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Επιτελική Σύνοψη 
 

Στη παρούσα έκθεση παρουσιάζεται η δοµή, η στελέχωση, οι υποδοµές, τα προγράµµατα προπτυχιακών και 

µεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και το διδακτικό – ερευνητικό έργο του Τµήµατος. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στο 

σκοπό ίδρυσης και στους στόχους του Τµήµατος που είναι πρωτίστως η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήµης του 

Μηχανικού Οικονοµίας και Διοίκησης µέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, αποσκοπώντας στη κατάρτιση 

ειδικευµένων µηχανικών, µε κύριο αντικείµενο ενασχόλησης το σχεδιασµό της δοµής, της διαχείρισης και της 

λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστηµάτων.  

Το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι το ΤΜΟΔ έχει να παρουσιάσει αρκετά επιτεύγµατα από την µέχρι 

σήµερα λειτουργία του, όπως: 

� η καινοτοµικότητα και η διεπιστηµονικότητα των προγραµµάτων σπουδών µε την προβολή και εξειδίκευση 

σε γνωστικά αντικείµενα αιχµής που διδάσκονται σε ΑΕΙ προηγµένων χωρών, λαµβάνοντας όµως 

ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης Ελληνικής οικονοµίας αλλά και της 

διεθνούς αγοράς. 

� το υψηλής ποιότητας διδακτικό έργο, όπως αυτό τεκµηριώνεται από τις αξιολογήσεις των φοιτητών/τριών και 

την τακτική αναµόρφωση του προγράµµατος σπουδών,  

� η ύπαρξη µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών οικονοµίας και διοίκησης, µοναδικού στην Ελλάδα, για τον 

κλάδο των µηχανικών. 

� η δυναµική και αναγνωρισµένη ερευνητική δραστηριότητα των καθηγητών (µελών ΔΕΠ), όπως προκύπτει 

τόσο από το δηµοσιευµένο έργο όσο και από τον µεγάλο αριθµό ετεροαναφορών και την συµµετοχή τους σαν 

αξιολογητές  άρθρων σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια υψηλού κύρους. 

� η αποδοχή των αποφοίτων µας στην αγορά εργασίας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα αποτελέσµατα έρευνας 

που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2012, σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση τους και την απορρόφηση 

τους στην αγορά εργασίας.  

Ταυτόχρονα, όµως, η λειτουργία του Τµήµατος παρουσιάζει αρκετές αδυναµίες και ελλείψεις, πολλές από τις οποίες 

αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ετήσια απογραφική έκθεση, και εξακολουθούν να υφίστανται µε κυριότερες: 

� την έλλειψη επαγγελµατικών δικαιωµάτων για τους αποφοίτους του, ειδικά την µη ένταξη των αποφοίτων του 

Τµήµατος στο ΤΕΕ, 

�  τον µικρό αριθµό µελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, µε κανένα µέλος Ε.ΔΙ.Π. και τον συνεχώς µειούµενο αριθµό 

συµβασιούχων διδασκόντων σε συνδυασµό µε την καθυστέρηση του διορισµού των δύο ήδη εκλεγµένων 

µελών ΔΕΠ  

�  την καθυστέρηση ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

� την κλιµακούµενη έλλειψη κτηριακών υποδοµών, κυρίως για διδακτικές ανάγκες, λόγω της επιδείνωσης των 

οικονοµικών του Ιδρύµατος, καθώς και τη δυσκολία συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισµού  

Τέλος, ένα στοιχείο που είχε επισηµανθεί στην προηγούµενη ετήσια απογραφική έκθεση και συνεχίζει να 

επιβεβαιώνεται είναι το γεγονός ότι η γενικότερη οικονοµική κρίση έχει συντελέσει στην πτώση των βάσεων 

εισαγωγής και την καθυστέρηση στη λήψη πτυχίου. 
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Πρόλογος 
 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εσωτερικής αξιολόγησης που διεξήγαγε το Τµήµα Μηχανικών 

Οικονοµίας και Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013. Η αξιολόγηση βασίστηκε 

στο νέο πλαίσιο αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ. Αυτό το πλαίσιο αξιοποιεί τα Κριτήρια Αξιολόγησης της Αρχής 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).  

 

Σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση της υπ’ αριθµόν 1η/09.11.2011 τακτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του 

Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης µέλη της Οµάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ορίσθηκαν οι 

Κ. Παπαγεωργίου, Α. Πλατής, Σ. Γκολφινόπουλος και ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών. Το έργο της οµάδας 

υποστηρίζει η κα. Χριστίνα Χαλιµούρδα, γραµµατεία Προέδρου και ο κ. Δηµήτρης Σίµος (µέλος οµάδας υποστήριξης 

ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου). 

 

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης η OMEA συνεργάστηκε µε όλα τα µέλη ΔΕΠ, το 

µέλος ΕΤΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό του Τµήµατος, που συνέβαλαν στη συλλογή και επεξεργασία των 

στοιχείων που τροφοδότησαν τη διαδικασία της αξιολόγησης. Οι πηγές πληροφοριών που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι 

εξής: 

• Ο Οδηγός Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 

• Ο Οδηγός Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 

• Τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης µαθήµατος και διδάσκοντα τα οποία συµπληρώνουν οι φοιτητές/τριες 

ανελλιπώς από το πρώτο έτος λειτουργίας του Τµήµατος µε την ολοκλήρωση κάθε µαθήµατος, τόσο σε 

προπτυχιακό όσο και µεταπτυχιακό επίπεδο 

• Στοιχεία που διέθεσε η Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύµατος σχετικά µε την ερευνητική δραστηριότητα των 

καθηγητών (µελών ΔΕΠ) του Τµήµατος 

• Στατιστικά/απογραφικά στοιχεία που διαθέτει το γραφείο ERASMUS του Ιδρύµατος σχετικά µε τη συµµετοχή 

του Τµήµατος στο Πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών/τριών 

• Στατιστικά/απογραφικά στοιχεία που διαθέτει το Τµήµα σχετικά µε τη συµµετοχή των φοιτητών/τριών στο 

Πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης 

• Επιµέρους επικοινωνία µε τους καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) και τους διδάσκοντες του Τµήµατος για τη συλλογή 

στοιχείων που αφορούν στις συνεργασίες τους µε Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς φορείς σε 

τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, στις συνεργασίες τους µε αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ιδρυµάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης και στη συµµετοχή τους σε σηµαντικά περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά και 

ακαδηµαϊκά δίκτυα. Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης, συντάχθηκε ειδικός απογραφικός πίνακας, ο 

οποίος συµπληρώθηκε από τους καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) και τους διδάσκοντες του τµήµατος.  

• Το φοιτητολόγιο του Τµήµατος το οποίο παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε την 

επίδοση των φοιτητών/τριών ανά µάθηµα και εξεταστική περίοδο. 

• Εσωτερικά Υποµνήµατα και Εκθέσεις του Τµήµατος που είχαν συνταχθεί για συγκεκριµένους σκοπούς (π.χ. 

παρουσίαση του Τµήµατος σε ηµερίδες και σε σχολεία της Χίου) 

• Έρευνα που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2012, σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων για 

τα έτη 2005-2009.  

Η ΟΜΕΑ ευχαριστεί τα µέλη του διδακτικού προσωπικού, το διοικητικό προσωπικό, καθώς και τους φοιτητές και 

φοιτήτριες που συνέβαλαν στην εκπόνηση της εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 – 

2013.  
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1. Παρουσίαση του Τµήµατος 
 

Γεωγραφική θέση Τµήµατος 

Το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Χίου, µε εύκολη 

πρόσβαση στο λιµάνι και στο αεροδρόµιο. Το Τµήµα στεγάζεται σε δύο µισθωµένα κτήρια (στην οδό Κουντουριώτου 

41 και 45) στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, καθώς και σε δύο ιδιόκτητα κτήρια του Πανεπιστηµίου (Μιχάλειο και 

Καρράδειος). 

 

1.1. Διοίκηση του Τµήµατος 
 

Διοικητικά Όργανα Τµήµατος 

Τα διοικητικά όργανα του τµήµατος είναι η Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) και οι πιο 

κάτω θεσµοθετηµένες επιτροπές. Η Συνέλευση αποτελείται από όλα τα µέλη ΔΕΠ, 1 µέλος ΕΤΕΠ, εκπρόσωπους των 

φοιτητών και εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποτελείται από τους καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) και 

εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών. 

