετάσεις

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

107

116

124

96

96

0

0

0

0

0

6

5

5

4

18

0

0

2

0

2

Άλλες κατηγορίες

0

0

1

24

6

Σύνολο

101

111

122

116

86

0

5

3

Μετεγγραφές
(εισροές προς το
Τμήμα)
Μετεγγραφές
(εκροές προς άλλα
Τμήματα)
Κατατακτήριες
εξετάσεις
(Πτυχιούχοι)

Αλλοδαποί
φοιτητές (εκτός
προγραμμάτων
ανταλλαγών)

0

0

Πίνακας 6. Δείκτης βαθμού δυσκολίας μαθήματος
Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία για το έτος 2013-14
Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού και βαθμού πτυχιακών εργασιών.
Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία για το έτος 2013-14
Πίνακας 8. Κατανομή βαθμολογίας, μέσος βαθμός πτυχίου και εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
Έτος αποφοίτησης

Αριθμός αποφοίτων

Κατανομή βαθμολογίας (αριθμός και ποσοστό % επί του συνόλου)

5,0-5,9

6,0-6,9

7,0-8,4

8,5-10

Μ. Τ. Βαθμού

2013-2014

123

4,88

65,04

28,4

1,63

6,78

2012-2013

83

2,41

67,4

27,7

2,41

6,8

2011-2012

66

7,58

69,70

22,73

0,00

6,66

2010-2011

63

7,94

52,38

38,10

1,59

6,89

2009-2010

61

8,20

65,57

24,59

1,64

6,70

2008-2009

87

6,90

74,71

18,39

0,00

6,71

Σύνολο

483

6,32

65,8

26,6

1,21

6,76

Πίνακας 9. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του ΠΜΣ και διάρκεια σπουδών.
Έτος Εισαγωγής
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07
2005-06
2004-05

Κ
0
0
0
1
0
2
0

Κ+1
16
14
8
4
27
17
34

Αποφοιτήσαντες. Διάρκεια σπουδών σε έτη
Κ+2
Κ+3
Κ+4
Κ+5
Κ+6
Κ+6 και πλέον
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
13
17
0
0
0
0
24
17
10
0
0
0
11
30
19
10
0
0
36
13
12
4
5
0
21
28
9
7
0
8

Δεν έχουν αποφοιτήσει
84
72
64
101
106
119
99

Σύνολο
100
101
102
157
203
208
206

Πίνακας 10. Συμμετοχή σε προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας

Φοιτητές του τμήματος που φοίτησαν Εσωτ.
σε άλλο ΑΕΙ
Εξωτ.
Επισκέπτες φοιτητές άλλων ΑΕΙ στο Εσωτ.
τμήμα
Εξωτ.
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Εσωτ.
τμήματος που μετακινήθηκαν σε άλλο
Εξωτ.
ΑΕΙ
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού
Εσωτ.
άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν στο
Εξωτ.
τμήμα
Σύνολο

20132014
0
4
0
0
0
1

20122013
0
7
0
0
0
2

2011 2012
0
5
0
0
0

0
0

0
0

2010 - 2011 2009 - 2010 2008 - 2009 2007 - 2008

Σύνολο

0
8
0
1
0

0
4
0
1
0

0
4
0
2
0

0
1
0
2
0

0
32
0
6
0

1

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

5

10

6

0

0

Πίνακας 11. Στελέχωση του Τμήματος
*Αναφέρεται στο τελευταίο έτος
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων
*** Αναφέρεται σε αριθμό φυσικών προσώπων
Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις
2013-2014 2012-2013 2011-12
A
Θ
A
Θ
A
Θ
Σύνολο

1

Από εξέλιξη*
Καθηγητές

2010-2011
A
Θ

1

1

0

1

0

Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
Σύνολο

1
0

0

0

0

0

0

0

1

2

6

0

2

0

4

0

5

2

5

Από εξέλιξη*
Αναπληρωτές
Καθηγητές

Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
Σύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*

Επίκουροι
Καθηγητές

Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*[Από
μεταφορά
Προσωπικού από
τα τμήματα Ξένων
Γλωσσών 6 ΕΠ και
Γενικό 1 ΕΠ, 2013-