 
Θεσµοθετηµένες Επιτροπές 2012-2013 (Απόφαση Γ.Σ.: 03/13.03.2013) 
 
Στο τµήµα λειτουργούν επισήµως, οι ακόλουθες επιτροπές: 

Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 
 
Καθηγητής Αριστοφάνης Δηµάκης, Πρόεδρος ΤΜΟΔ 
Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας 
Καθηγητής Γεώργιος Δούνιας  
Γεώργιος Λιάγκουρας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Δηµοσθένης Δριβαλιάρης, Επίκουρος Καθηγητής 
Μιχάλης Φράγκος, Προπτυχιακός Φοιτητής του Τµήµατος,  
Κατερίνα Δαγιάντη , Προπτυχιακή Φοιτήτρια του Τµήµατος 
Χρήστος Χριστοδούλου, Προπτυχιακός Φοιτητής του Τµήµατος 
Γεώργιος Δίκας, Υποψ. Διδάκτορας του Τµήµατος  
Γραµµατεία Φοιτητών ΤΜΟΔ 
 
Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. 02/08.12.2010) 
 
Καθηγητής Γ. Δούνιας/ Καθηγητής Ι. Μίνης 
Α. Πλατής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Α. Κωνσταντέλου, Μόνιµη Επίκουρος Καθηγήτρια 
Ν. Αµπαζής, Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής 
Μ. Γλύκας, Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής 
 
Επιτροπή Κατατάξεων 
 
Καθηγητής Αριστοφάνης Δηµάκης, Πρόεδρος ΤΜΟΔ 
Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας,  
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γεώργιος Λιάγκουρας, Αναπληρωτής Καθηγητής  
Νικόλαος Αµπαζής, Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής, ως µέλη του Τµήµατος 
 
Επιτροπή για την επαγγελµατική κατοχύρωση των αποφοίτων του Τµήµατος  
 
Γεώργιος Λιάγκουρας,  Αναπληρωτής Καθηγητής 
Καθηγητής Γεώργιος Δούνιας 
Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας 
Θεόδωρος Κουτρούκης, Επίκουρος Καθηγητής 
Άννα Κυριακάκη, Ακαδ. Γραµµατεία ΤΜΟΔ 
Χρήστος Χριστοδούλου, Προπτυχιακός Φοιτητής του Τµήµατος 
Γιώργος Κακολύρης, Προπτυχιακός Φοιτητής του Τµήµατος 
Κατερίνα Δαγιάντη, Προπτυχιακή Φοιτήτρια του Τµήµατος 
Γεώργιος Δίκας, Υποψ. Διδάκτορας του Τµήµατος  
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Επιτροπή Προγράµµατος ERASMUS και Μορφωτικών Ανταλλαγών 
 
Αγάπιος Πλατής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αναστασία Κωνσταντέλου, Μόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Θεόδωρος Κουτρούκης, Επίκουρος Καθηγητής 
 
Επιτροπή Χώρων & Κτηριακών θεµάτων 
 
Καθηγητής Ιωάννης Μίνης 
Πέτρος Καβάσαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αγάπιος Πλατής, Αναπληρωτής Καθηγητής  
Θεόδωρος Κουτρούκης, Επίκουρος Καθηγητής 
 
Επιτροπή Επιµέλειας και Έκδοσης Ελληνικού και Αγγλικού Οδηγού Σπουδών και Τριπτύχου 
 
Αναστασία Κωνσταντέλου, Μόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Γεώργιος Λιάγκουρας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Δέσποινα Μονογιούδη, µόνιµη υπάλληλος 
Γιάννης Φρεζούλης, εξωτερικός συνεργάτης ΤΜΟΔ 
 
Επιτροπή Επιµέλειας Ιστοσελίδας  
 
Αναστασία Κωνσταντέλου, Μόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Γιάννης Φρεζούλης, εξωτερικός συνεργάτης ΤΜΟΔ 
Γεώργιος Μελέκος, εξωτερικός συνεργάτης ΤΜΟΔ 
 
Αναπληρωµατικό Μέλος 
Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας, Πρόεδρος ΤΜΟΔ  
 
Επιτροπή Διοργάνωσης Οµιλιών και Ηµερίδων 
 
Κωνσταντίνος  Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής  
Δηµοσθένης Δριβαλιάρης, Επίκουρος  Καθηγητής  
Αγάπιος Πλατής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 
Υπεύθυνοι Βιβλιοθήκης 
 
Καθηγητής Αριστοφάνης Δηµάκης, Πρόεδρος ΤΜΟΔ 
Αγάπιος Πλατής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Δηµοσθένης Δριβαλιάρης, Επίκουρος Καθηγητής 
 
Πρακτική Άσκηση 
 
Σπυρίδων Γκολφινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης  
Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας, 
Θεόδωρος Κουτρούκης, Επίκουρος Καθηγητής,  
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 
Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜΕΑ  
 
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σπυρίδων Γκολφινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αγάπιος Πλατής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αλέξανδρος Τζανέτος, Προπτυχιακός Φοιτητής του Τµήµατος, Πρόεδρος του Δ. Σ. των Φοιτητών του Τµήµατος 
 
Επιτροπή Προϋπολογισµού ΤΣΜΕΔΕ και Τακτικού Προϋπολογισµού 
 
Καθηγητής Αριστοφάνης Δηµάκης, Πρόεδρος ΤΜΟΔ 
Καθηγητής Γεώργιος Δούνιας 
Γεώργιος Λιάγκουρας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αγάπιος Πλατής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Νικόλαος Αµπαζής, Επίκουρος Καθηγητής 
 
Επιτροπή Πληροφορικής 
 
Καθηγητής Αριστοφάνης Δηµάκης, Πρόεδρος ΤΜΟΔ 
Πέτρος Καβάσαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αγάπιος Πλατής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
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Νικόλαος Αµπαζής, Επίκουρος Καθηγητής 
 
Επιτροπή Καταστροφής Γραπτών   
 
Καθηγητής Αριστοφάνης Δηµάκης, Πρόεδρος ΤΜΟΔ 
Αγάπιος Πλατής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Νικόλαος Αµπαζής, Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής 
Θεόδωρος Κουτρούκης, Επίκουρος Καθηγητής 
 
Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εκτέλεσης Εργασιών 
 
Πέτρος Καβάσαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως Πρόεδρος 
Μιχαήλ Γλύκας, Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής  
Θεόδωρος Κουτρούκης, Επίκουρος Καθηγητής 
 
Αναπληρωµατικά µέλη 
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σπυρίδων Γκολφινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σοφία Μαρσέλλου, υπάλληλος ΙΔΑΧ 
 
Επιστηµονική Επιτροπή Πληροφορικής ΣΕΔ 
 
Πέτρος Καβάσαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Νικόλαος Αµπαζής, Επίκουρος Καθηγητής 
 
Επιστηµονική Επιτροπή Οικονοµικών ΣΕΔ 
 
Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας 
Θεόδωρος Κουτρούκης, Επίκουρος Καθηγητής 
 
Μέλη Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου της ΣΕΔ 
 
Μ. Γλύκας, Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής 
 
Επιτροπή Στήριξης φοιτητών της ΣΕΔ 
 
Γεώργιος Λιάγκουρας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 
Εκπρόσωποι Τµήµατος στην Επιτροπή Ερευνών 
 
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Καθηγητής Αριστοφάνης Δηµάκης, Πρόεδρος ΤΜΟΔ 
 
Διάρθρωση Τµήµατος σε Τοµείς 

Το Τµήµα δεν είναι διαρθρωµένο σε Τοµείς 

Εσωτερικοί Κανονισµοί που υπάρχουν στο Τµήµα 

Το Τµήµα υποστηρίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου (ΦΕΚ 197/2009 

– τεύχος Α) και από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γ.Σ.Ε.Σ. 

10/01.03.2006 θέµα 6ο). 

Στο Τµήµα λειτουργούν δύο θεσµοθετηµένα εργαστήρια: 

• Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων (ΔΕΛΑΠ), µε διευθυντή τον Καθηγητή κ. Γ. Δούνια, 

(ΦΕΚ 1947/30.12.2005) 

• Εργαστήριο Συστηµάτων Σχεδιασµού, Παραγωγής & Λειτουργιών (ΣυΣΠΑΛ), µε διευθυντή τον Καθηγητή κ. Ι. 

Μίνη, (ΦΕΚ 1814/01.09.2009). 

1.2. Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος1 

                                                
1 Ο σκοπός και οι στόχοι του Τµήµατος παραµένουν ίδιοι µε εκείνους που αναφέρονται στις προηγούµενες ετήσιες απογραφικές 
εκθέσεις.  
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Σκοπός και Στόχοι του Τµήµατος	  	  

Το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης ιδρύθηκε µε το ΠΔ.83 (ΦΕΚ 72 Α', 10.03.2000), στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ του Γ' ΚΠΣ. Είναι πενταετούς φοίτησης και σύµφωνα µε το ΦΕΚ ίδρυσης προβλέπεται να 

στελεχωθεί µε 25 οργανικές θέσεις µελών ΔΕΠ και 20 θέσεις ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ: «Στόχος του 

είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήµης του µηχανικού Οικονοµίας και Διοίκησης, µε τη διδασκαλία, την έρευνα 

και την εφαρµογή συστηµατικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και την κατάρτιση εξειδικευµένων 

Μηχανικών ικανών να µελετούν, ερευνούν και κατανοούν όλες τις πλευρές ενός οργανισµού/επιχείρησης (εµπορικές, 

χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές), ώστε να αποκτούν σφαιρική άποψη όλων των επιχειρηµατικών διαδικασιών και των 

µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύριο αντικείµενο ενασχόλησης το σχεδιασµό της δοµής, της 

διαχείρισης και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστηµάτων και την εκπόνηση ποικίλων 

µελετών για την οργάνωση επιχειρήσεων. Οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχολούνται ως στελέχη ή σύµβουλοι στα τµήµατα 

οργάνωσης, Διοίκησης, µεθόδων προγραµµατισµού και σχεδιασµού υπηρεσιών και επιχειρήσεων φορέων του δηµοσίου 

και ιδιωτικού τοµέα». 

 

Στο πλαίσιο της αποστολής του Τµήµατος το πρόγραµµα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους: 

 

• Την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανώτατης παιδείας σύµφωνα και µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. 

• Την παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογίας και την προσαρµογή 

του εκπαιδευτικού αντικειµένου σε αυτές. 

• Την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν σε ένα ανταγωνιστικό 

εργασιακό περιβάλλον, σε µεταπτυχιακές σπουδές και στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας 

και της τεχνολογίας και της δια βίου εκπαίδευσης. 

Καταγραφή της αντίληψης της ακαδηµαϊκής κοινότητας και αποκλίσεις 

Το ΤΜΟΔ ιδρύθηκε µε τη φιλοδοξία να αποτελέσει ένα σηµαντικό καινούργιο Τµήµα µε ένα καινοτόµο, τουλάχιστον 

αναφορικά µε την Ελλάδα, αντικείµενο. Η έρευνα που διεξήχθη τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του Τµήµατος σχετικά µε 

την ύπαρξη παρόµοιων Τµηµάτων ή/και προγραµµάτων σπουδών σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού, κατέληξε στο ότι η 

ταυτόχρονη εκπαίδευση των Μηχανικών στη βασική επιστηµονική γνώση που οφείλει να διαθέτει ένας µηχανικός και 

στην κατανόηση των πολύπλοκων µηχανισµών αξιοποίησης της τεχνολογίας, πέραν της «τεχνολογικής επίδοσης» 

(οικονοµικών, κοινωνικών, οργανωσιακών κλπ.): 

1. Χρειάζεται ένα συγκροτηµένο πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο θα εκπαιδεύει εξαρχής το φοιτητή 

στις διεπαφές της µηχανικής µε την οικονοµία και τη διοίκηση, κι εποµένως δεν είναι πλέον αρκετή η 

'ανακύκλωση' των αποφοίτων 'κλασικής' µηχανικής στην οικονοµία και διοίκηση µέσω αντίστοιχων 

µεταπτυχιακών προγραµµάτων. 

2. Μπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στη δηµιουργία στελεχών που θα ενισχύσουν την ελληνική επιχείρηση και 

οικονοµία, της οποίας η ισχνή παραγωγική βάση στο δευτερογενή και πρωτογενή τοµέα δεν δύναται να 

αξιοποιήσει την πληθώρα (ικανότατων) 'κλασικών' Μηχανικών που παράγει το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, µε συνέπεια να τους έτερο-απασχολεί σε θέσεις Οικονοµίας και Διοίκησης για τις οποίες δεν έχουν 

κατάλληλα εκπαιδευτεί. 

 

Ως εκ τούτου, προβεβληµένος στόχος του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης, από την αρχή της ίδρυσής 

του, είναι να εκπαιδεύσει στελέχη µε διεπιστηµονικό γνωστικό υπόβαθρο, ικανά τα ανταποκριθούν άµεσα στις 
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τεχνολογικές, αλλά και στις αυξηµένες οικονοµικές και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλµατος του Μηχανικού 

Οικονοµίας και Διοίκησης, ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά στο πλαίσιο της σύγχρονης 

επιχείρησης και στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες εντός και εκτός Ελλάδας. 

 

Ειδικότερα, το προφίλ του µηχανικού που παράγει το ΤΜΟΔ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της µετα-βιοµηχανικής 

Οικονοµίας (ή Οικονοµίας της πληροφορίας και των υπηρεσιών), η οποία χαρακτηρίζεται από τον κυρίαρχο ρόλο των 

άυλων συνιστωσών τόσο στις εκροές όσο και στις εισροές του οικονοµικού συστήµατος. Οι ανάγκες µιας τέτοιας 

Οικονοµίας αυξάνουν κατακόρυφα τη ζήτηση για εφαρµογές των ποσοτικών εργαλείων και των πρακτικών δεξιοτήτων 

του µηχανικού σε πολύπλοκα οικονοµικά και διοικητικά προβλήµατα, και την απαίτηση για ικανότητες επίλυσης 

προβληµάτων που υποστηρίζονται από άρτια επιστηµονική γνώση και εξοικείωση µε τους νόµους και τις πρακτικές της 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ο πρωταρχικός στόχος του Τµήµατος είναι να παράγει µηχανικούς οι οποίοι θα 

διαπρέπουν στο σχεδιασµό ή/και στη διαχείριση αµιγώς ή µη άυλων συστηµάτων, όπως χρηµατο-οικονοµικών 

παραγώγων και στρατηγικών, τεχνικών κοστολόγησης, αξιολόγησης επενδύσεων, επιχειρησιακών σχεδίων, έργων, 

επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών, τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτοµιών, οικονοµοτεχνικών 

µελετών, πληροφοριακών συστηµάτων Διοίκησης, πρόβλεψης και αντιµετώπισης κινδύνων, ηλεκτρονικών αγορών, 

πολύπλοκων συστηµάτων σε υπηρεσίες που αφορούν δηµόσια αγαθά (εθνικά συστήµατα υγείας, εκπαίδευσης, 

ασφάλειας), κ.λπ.. 

Ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνεται η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος τους στόχους και τους σκοπούς του 

Τµήµατος δεν αποτελεί παρά εξειδίκευση των επίσηµα διατυπωµένων στόχων στο ΦΕΚ ίδρυσης. 

 

1.3. Στελέχωση Τµήµατος 

Διδακτικό Προσωπικό  

Στο Τµήµα σήµερα υπηρετούν 14 Μέλη ΔΕΠ ως εξής (αριθµητικά ανά βαθµίδα): 

Μέλη ΔΕΠ 2012- 2013 

Καθηγητές 4 

Αναπληρωτές Καθηγητές 5 

Επίκουροι Καθηγητές 5 

Λέκτορες - 

 

Σε αναµονή διορισµού παραµένουν δύο εκλεγµένα µέλη ΔΕΠ από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012. Επιπρόσθετα στο 

Τµήµα εργάζονται και άλλοι 15 διδάσκοντες επί σύµβασει, ένα µέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π), και ακόµα ένα εκλεγµένο µέλος Ε.Τ.Ε.Π. που βρίσκεται σε αναµονή διορισµού. 

Διοικητικό Προσωπικό 

Στο Τµήµα εργάζονται σήµερα 7 µέλη Διοικητικού Προσωπικού ως εξής: 1 Μόνιµη υπάλληλος, 3 υπάλληλοι µε σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και 1 υπάλληλος µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισµένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και 2 εξωτερικοί συνεργάτες µε σύµβαση έργου.  

Τεχνικό Προσωπικό 

Στο τµήµα εργάζεται 1 υπάλληλος µε σύµβαση έργου Τεχνικής Υποστήριξης ο οποίος βρίσκεται υπό διορισµό ως 

µέλος ΕΤΕΠ.   
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1.4. Κατανοµή Φοιτητών (ανά πρόγραµµα Σπουδών) 

Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013: 

• Οι συνολικά εγγεγραµµένοι φοιτητές/τριες τους Τµήµατος κανονικής διάρκειας σπουδών ήταν: 457 

• Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές/τριες τους Τµήµατος πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών ήταν: 193 

• Οι συνολικά εγγεγραµµένοι φοιτητές/τριες τους Τµήµατος ήταν: 650 

 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013: 

• Οι συνολικά εγγεγραµµένοι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες κανονικής διάρκειας σπουδών ήταν: 42 

• Οι εγγεγραµµένοι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών ήταν: 15 

• Οι συνολικά εγγεγραµµένοι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ήταν: 57. 

 

 

Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013: 

• Οι συνολικά εγγεγραµµένοι φοιτητές/τριες για διδακτορικές σπουδές κανονικής διάρκειας σπουδών ήταν: 8 

• Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές/τριες για διδακτορικές σπουδές πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών ήταν: 11 

• Οι συνολικά εγγεγραµµένοι φοιτητές/τριες για διδακτορικές σπουδές ήταν: 19 

 

1.5. Κατανοµή αποφοίτων 

 

Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013: 

Ο αριθµός των αποφοιτησάντων του Π.Π.Σ ήταν 22. Ο µέσος χρόνος αποφοίτησης τους ήταν 6,41 έτη. 

 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013: 

Ο αριθµός των αποφοιτησάντων µεταπτυχιακών φοιτητών ήταν 14. Ο µέσος χρόνος αποφοίτησης των µεταπτυχιακών 

φοιτητών ήταν 2,25 έτη. 

 

Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013: 

Ο αριθµός των αποφοιτησάντων Διδακτόρων ήταν 0.  
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2. Πρόγραµµα Σπουδών 
 

2.1. Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Το αρχικό Πρόγραµµα του ΤΜΟΔ συν-διαµορφώθηκε σε δύο Διηµερίδες (Μάϊος 2001, Ιούνιος 2003), οι οποίες είχαν 

ως θέµα το Πρόγραµµα Σπουδών και τις προοπτικές απασχόλησης των Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης. Στις 

δύο παραπάνω Διηµερίδες δόθηκε έµφαση στις βέλτιστες πρακτικές αντίστοιχων τµηµάτων πανεπιστηµίων, καθώς και 

στις απόψεις έγκριτων Ελλήνων και ξένων επιστηµόνων και καταξιωµένων στελεχών της αγοράς. Το Φεβρουάριο-

Μάρτιο του 2007 διοργανώθηκε πενθήµερο Συνέδριο µε θέµα τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις στελέχωσης των 

επιχειρήσεων στους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής Οικονοµίας. 

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος στα 3 πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές και φοιτήτριες 

παρακολουθούν ένα κύκλο υποχρεωτικών µαθηµάτων, ενώ στη συνέχεια επιλέγουν µια εκ των τριών Κατευθύνσεων 

του Τµήµατος («Χρηµατοοικονοµική Μηχανική», «Διοίκηση Έργων και Λειτουργιών», «Μηχανική της Διοίκησης και 

Πληροφοριακά Συστήµατα») παρακολουθώντας υποχρεωτικά µαθήµατα κατεύθυνσης που είναι απαραίτητα για την 

ειδίκευση στον τοµέα που θα επιλέξουν. Η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας είναι υποχρεωτική και µπορεί να 

ξεκινήσει από το ένατο εξάµηνο σπουδών και να ολοκληρωθεί στο δέκατο εξάµηνο.  

 

Πιο συγκεκριµένα στο ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 οι Σπουδές στο Τµήµα συνίστανται στην επιτυχή, ολοκλήρωση 55 

µαθηµάτων εκ των οποίων: 

� 41 είναι Υποχρεωτικά Κορµού 

� 7 είναι Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης 

� 3 είναι Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά ανά Κατεύθυνση και 

� 4 είναι µαθήµατα Γενικής Επιλογής 

� και τέλος, η υποχρεωτική εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας. 