1
2

1

1

1

14]
Σύνολο

3

2

2

1

2

1

2

2

Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*

1

Συνταξιοδοτήσεις*
Λέκτορες/Καθηγ
ητές Εφαρμογών Παραιτήσεις**[Από
μεταφορά
Προσωπικού από
το τμήμα Ξένων
Γλωσσών 1 ΕΠ,
2013-14]

1

Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ

Σύνολο

1

0

1

0

1

0

1

0

Πλήθος
Επιστημονικών
και
Εργαστηριακών
Συνεργατών***

Σύνολο

0

2

4

8

5

13

18

24

Τεχνικό
προσωπικό
εργαστηρίων

Σύνολο

0

0

0

0

0

0

0

0

Διοικητικό
προσωπικό

Σύνολο

0

2

1

1

1

1

0

2

Πίνακας 12. Δημοσιεύσεις διδασκόντων κατά τα έτη 2007 – 2013
Ανακοινώσει
Ανακοινώσει
ς σε
Εργασίες Εργασίες
ς σε
επιστηµονικ
Εργασίες σε Εργασίες σε
σε
σε
Κεφάλαια
επιστηµονικ
Άλλες
ά συνέδρια
Βιβλία/µονογραφί επιστηµονικ επιστηµονικ πρακτικά πρακτικά
σε
ά συνέδρια
εργασίε
(χωρίς
ες
ά περιοδικά ά περιοδικά συνεδρίω συνεδρίω συλλογικο
(µε κριτές)
ς
κριτές) που
µε κριτές χωρίς κριτές ν µε
ν χωρίς ύς τόµους
που δεν
δεν
κριτές
κριτές
εκδίδουν
εκδίδουν
πρακτικά
πρακτικά

Άλλα

2013

5

14

2012

2

18

1

5

1

3

3

4

1

10

2011

1

19

2

9

1

1

2

1

2

9

2010

2

21

1

9

2

1

3

2

1

14

2009

0

17

0

16

0

4

2

4

5

9

2008

0

20

0

15

0

1

6

3

4

8

Σύνολο

10

109

4

54

4

13

16

15

13

65

3

1

15

Πίνακας 13. Αναγνώριση ερευνητικού έργου διδασκόντων κατά τα έτη 2007 – 2013
Αναφορές του
ειδικού/
Ετεροαναφορές
επιστηµονικού
τύπου

Βιβλιοκρισίες
Συµµετοχές σε
Συµµετοχές σε
τρίτων για
συντακτικές
∆ιπλώµατα
επιτροπές
Προσκλήσεις
δηµοσιεύσεις
επιτροπές
ευρεσιτεχνία
επιστηµονικών
για διαλέξεις
µελών ∆.Ε.Π. του
επιστηµονικών
ς
συνεδρίων
τµήµατος
περιοδικών

2013

45

4

5

2

2012

57

4

5

7

5

5

0

2011

54

3

4

2

4

5

0

2010

66

4

1

3

3

2

0

2009

47

3

1

4

3

2

0

2008

45

0

1

0

1

0

0

Σύνολο

314

18

17

18

16

17

3

Πίνακας 14 Μαθήματα που αξιολογήθηκαν, ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014

Κωδικός-Όνοµα
Μαθήµατος

Συνάφεια
στόχων
µαθήµατος

Ύλη και
διδακτικό
υλικό

Καταλληλότητα
εξαµήνου

Χρήση
ασκήσεων

Χρήση
Ποιότητα
Συνέπεια
εργασιών διδασκαλίας ∆ιδάσκοντα

Προσιτός
στους
φοιτητές

Συµµετοχή
στη
διδασκαλία

Ατοµική
µελέτη

60000952ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -Θ

4

4

4

4

3

4

4

4

3

2

60000953ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -Ε

4

3

3

4

4

4

4

3

4

3

60000955ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

60000956ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

3

3

3

3

2

3

2

4

3

60000957ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3

60000958ΑΓΓΛΙΚΑ Ι -Θ

3

3

2

3

3

3

4

4

3

2

60000959ΑΓΓΛΙΚΑ Ι -Ε

4

3

3

3

4

4

4

3

4

2

60000962ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
-Θ

5

4

3

4

4

5

5

5

4

3

60000963ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

4

4

3

4

5

4

5

4

4

2

-Ε
60000965ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι -Θ

4

4

3

4

4

4

4

4

4

2

60000966ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι -Ε

4

4

3

3

4

4

4

3

4

2

60000968ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -Θ

4

4

3

4

4

4

4

4

4

2

60000969ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -Ε

4

4

3

3

4

4

4

3

4

3

60000971ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ -Θ

4

4

3

3

4

5

5

5

3

2

60000972ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ -Ε

4

4

3

4

5

5

5

3

4

2

60000974ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
-Θ

4

4

4

4

4

4

4

5

4

2

60000975ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
-Ε

4

4

4

4

4

4

5

4

4

2

60000977ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ -Θ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