 

2.1.1 Ανταπόκριση Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 

Στους στόχους του Τµήµατος 

Οι στόχοι που έθεσε το Τµήµα επιτυγχάνονται µέσα από το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος που έχει σχεδιαστεί, 

λαµβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα σπουδών και εξειδικεύοντάς τα στις ανάγκες της Ελληνικής και σύγχρονης 

διεθνούς πραγµατικότητας. Καλύπτει το σύνολο των αντικειµένων που συνθέτουν το βασικό κορµό γνώσης 

προσφέροντας µαθήµατα υψηλής στάθµης στις διεπαφές της επιστήµης του µηχανικού µε την οικονοµία και τη 

διοίκηση. Προς την κατεύθυνση αυτή εφαρµόζονται σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας µε την παραγωγή και την έρευνα. 

Το Πρόγραµµα Σπουδών, το περιεχόµενο των µαθηµάτων, καθώς και οι µέθοδοι διδασκαλίας εξελίσσονται διαρκώς 

ακολουθώντας τη δυναµική του κλάδου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας έτσι ώστε οι σπουδές που προσφέρει το 

Τµήµα να έχουν διαρκώς ένα σύγχρονο και δυναµικό χαρακτήρα. Αυτό επιτυγχάνεται µε την επικαιροποίηση και την 

αναπροσαρµογή του προγράµµατος σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στα 

διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα. Η τελευταία αναµόρφωση του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών έγινε στις 
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17/04/13 και θα ισχύσει από το επόµενο Ακαδηµαϊκό έτος 2013-14. Στηρίχθηκε κυρίως στη λογική δηµιουργίας ενός 

«στιβαρού» προγράµµατος σπουδών το οποίο αφενός µεν θα προσφέρει γνώσεις στους φοιτητές και αφετέρου θα 

θεραπεύει τα βασικά αντικείµενα του Τµήµατος µε δεδοµένη την υφιστάµενη οικονοµική κατάσταση.  Με βάση το 

πρόγραµµα αυτό προβλέπονται 2 κατευθύνσεις: Εκείνη της Χρηµατοοικονοµικής Μηχανικής και εκείνη της Μηχανικής 

της Διοίκησης. Η δεύτερη κατεύθυνση προήλθε από την συγχώνευση δύο παλαιότερων ξεχωριστών κατευθύνσεων, της 

Διοίκησης Έργων και Λειτουργιών και της Μηχανικής της Διοίκησης και Πληροφοριακών συστηµάτων.   

Παράλληλα, οι παρακάτω ακαδηµαϊκοί θεσµοί της Σχολής Επιστηµών της Διοίκησης ενισχύουν και συµβάλλουν 

περαιτέρω στην υλοποίηση των στόχων του Τµήµατος. Πιο συγκεκριµένα:  

� η δανειστική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου µε πάνω από 112.000 τόµους βιβλίων και οι συνδροµές 
επιστηµονικών περιοδικών για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος είναι 4 ελληνικών περιοδικών και 11 σε 
ξενόγλωσσα, καθώς και πλήθος πληροφοριακού υλικού,   

� το Κέντρο Πληροφορικής που εξυπηρετεί τις τηλεπικοινωνιακές, δικτυακές, διδακτικές και διοικητικές 

ανάγκες των Τµηµάτων της Σχολής Επιστηµών της Διοίκησης δηµιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και 

το κατάλληλο περιβάλλον για φοίτηση µε όλα τα απαραίτητα σύγχρονα µέσα. 

Επιπλέον, µέσω της συµµετοχής των φοιτητών/τριών του Τµήµατος στη Διεθνή Φοιτητική Οργάνωση ESTIEM 

(European Students of Industrial Engineering and Management), καθώς και στο πρόγραµµα ανταλλαγής 

φοιτητών/τριών ERASMUS δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης από τους ίδιους τους φοιτητές/τριες των 

προγραµµάτων σπουδών Τµηµάτων µε αντικείµενο παρόµοιο µε αυτό του ΤΜΟΔ, που λειτουργούν σε Πανεπιστήµια 

του εξωτερικού. Με αυτόν τον τρόπο, και έχοντας άποψη για τα τεκτενόµενα στο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι 

φοιτητές/τριες µας είναι σε θέση να συνεισφέρουν στη συζήτηση για την εξέλιξη και επικαιροποίηση του 

Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος 

 

Στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τµήµατος έχει διαρθρωθεί µε τρόπο ώστε να εντάσσεται σε 

διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα. Με βάση αυτή την υπόθεση, το Τµήµα έχει οργανώσει το Πρόγραµµα Σπουδών, 

παρακολουθώντας τις εξελίξεις: α) σε Τµήµατα και εξειδικεύσεις άλλων Πανεπιστηµίων του εξωτερικού που 

θεραπεύουν παρεµφερή επιστηµονικά αντικείµενα (Management Science & Engineering Department [Stanford 

University], Operations Research and Financial Engineering Department [Princeton University], Faculty of 

Technology, Policy & Management [Delft University of Technology]), β) στην αναπροσαρµογή του επαγγέλµατος του 

µηχανικού στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και οικονοµίας, όπως αυτή προκύπτει από τις θεωρήσεις µεγάλων, 

διεθνών, επαγγελµατικών οργανώσεων και επιστηµονικών οργανισµών (American Society for Engineering 

Management, International Association of Financial Engineers, Production and Operations Management Society, 

Project Management Institute, International Project Management Association) και, γ) της ελληνικής αγοράς εργασίας 

των Μηχανικών.  

 

Στην επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων 

Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τµήµατος έχει διαρθρωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε µε την 

αποφοίτηση του από το τµήµα, ο νέος µηχανικός του ΤΜΟΔ, να διαθέτει ικανότητες αλλά και γνώσεις που θα του 

επιτρέπουν να διεκδικήσει µια σηµαντική θέση στην επιχείρηση ή σε έναν οργανισµό, ελληνικό ή διεθνή. Ενδεικτικά, η 

θέση εργασίας που µπορεί να αναζητήσει ο/η απόφοιτος/η του ΤΜΟΔ µπορεί να είναι: 
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� αυτή του µελετητή µηχανικού (σε θέµατα που αναφέρονται στην οικονοµική οργάνωση των αγορών και των 

επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη νέων χρηµατο-οικονοµικών προϊόντων και στη διοίκηση παραγωγικών 

µονάδων, έργων και επιχειρήσεων) αλλά και 

� αυτή του µηχανικού-συµβούλου που αναλαµβάνει την προώθηση της καινοτοµίας στην επιχείρηση και την 

αναδιοργάνωση της, µε την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας στη διαχείριση πόρων και την ανάπτυξη νέων 

ικανοτήτων, µέσα από projects που κινητοποιούν πολλές, διαφορετικές, οµάδες, µε τον µηχανικό Οικονοµίας 

και Διοίκησης να έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα και να αποτελεί τον ενδιάµεσο κρίκο ανάµεσα στο προφίλ του 

“παραδοσιακού” µηχανικού και στις εξειδικεύσεις αιχµής. 

� αυτή του ερευνητή, µετά από επιπλέον µεταπτυχιακές σπουδές σε τοµείς που απαιτούν διεπιστηµονική 

κουλτούρα και εκπαίδευση στο συνδυασµό γνώσεων για την αντιµετώπιση προβληµάτων. 

 

 

2.1.2 Δηµοσιοποίηση Προγράµµατος Σπουδών 
 

Το αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (Οδηγός Σπουδών) του Τµήµατος παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική µορφή στον 

ιστότοπο του Τµήµατος (http://www.fme.aegean.gr).  

 

2.1.3 Δοµή του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Μαθήµατα Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

Τα µαθήµατα του Τµήµατος κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: «Υποχρεωτικά Κορµού», «Υποχρεωτικά 

Κατεύθυνσης», «Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά ανά Κατεύθυνση» και «Γενικής Επιλογής»:  

 

Υποχρεωτικά Κορµού: Τα υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού είναι σαράντα ένα (41) και σε αυτά πρέπει να επιτύχουν 

όλοι οι φοιτητές/ τριες. Η κατανοµή των υποχρεωτικών µαθηµάτων είναι περίπου 5 ή 6 ανά εξάµηνο για τα 3 πρώτα 

χρόνια των σπουδών, 4 για το 7ο εξάµηνο και 2 για το 8ο εξάµηνο. Από αυτά: 

- 10 ανήκουν στον τοµέα των Θετικών Επιστηµών (µαθηµατικά, φυσική, χηµεία)  

- 7 εντάσσονται στα µαθήµατα της Επιστήµης του Μηχανικού  

- 8 είναι µαθήµατα Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής  

- 10 ανήκουν στην Επιστήµη της Διοίκησης και Δικαίου  

- 6 εντάσσουν τους φοιτητές/τριες στην Πληροφορική και στις Τεχνολογίες Επικοινωνίας 

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατεύθυνσης: Τα µαθήµατα κατεύθυνσης είναι συνολικά επτά (7) και είναι υποχρεωτικά για 

όσους φοιτητές/ τριες έχουν επιλέξει µια συγκεκριµένη Κατεύθυνση. Διδάσκονται στο 4ο και 5ο έτος σπουδών και είναι 

απαραίτητα για την ειδίκευση στον τοµέα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/-τρια. 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά ανά Κατεύθυνση: Το Πρόγραµµα Σπουδών, ακόµη και το πλαίσιο της ίδιας κατεύθυνσης, 

επιτρέπει στον/στη φοιτητή/-τρια την ειδίκευση στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει, µε την επιλογή τριών (3) 

µαθηµάτων στα οποία είναι απαραίτητο να έχει επιτύχει, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώµατος. 

Μαθήµατα Γενικής Επιλογής: Τα µαθήµατα αυτά είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και επιτρέπουν τον εµπλουτισµό 

του προγράµµατος σπουδών µε θέµατα σηµαντικά για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων ενός 

Μηχανικού Οικονοµίας και Διοίκησης και είναι υποχρεωτική η επιλογή τεσσάρων (4) από αυτά. 
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Διπλωµατική Εργασία: Επιπλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών µαθηµάτων, υποχρεωτική για την απόκτηση διπλώµατος 

και για όλους τους φοιτητές/ τριες είναι η εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας.  

Να σηµειωθεί ότι σε κάθε µάθηµα αντιστοιχεί, ένας συγκεκριµένος αριθµός πιστωτικών µονάδων ECTS. Στα 

µαθήµατα κάθε εξάµηνου αναλογούν 30 πιστωτικές µονάδες και για την απόκτηση του διπλώµατος απαιτούνται 

συνολικά 300 ECTS πιστωτικές µονάδες. 

 

Σηµειώνεται ότι, οι φοιτητές-φοιτήτριες του ΤΜΟΔ µπορούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα Αγγλικών στο Τµήµα 

Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών. Τα µαθήµατα τους αυτά δεν έχουν διδακτικές µονάδες και ο βαθµός τους 

δεν προσµετράται στο βαθµό του Διπλώµατος. Αναγράφονται, όµως, στην αναλυτική τους βαθµολογία.  

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές-φοιτήτριες του ΤΜΟΔ, κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτος 2012-2013 µπορούν να 

επιλέγουν µαθήµατα χειµερινού και εαρινού εξαµήνου από το πρόγραµµα σπουδών των Τµηµάτων της ΣΕΔ (Σχολή 

Επιστηµών Διοίκησης) και να τους προσµετρούνται ως µαθήµατα Γενικής Επιλογής του Προγράµµατος Σπουδών του 

Τµήµατος για τη λήψη Διπλώµατος. Πιο συγκεκριµένα από το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων µπορούν να επιλέξουν 

7 µαθήµατα και από το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 5 µαθήµατα. 

 

Κατανοµή χρόνου µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων 

Δεδοµένου του δυναµικά προσαρµοζόµενου και διεπιστηµονικού χαρακτήρα του Προγράµµατος Σπουδών δεν υπάρχει 

ένα ενιαίο πρότυπο κατανοµής µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας και πρακτικών εφαρµογών. Σε 13 από τα µαθήµατα 

κορµού (τα οποία αφορούν σε θετικές επιστήµες και επιστήµες του µηχανικού) υπάρχουν εργαστήρια/φροντιστήρια 

που καταλαµβάνουν το 50% του διδακτικού χρόνου του κάθε µαθήµατος. Δύο µαθήµατα πληροφορικής είναι 

αποκλειστικά εργαστηριακά. Για τα υπόλοιπα µαθήµατα δεν προβλέπονται επιπλέον ώρες για εργαστήρια. Οι 

ασκήσεις/πρακτικές εφαρµογές λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, ανάλογα µε τη φύση του. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις, φροντιστηριακά µαθήµατα παρέχονται ad hoc, κυρίως από Υποψήφιους Διδάκτορες και 

στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε συγκεκριµένο λογισµικό που υποστηρίζει το κυρίως µάθηµα (π.χ. 

Διοίκηση Έργων, Διοίκηση Δικτυακών Επιχειρήσεων και Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα, κ.λπ.). 

 

2.1.4 Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 

Προαπαιτούµενα µαθήµατα 

Στα προγενέστερα Προγράµµατα Σπουδών υπήρχε αισθητά µεγαλύτερος αριθµός µαθηµάτων µε προαπαιτούµενα. 

Διαπιστώθηκε, όµως, ότι η πρακτική πολλαπλών µαθηµάτων µε προαπαιτούµενα απέβη δυσλειτουργική σε βαθµό που 

δεν επέτρεπε σε πολλούς φοιτητές-φοιτήτριες να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα του έτους τους. Γι αυτό το λόγο 

αποφασίστηκε ο εξορθολογισµός και η µείωση του αριθµού των µαθηµάτων στα απολύτως απαραίτητα. 

 

Επιπρόσθετα, προϋπόθεση για την εγγραφή σε κατεύθυνση σπουδών είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 20 τουλάχιστον 

µαθηµάτων κορµού από τα τρία πρώτα έτη, από ένα σύνολο 35 µαθηµάτων κορµού. 

 

Ύλη Μαθηµάτων 

Μετά την ανάθεση µαθηµάτων για κάθε εξάµηνο, οι διδάσκοντες καταθέτουν τα περιγράµµατα των µαθηµάτων τους 

στη Γραµµατεία Φοιτητών. Η τελευταία τα συγκεντρώνει και τα υποβάλλει στην αµέσως επόµενη Συνέλευση του 

Τµήµατος, στην οποία γίνεται και διεξοδική συζήτηση. Επίσης, η προβλεπόµενη ετήσια διαδικασία αξιολόγησης-

αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών εξετάζει όλα τα παραπάνω θέµατα σε πιο στρατηγικό επίπεδο. Τέλος, 
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ειδικά για την ορθολογική έκταση της ύλης των µαθηµάτων αξιοποιείται και σχετική ερώτηση του ερωτηµατολογίου 

αξιολόγησης του µαθήµατος, το οποίο συµπληρώνουν οι φοιτητές-φοιτήτριες. 

 

Επιτροπές Προγράµµατος Σπουδών 

Στο τµήµα λειτουργεί Επιτροπή (Προπτυχιακού) Προγράµµατος Σπουδών (θεσµοθετηµένη), όπως αναφέρθηκε στην 

ενότητα 1.1.  
 

 

 

2.1.5 Πρακτική Άσκηση 

Θεσµός Πρακτικής Άσκησης 

Ο θεσµός της πρακτικής άσκησης είναι προαιρετικός, αλλά εφαρµόζεται και ενθαρρύνεται από το τµήµα, καθώς 

θεωρείται, βασικό εφόδιο των αποφοίτων του στην µετέπειτα επαγγελµατική τους εξέλιξη. Το ποσοστό των 

φοιτητών/τριών που επέλεξαν την πρακτική άσκηση ανέρχεται στο 11,98%. Σε ειδικές ηµερίδες παρουσίασης του 

Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης κάθε χρόνο αναπτύσσονται η σκοπιµότητα και τα πλεονεκτήµατα της. 

 

Οργάνωση Πρακτικής Άσκησης 

Η πρακτική άσκηση οργανώνεται σε συνεργασία µε τους φορείς/επιχειρήσεις (δηµοσίου/ιδιωτικούς) που επιθυµούν να 

προσφέρουν θέσεις εργασίας, οι οποίες αξιολογούνται ως προς τη συνάφεια τους µε το αντικείµενο σπουδών και 

ανακοινώνονται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες. Η προθεσµία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι µέχρι τον Απρίλιο 

κάθε ακαδηµαϊκού έτους, ενώ η πρακτική άσκηση ξεκινά συνήθως το καλοκαίρι και έχει διάρκεια περίπου δύο (2) 

µήνες. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισµός, αλλά το Τµήµα έχει ορίσει επιτροπή πρακτικής 

άσκησης που αποτελείται από 4 καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) τα οποία συντονίζουν την όλη διαδικασία σε συνεργασία µε 

τους φορείς που συµµετέχουν και µε το Υπουργείο Παιδείας. Σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που εκπονεί πρακτική 

άσκηση ανατίθεται ένας επιβλέπων καθηγητής/τρια από το δυναµικό του Τµήµατος. Στο τµήµα λειτουργεί Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης, το οποίο εξυπηρετεί τους φοιτητές σε καθηµερινή βάση. Υπάρχουν δύο περίοδοι πρακτικής 

άσκησης (χειµερινή και θερινή) µε την προϋπόθεση παράδοσης γραπτής εργασίας και πριµοδοτούνται µε 5 πιστωτικές 

µονάδες (ECTS). Στο συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος λόγω έλλειψης αιτήσεων προσφέρθηκε µόνο η θερινή πρακτική 

άσκηση. 

 

Το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει το Τµήµα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης εξακολουθεί να είναι η 

καθυστέρηση στην έγκριση των σχετικών δραστηριοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας για τις υπό ανάληψη θέσεις και 

γενικότερα οι ισχύουσες γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες.  

 

Η πρακτική άσκηση στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες δεξιότητες µηχανικού Οικονοµίας και Διοίκησης. 

Τα αποτελέσµατα είναι µερικώς ικανοποιητικά, καθώς ναι µεν, οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται σχετικά εύκολα µε το 

εργασιακό περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης, ωστόσο πολλές φορές δεν τους ανατίθενται καθήκοντα ή δεν υπάρχουν 

διαθέσιµες θέσεις ευθύνης που θα τους βοηθούσαν να µεγιστοποιήσουν την ωφέλεια τους από το πρόγραµµα. 

 

Εξοικείωση ασκουµένων µε το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης 
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Σε όλες τις περιπτώσεις πρακτικής άσκησης, οι συµµετέχοντες ενσωµατώθηκαν οµαλά στο νέο τους εργασιακό 

περιβάλλον και αποχώρησαν στη λήξη της πρακτικής, αφήνοντας τις πλέον θετικές εντυπώσεις στους προσωρινούς 

συναδέλφους τους. 

Καθώς, η πλειονότητα των αποφοίτων κατάγεται και διαµένει σε διαφορετικές περιοχές, η µελλοντική απασχόληση 

των διπλωµατούχων στις εταιρίες που εκπόνησαν την πρακτική τους άσκηση είναι πολύ πιθανή, καθώς και οι 

απόφοιτοι έχουν γνώση του αντικειµένου της εργασίας τους αλλά και οι εργοδότες έχουν λάβει δείγµατα της 

προσωπικότητας και των προσόντων των αποφοίτων. 