60000978ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ -Ε

3

3

3

3

3

3

4

3

3

2

60000980ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ Θ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

60000981ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ Ε

4

4

4

4

4

4

4

3

4

2

60000984ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Θ

4

4

4

4

4

5

4

4

4

2

60000985ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Ε

4

4

4

4

5

4

4

3

4

3

60000987ΘΗΣΑΥΡΟΙ -Θ

3

3

3

3

3

3

3

4

4

2

60000988ΘΗΣΑΥΡΟΙ -Ε

3

3

3

3

3

3

4

2

4

2

60000990ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟΥΣ -Θ

4

4

2

3

4

4

5

5

4

2

60000991ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟΥΣ -Ε

4

4

3

4

4

5

4

2

4

2

60000993ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Θ

3

3

3

3

3

4

4

4

4

2

60000994ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Ε

3

3

4

3

2

3

2

1

1

0

60000996ONLINE ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Θ

3

3

3

4

4

4

4

3

4

2

60000997ONLINE ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -Ε

4

3

4

3

4

4

3

3

4

3

60000999ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ -Θ

4

4

3

4

4

4

4

4

4

2

60001000ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ -Ε

4

4

4

4

4

5

4

3

4

3

60001002ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Θ

4

3

3

3

4

3

3

4

4

2

60001003ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ε

4

3

4

3

4

3

4

2

4

2

60001005ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ∆ΙΚΤΥΑ -Θ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

60001006ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ∆ΙΚΤΥΑ -Ε

4

4

4

4

4

4

4

3

4

2

60001008ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -Θ

3

3

4

4

4

4

3

4

4

2

60001009ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -Ε

4

3

3

3

4

3

3

2

4

2

60001011ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4

3

3

4

3

4

4

4

4

3

60001012∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ /
ΚΕΝΤΡΩΝ

4

4

3

3

4

4

4

4

4

3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Θ
60001014∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ /
ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Ε

4

4

4

4

4

4

4

2

4

3

60001017∆ΙΑΧΕΙΡΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

3

3

3

4

4

4

4

5

4

3

60001018ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -Θ

4

4

3

4

4

4

4

4

4

2

60001019ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -Ε

4

4

4

4

4

4

4

2

4

3

60001021ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ -Θ

3

3

3

3

3

3

3

3

4

2

60001022ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ -Ε

4

3

4

3

3

3

3

2

4

3

60001025∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ -Θ

3

3

3

4

4

4

4

5

4

2

60001026∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ -Ε

4

3

4

3

4

4

5

2

4

2

60001028ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

2

3

2

4

4

3

4

4

4

2

60001029ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ -Θ

3

3

4

3

4

3

4

3

4

3

60001030ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ -Ε

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

60001033ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΤΟΠΩΝ -Θ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

60001034ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΤΟΠΩΝ -Ε

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

60001036ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ Θ

4

3

4

4

4

4

4

4

4

3

60001037ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ Ε

4

3

4

4

4

4

4

3

4

3

60001042ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Θ

4

4

3

3

4

4

4

5

4

3

60001043ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Ε

4

4

3

3

4

4

5

4

4

2

60001045ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

4

3

3

2

3

3

4

3

4

2

Πίνακας 15. Δείκτες ποιότητας αξιολόγησης από τους φοιτητές ΣΥΝΟΛΙΚΑ στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Πλήθος
Ερωτ.

Συνάφεια Υλη και
Καταλληλότ Χρήση
Διαφάνεια Χρήση
στόχων
διδακτικό ητα
ασκήσεων εξεταστικώ εργασιών
μαθήματος υλικό
εξαμήνου
ν κριτηρίων

Ποιότητα Συνέπεια Προσιτός Συμμετοχή Ατομική
διδασκαλία Διδάσκοντα στους
στη
μελέτη
ς
φοιτητές διδασκαλία

XE

XE

EE

XE

EE

XE

EE

XE

EE

XE

EE

XE

EE

XE

EE

XE

EE

XE

EE

XE

EE

XE

EE

622 363

4

4

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

0
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4

4

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

3

2
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