Σύνδεση του αντικειµένου απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση µε την εκπόνηση πτυχιακής / διπλωµατικής 

εργασίας 

Το αντικείµενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση συνδέεται πλήρως ή µερικώς µε την εκπόνηση πτυχιακής / 

διπλωµατικής εργασίας, µε εξαίρεση ορισµένες περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν αναθέτουν σηµαντικά καθήκοντα 

στους φοιτητές/τριες. 

 

Δίκτυο διασύνδεσης του Τµήµατος µε ΚΠΠ Φορείς 

Έχει αναπτυχθεί, σε ικανοποιητικό βαθµό, δίκτυο διασύνδεσης του Τµήµατος µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή 

παραγωγικούς φορείς µε σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών αλλά υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης.  

 

Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τµήµατος µε τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής 

άσκησης 

Ως προϋπόθεση και απαίτηση για τη συνεργασία του Τµήµατος µε τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης 

υπάρχει το αίτηµα να απασχολούνται οι φοιτητές/τριες, στο µέτρο του δυνατού, σε αντικείµενα που σχετίζονται άµεσα 

µε την ιδιότητα του µελλοντικού µηχανικού Οικονοµίας και Διοίκησης. 

 

Σχέση µεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τµήµατος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της 

Πρακτικής Άσκησης 

Η επαφή µεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τµήµατος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της 

πρακτικής άσκησης είναι στενή και συστηµατική. 

 

Παρακολούθηση και υποστήριξη των ασκούµενων φοιτητών/τριών 

Η παρακολούθηση και υποστήριξη των ασκούµενων φοιτητών γίνεται µε συστηµατική επαφή του επόπτη πρακτικής 

άσκησης (µέλος ΔΕΠ) µε το χώρο εργασίας και τον/την ίδιο/α το/τη φοιτητή/τρια. Μετά το πέρας της πρακτικής 

άσκησης εκπονείται από τους ασκούµενους φοιτητές/τριες Έκθεση Πεπραγµένων Πρακτικής Άσκησης, ενώ 

ταυτόχρονα συντάσσεται έκθεση επίδοσης και αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης, αλλά και του προγράµµατος 

γενικότερα, από τους ακαδηµαϊκούς επιβλέποντες µέσω του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης 

της πρακτικής άσκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Επιπρόσθετα, συντάσσεται και σχετική έκθεση επίδοσης των 

ασκούµενων φοιτητών/τριών και από τους επόπτες των φορέων υποδοχής. Επίσης, µέσω του δικτυακού τόπου 

πρακτικής άσκησης του ΤΜΟΔ http://praktiki.fme.aegean.gr δίνεται η δυνατότητα ενηµέρωσης των φοιτητών/τριών, 

αλλά και των επιχειρήσεων/οργανισµών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης  του Τµήµατος.   

 

2.1.6 Διεθνής διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 

Συµµετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 
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Δεν υπάρχει συστηµατική συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Στο 

πλαίσιο συνεργασιών σε επίπεδο ερευνητικών προγραµµάτων έχουν πραγµατοποιηθεί κατά καιρούς διαλέξεις 

συνεργατών από το εξωτερικό. Είναι πρόθεση του Τµήµατος η διάσταση αυτή να ενισχυθεί µε πιο συστηµατικό τρόπο 

στο µέλλον µε την αξιοποίηση των υπαρχόντων ερευνητικών συνεργασιών και των διαφόρων Ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων κινητικότητας νέων επιστηµόνων. Σηµαντικά εµπόδια στην πρόσκληση εξωτερικών συνεργατών για 

παράδοση µαθηµάτων είναι η δυσκολία των προπτυχιακών φοιτητών/τριών να παρακολουθήσουν διαλέξεις σε άλλη 

γλώσσα πλην της ελληνικής, καθώς και ο χαµηλός προϋπολογισµός που µπορεί να χρηµατοδοτήσει τέτοιες δράσεις. 

Για µικρής διάρκειας επισκέψεις πρέπει και µπορεί να αξιοποιηθεί εντονότερα το πρόγραµµα LLP. 

 

Συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών/τριών 

Δεν υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών παρά µόνο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος ανταλλαγής 

φοιτητών/τριών και δια βίου µάθησης ERASMUS από χώρες, όπως η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Τουρκία, η Γαλλία 

κ.λπ.. 

 

Συµφωνίες Διµερούς Συνεργασίας 

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι αναρτηµένη η λίστα µε όλες τις διµερείς συµφωνίες µε ιδρύµατα 

του εξωτερικού (http://erasmus.aegean.gr). Στο Τµήµα έχει οριστεί επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για τα 

προγράµµατα δια βίου µάθησης (ERASMUS) και απαρτίζεται από τρείς καθηγητές (µέλη ΔΕΠ). Η επιτροπή 

ERASMUS αναζητά εποικοδοµητικές συνεργασίες µε ιδρύµατα της αλλοδαπής, κυρίως µε σχολές µηχανικών, και 

προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες νέες ευκαιρίες απόκτησης εµπειριών και βελτίωσης της σταδιοδροµίας τους. 

Υπάρχουν ήδη διµερείς συµφωνίες συνεργασίας µε τα ακόλουθα Πανεπιστήµια: Technical University of Delft, 

Université de Technologie de Compiègne, Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs de Bourges, Yasar University 

(Turkey).  

 

Προγράµµατα Διεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ERASMUS, το Τµήµα έχει συνάψει ένα σηµαντικό αριθµό διµερών 

συµφωνιών µε ιδρύµατα του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια συστηµατική προσπάθεια τόσο σε επίπεδο 

Τµήµατος όσο και σε επίπεδο Πανεπιστηµίου Αιγαίου γενικότερα, αναφορικά µε την προώθηση του συγκριµένου 

προγράµµατος στους/στις φοιτητές/τριες αλλά και στους καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) του Τµήµατος.  

 

Επιπλέον, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος έχουν αναπτύξει σηµαντική δραστηριότητα συµµετέχοντας στις 

εξής διεθνείς φοιτητικές οργανώσεις: 

� Διεθνής Φοιτητική Οργάνωση ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management).: Η 

Φοιτητική Οργάνωση ESTIEM, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως στην ενότητα 2.1.1., είναι µια διεθνής 

οργάνωση η οποία έχει σαν στόχο να φέρνει σε επαφή φοιτητές/τριες µε παρόµοια ενδιαφέροντα στο 

αντικείµενο σπουδών τους από όλη την Ευρώπη και να τους υποστηρίζει στην προσωπική και επαγγελµατική 

τους εξέλιξη. Το δίκτυο της ESTIEM αποτελείται από 75 Τοπικά Groups σε 30 χώρες, τα οποία προσελκύουν 

60.000 φοιτητές. Περισσότερες λεπτοµέρειες στον διεθνή ιστότοπο: www.estiem.org και στον ιστότοπο της 

Τοπικής Οργάνωσης Χίου: http://estiemchios.blogspot.com/. Η ESTIEM LG CHIOS λειτουργεί επίσηµα από 

το 2009. Από το 2009 πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση 2 εβδοµάδες δράσης  µε σκοπό να αναδείξουν την 

Ελληνική κουλτούρα, καθώς και την καθηµερινή ζωή στη χώρα µας. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν διαλέξεις, 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες είχαν σαν στόχο την ανάπτυξη των 
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προσωπικών δεξιοτήτων των συµµετεχόντων, καθώς και την πρακτική εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων 

που λαµβάνουν από το Τµήµα.        

� Διεθνής Φοιτητική Οργάνωση AIESEC. Η AIESEC είναι ένας παγκόσµιος µη κυβερνητικός και µη 

κερδοσκοπικός οργανισµός φοιτητικός οργανισµός, που διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές/τριες και 

πρόσφατους πτυχιούχους/διπλωµατούχους. Τα µέλη του οργανισµού έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να 

συνεργαστούν µε φοιτητές/τριες από όλο τον κόσµο, συµµετέχοντας είτε σε συνέδρια τα οποία 

διοργανώνονται από τα ίδια τα µέλη της AIESEC είτε στο πρόγραµµα ανταλλαγής της AIESEC, µέσω του 

οποίου µπορούν να ζήσουν και να εργαστούν σε µια από τις 107 χώρες του δικτύου της από 2 µήνες µέχρι 1,5 

χρόνο. Η τοπική επιτροπή στη Χίο λειτουργεί στη Σχολή Επιστηµών της Διοίκησης του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου από το 1994, παρέχοντας έτσι την  ευκαιρία στα µέλη της να ασχοληθούν µε επίκαιρα κοινωνικά και 

επιχειρηµατικά θέµατα. 

 

Εφαρµογή Διδακτικών Μονάδων ECTS 

Το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων εφαρµόζεται κανονικά και σύµφωνα µε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ECTS Users' Guide 2008 - Final Version 6 February 2009). 

 

Διδασκαλία µαθηµάτων σε ξένη γλώσσα 

Όλα τα µαθήµατα διδάσκονται στην Ελληνική. Δεν προσφέρονται, προς το παρόν, προπτυχιακά µαθήµατα σε ξένη 

γλώσσα, έχουν όµως ξεκινήσει διεργασίες και συζητήσεις µεταξύ διδασκόντων του Τµήµατος, ώστε στο άµεσο µέλλον 

να µπορούν να προσφέρονται προπτυχιακά µαθήµατα, κυρίως κατεύθυνσης, επιλογής κατεύθυνσης ή γενικής επιλογής 

στην Αγγλική γλώσσα. Οι διπλωµατικές εργασίες εκπονούνται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Π.Σ 

Το Τµήµα δεν έχει λάβει καµία διάκριση αναφορικά µε το Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µέχρι σήµερα. 

2.1.7 Εξεταστικό Σύστηµα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

Το πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος συνδυάζει µαθήµατα διαφορετικού αντικειµένου και θεωρητικού υποβάθρου 

(Επιστήµες του Μηχανικού, Οικονοµικά και Διοίκηση). Αυτό έχει ως συνέπεια τα κριτήρια για την αξιολόγηση της 

επίδοσης των φοιτητών/τριών να ποικίλουν ανάλογα µε τη φύση και το αντικείµενο του κάθε µαθήµατος. Σε γενικές 

γραµµές στο Τµήµα εφαρµόζονται µε επιτυχία οι ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης ή συνδυασµοί αυτών: 

• Τελική εξέταση 

• Ενδιάµεση Πρόοδος 

• Πολλαπλές ενδιάµεσες γραπτές δοκιµασίες (τεστ/ασκήσεις) 

• Εκπόνηση ατοµικής/οµαδικής εργασίας (σε συνδυασµό µε γραπτές εξετάσεις) 

• Εκπόνηση ατοµικής εργασίας µεγάλης έκτασης (απαλλακτικής εργασίας από τις εξετάσεις του µαθήµατος) 

 

Βασικός στόχος αυτών των διαδικασιών αξιολόγησης είναι να δώσουν την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες αφενός να 

εµπεδώσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκοµίζουν από τα µαθήµατα, και αφετέρου, εξασκώντας το κριτικό πνεύµα 

και τη δηµιουργικότητα τους, να τους φέρουν πιο κοντά σε πραγµατικά προβλήµατα και καταστάσεις που ενδέχεται να 

αντιµετωπίσουν στο µελλοντικό επαγγελµατικό τους περιβάλλον. 
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Η εξεταστέα ύλη, καθώς και ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης κάθε µαθήµατος ανακοινώνονται στο αντίστοιχο 

περίγραµµα, συµπεριλαµβάνονται στην ιστοσελίδα κάθε µαθήµατος, και γίνονται γνωστά στους φοιτητές/τριες από την 

αρχή κάθε εξαµήνου. Επιπλέον, οι περισσότεροι διδάσκοντες αναρτούν ενδεικτικές απαντήσεις στα θέµατα των 

εξετάσεών τους είτε στην ιστοσελίδα του µαθήµατος είτε στον πίνακα ανακοινώσεων. Στις περιπτώσεις που οι 

διδάσκοντες χρησιµοποιούν πολλαπλούς τρόπους αξιολόγησης των φοιτητών/τριών (π.χ. εργασίες, προόδους, κ.λπ.) 

είναι διαθέσιµη αναλυτική λίστα µε την επιµέρους βαθµολόγηση σε κάθε δοκιµασία. 

 

Παρά το γεγονός ότι το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να ζητήσουν 

εξέταση από Ειδική Επιτροπή, όποτε θεωρήσουν ότι ο διδάσκων δεν είναι αντικειµενικός στη διαδικασία αξιολόγησης, 

τέτοια επιτροπή δεν έχει επίσηµα συσταθεί στο Τµήµα µέχρι σήµερα. Από την άλλη, δεν έχουν υπάρξει και αφορµές 

για τη σύσταση µιας τέτοιας επιτροπής, καθώς µέχρι σήµερα κάνεις φοιτητής/τρια δεν έχει αµφισβητήσει επίσηµα την 

αξιολόγησή του ούτε έχει καταθέσει σχετική αίτηση προς τη Συνέλευση του Τµήµατος. 

 

Δεν έχει θεσπιστεί ειδική διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας πέραν αυτής που συνδέεται µε την 

ευρύτερη αξιολόγηση του διδακτικού έργου. Βασική πηγή δεδοµένων γι' αυτό το σκοπό αποτελούν τα ερωτηµατολόγια 

αξιολόγησης που συµπληρώνουν οι φοιτητές/τριες για το µάθηµα και το διδάσκοντα, καθώς και στατιστικά στοιχεία 

που αφορούν τη συµµετοχή στις εξετάσεις, την κατανοµή της βαθµολογίας, κ.ά., όπως αυτά προκύπτουν από το 

ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο.  

 

Προδιαγραφές ποιότητας 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό ανάληψης και εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας, η εργασία εκπονείται από τον/την 

φοιτητή/τρια, ο οποίος βρίσκεται σε συνεννόηση µε τον Επιβλέποντα για τη διαµόρφωση του πλαισίου εργασίας. Η 

παρουσίαση της διπλωµατικής εργασίας πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει η έγκριση και των δύο άλλων µελών 

της επιτροπής (πλέον του Επιβλέποντος), τα οποία έχουν λάβει έγκαιρα το τελικό κείµενο. Η έγκριση για την 

πραγµατοποίηση της παρουσίασης πιστοποιείται µε υπογραφή των µελών της τριµελούς σε κατάσταση την οποία 

διατηρεί η Γραµµατεία Φοιτητών. Στην περίπτωση που έστω και ένα µέλος της επιτροπής κρίνει ότι δεν είναι έτοιµη η 

διπλωµατική εργασία, δεν πραγµατοποιείται η παρουσίαση αυτής. 

Επιπλέον, στον ιστότοπο του Τµήµατος υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές περί της προτεινόµενης δοµής που πρέπει να 

ακολουθεί µια διπλωµατική εργασία που εκπονείται στο Τµήµα (βλ. σχετικό αρχείο στη θέση 

http://www.fme.aegean.gr/el/diplomatike-ergasia). 

 

Το θέµα της διπλωµατικής εργασίας, αφού καθοριστεί από τον επιβλέποντα και οριστεί τριµελής εξεταστική επιτροπή, 

προωθείται στην Επιτροπή προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών και κατόπιν για έγκριση στη Συνέλευση. Η επιτυχής 

δηµόσια παρουσίαση της Διπλωµατικής εργασίας ενώπιον της τριµελούς επιτροπής αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

τη λήψη του Διπλώµατος, έχοντας βαρύτητα 15% στον τελικό βαθµό. Συνήθως, στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους 

αλλά και καθ’ όλη τη διάρκειά του ζητείται, συνήθως, από τους διδάσκοντες να αποστείλουν στη Γραµµατεία 

Φοιτητών προτεινόµενα θέµατα για Διπλωµατική Εργασία, ώστε να δηµιουργηθεί λίστα θεµάτων. Η Γραµµατεία 

κοινοποιεί αυτή τη λίστα σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες, οι οποίοι στη συνέχεια επικοινωνούν µε το διδάσκοντα 

που θα επιλέξουν για περαιτέρω διευκρινίσεις και συνεννόηση. Η διαδικασία ανάληψης, εκπόνησης και εξέτασης της 

διπλωµατικής εργασίας περιγράφεται µε κάθε λεπτοµέρεια στον ιστότοπο του Τµήµατος. 

 

 

2.2. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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2.2.1 Τίτλοι Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος είναι: «Οικονοµική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Ο.ΔΙ.Μ.). Στο 

πλαίσιο της λειτουργίας του απονέµεται Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οικονοµική και Διοίκηση 

για Μηχανικούς», στις κατευθύνσεις της: 

� «Χρηµατοοικονοµικής Μηχανικής» 

� «Μηχανικής της Διοίκησης». 

Λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 (ΦΕΚ 1049/25-07-2005) και είναι πρόγραµµα ετήσιας 

διάρκειας µε µέγιστη διάρκεια φοίτησης τα 3 έτη. 

 

Τµήµατα ή Ιδρύµατα συµµετοχής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών υλοποιείται αποκλειστικά από το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και 

Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

2.2.2 Ανταπόκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Το ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. στοχεύει να προσδώσει στους αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, όπως η ικανότητα 

ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβληµάτων που συνδυάζουν διαφορετικούς τοµείς της τεχνολογίας, 

πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονοµίας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. αποκτούν δεξιότητες σε θέµατα 

ορθολογικής διαχείρισης της τεχνολογίας, ελαχιστοποίησης της σπατάλης πόρων και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, 

χρήσης της καινοτοµίας για τη µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και δηµιουργίας και 

ανάπτυξης επιχειρήσεων σε νέες τεχνολογίες. 

 

H αξιολόγηση-αναθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών λαµβάνει χώρα το εαρινό εξάµηνο κάθε 

έτους. Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως ακολούθως: Σε ένα πρώτο στάδιο διεξάγονται συζητήσεις µε συµµετοχή 

των διδασκόντων του προγράµµατος αλλά και καθηγητών (µελών ΔΕΠ) του Τµήµατος. Οι συζητήσεις αυτές έχουν 

προπαρασκευαστικό ρόλο/χαρακτήρα και προετοιµάζονται από το Διευθυντή του Προγράµµατος. Σε ένα δεύτερο 

στάδιο, συγκαλείται από τον Πρόεδρο Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος στην οποία συζητούνται οι 

εισηγήσεις για αλλαγές στο Πρόγραµµα Σπουδών. 

 

Στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

Η θεσµοθέτηση της διαδικασίας ελέγχου της απόκρισης του ΠΜΣ στους στόχους του Τµήµατος και τις ανάγκες της 

κοινωνίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Επί του παρόντος, ο έλεγχος αυτός βασίζεται στην ανταπόκριση των υποψηφίων στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά και στην απορρόφηση των αποφοίτων στην τοπική ή µη αγορά εργασίας. 

Οι εγγεγραµµένοι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες απαντούν σε σχετικά ερωτηµατολόγια, των οποίων τα συνολικά 

αποτελέσµατα αξιολογούνται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Μ.Ο.Δ. 

 

Για την επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων 

Λόγω του µικρού αριθµού των αποφοίτων, η επικοινωνία µε τους διπλωµατούχους είναι εφικτή και τακτική. Η 

επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων είναι σε γενικές γραµµές γνωστή στο Τµήµα και υπάρχει εικόνα της αξιοποίησης 

ή µη του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 



Σελίδα 21 από 67 
 

 

2.2.3 Δηµοσιοποίηση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Το Πρόγραµµα Σπουδών δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ τον Ιούλιο του 2005 (ΦΕΚ 1049/25-07-2005) και 

είναι διαθέσιµο στον Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. 

 

2.2.4 Οργάνωση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Τη θέση του Διευθυντή καταλαµβάνει καθηγητής (µέλος Δ.Ε.Π.) από τις δύο ανώτερες βαθµίδες του Τ.Μ.Ο.Δ., µε ίδιο 

ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. Η κατάληψη της θέσης γίνεται µε απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Μ.Ο.Δ., ενώ η διάρκεια της θητείας είναι διετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Ο Διευθυντής έχει την 

ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του προγράµµατος, ενώ εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ κάθε θέµα που αφορά στην 

αποτελεσµατική εφαρµογή του ΠΜΣ. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και 

απολογισµού του προγράµµατος. 

 

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος έχει αναλάβει το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης, µε 

Προϊσταµένη Γραµµατείας την κ. Δέσποινα Μονογιούδη. Η Γραµµατειακή υποστήριξη του ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ,, καθώς και 

η οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος ασκείται είτε από το µόνιµο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου είτε από προσληφθέντα µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου. 

Στο τµήµα λειτουργεί Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, όπως αναφέρθηκε στην 

ενότητα 1.1.  

 

 

 

2.2.5 Δοµή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Στο χειµερινό εξάµηνο είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση πέντε (5) µαθηµάτων συνολικά, εκ των οποίων δύο (2) 

κορµού και τρία (3) κατεύθυνσης. Αντίστοιχα, στο εαρινό εξάµηνο σπουδών οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν τέσσερα (4) µαθήµατα συνολικά, εκ των οποίων τρία (3) κατεύθυνσης και ένα (1) κορµού, 

παράλληλα µε την εκπόνηση της διπλωµατικής τους εργασίας. Ως εκ τούτου, στο ΠΜΣ προσφέρθηκαν δεκαπέντε (15) 

µαθήµατα εκ των οποίων τα δώδεκα (12) είναι κατεύθυνσης και τρία (3) µαθήµατα κορµού. Ειδικότερα, το ποσοστό 

του συνόλου των προσφερόµενων µαθηµάτων κατεύθυνσης σε σύνολο µαθηµάτων είναι 80,0%, ενώ στο ατοµικό 

πρόγραµµα σπουδών του/της φοιτητή/τριας το ποσοστό µαθηµάτων σε σύνολο υποχρεωτικών µαθηµάτων ανέρχεται σε 

66,6%. 

Μαθήµατα Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών για το ακαδ. έτος 2012-13 

Μάθηµα Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδών 

Διδάσκοντες 

(Συνεργάτες) 

Υποχρεωτικό / 

Κατ' επιλογήν 

Αξιολόγηση 

από 

φοιτητή  

Διαλέξεις 

Διοίκηση &Στρατηγική για 

Μηχανικούς 

16 Κωνσταντέλου Αναστασία Υποχρεωτικό 

Κορµού 

Ναι 10 

Διοικητική Λογιστική & 18 Σταθούκος Ευστάθιος  Υποχρεωτικό Ναι 10 
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Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Κορµού 

Διεθνής Μακροοικονοµική 19 Ρουκανάς Σπυρίδων Υποχρεωτικό 

Κατεύθυνσης 

Ναι 

  
10 

Διεθνής Χρηµατοοικονοµική: 

Θεσµοί & Αγορές 

20 Θωµαΐδης Νικόλαος - 

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 

Υποχρεωτικό 

Κατεύθυνσης 

Ναι 10 

Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά 22 Μαµάνης Γεώργιος - 

Θωµαΐδης Νικόλαος 

Υποχρεωτικό 

Κατεύθυνσης 

Ναι 10 

Διαχείριση Πληροφοριακών 
Συστηµάτων 

23 Ζεϊµπέκης Βασίλειος Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 

Ναι 10 

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 24 Κουτρούκης Θεόδωρος Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 

Ναι 10 

Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής 
Έρευνας 

25 Πλατής Αγάπιος Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 

Ναι 10 

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης 
Αποφάσεων 

25 Αµπαζής Νικόλαος -Jantzen 
Jan 

Υποχρεωτικό 
Κορµού 

Ναι 10 

Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία 26 Μπουλτζής Ηλίας Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 

Ναι 10 

Προσοµοίωση Χρηµατοοικονοµικών 
Σεναρίων 

27 Θωµαΐδης Νικόλαος Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 

Ναι 10 

Δυναµική των Χρηµατοοικονοµικών 
Αγορών 

27 Κοντάκης Νικόλαος - 
Βασιλειάδης Βασίλειος 

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 

Ναι 10 

Διοίκηση Λειτουργιών & 
Παραγωγής 

29 Κακούρης Ανδρέας Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 

Ναι 10 

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 30 Ζεϊµπέκης Βασίλειος Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 

Ναι 10 

Διοίκηση Έργων & Διαχείριση 
Κινδύνων 

32 Βασιλάκης Παναγιώτης Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 

Ναι 10 

 

Στο ΠΜΣ δίνεται µόνο η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης. Όταν ο φοιτητής/τρια δηλώσει την επιλογή του, το 

σύνολο των µαθηµάτων της επιλεχθείσας κατεύθυνσης είναι υποχρεωτικό. Δεν προσφέρονται µαθήµατα επιλογής 

κατεύθυνσης ή ελεύθερης επιλογής. 

Κατανοµή χρόνου µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων 

Η κατανοµή του χρόνου µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων 

έγκειται στην ευθύνη του διδάσκοντα. Ωστόσο, επιδιώκεται ισορροπηµένη κατανοµή του χρόνου διδασκαλίας στις 

κατηγορίες αυτές. Ο συνολικός εβδοµαδιαίος χρόνος διδασκαλίας ανά µάθηµα είναι τρεις (3) ώρες. 

 

2.2.6 Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Προαπαιτούµενα µαθήµατα 

Δεν εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων. 

 

Ύλη Μαθηµάτων 

Ο συντονισµός της ύλης των µαθηµάτων πραγµατοποιείται µέσα από τη στενή συνεργασία των διδασκόντων σε κάθε 

κατεύθυνση υπό την εποπτεία του Διευθυντή και Επιστηµονικού Υπεύθυνου του ΠΜΣ. Για την αποφυγή επικαλύψεων 

λαµβάνονται υπόψη τόσο η αξιολόγηση του κάθε µαθήµατος από τους φοιτητές/τριες µέσω ειδικών ερωτηµατολογίων 

που συµπληρώνονται στο τέλος κάθε εξαµήνου, όσο και η απολογιστική έκθεση του εκάστοτε διδάσκοντα.  
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H αναπροσαρµογή της ύλης των µαθηµάτων του προγράµµατος πραγµατοποιείται παράλληλα µε την ανάθεση των 

µαθηµάτων (προγενέστερο εξάµηνο από το εξάµηνο διεξαγωγής τους). 

2.2.7 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συναφών προπτυχιακών τµηµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό, σύµφωνα µε τους ισχύοντες ελληνικούς νόµους, τον κανονισµό Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και το ΦΕΚ ίδρυσης του συγκεκριµένου προγράµµατος. Η επιλογή των 

µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε τη διαδικασία και τη συνεκτίµηση των κριτηρίων που ορίζονται στους ισχύοντες 

νόµους, καθώς και των πρόσθετων κριτηρίων που έχει ορίσει µε αποφάσεις της η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Μ.Ο.Δ. 

 

Επίσης, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Διπλωµατούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι Θετικών και 

Οικονοµικών Επιστηµών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, καθώς επίσης και Πτυχιούχοι άλλων ισότιµων 

ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, µε τις γενικές προϋποθέσεις που 

περιγράφονται στους σχετικούς ισχύοντες νόµους. 

 

Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή καθηγητών (µελών Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος, που συγκροτείται 

µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Για την επιλογή των υποψηφίων συµπληρώνεται ειδικό φύλλο αξιολόγησης κάθε υποψηφίου 

µε ευθύνη τριών µελών της επιτροπής αξιολόγησης, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Κατηγορία πρώτου πτυχίου (βαρύτητα 30%): Προτεραιότητα κατά το κριτήριο αυτό έχουν οι µηχανικοί Α.Ε.Ι. 

πενταετούς φοίτησης, ακολουθούν οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. θετικών και οικονοµικών επιστηµών, στη συνέχεια οι 

απόφοιτοι άλλων Α.Ε.Ι. συναφών µε το ΠΜΣ και έπειτα οι απόφοιτοι συναφών Τ.Ε.Ι.. 

• Βαθµός πτυχίου και χρόνος που απαιτήθηκε για την κτήση του (βαρύτητα 20%): Υπολογίζεται σχετικός 

συντελεστής που συνδυάζει για όλους τους υποψηφίους την προβλεπόµενη διάρκεια σπουδών κατά το πρώτο 

πτυχίο, τα έτη σπουδών που τελικώς απαιτήθηκαν για τη λήψη του πτυχίου, καθώς και το βαθµό πτυχίου. 

• Συνέντευξη υποψηφίου (βαρύτητα 30%): Συνυπολογίζονται άλλα ειδικά προσόντα, όπως µεταπτυχιακοί τίτλοι 

και ειδικές γνώσεις, γνώση ξένων γλωσσών, κατοχή ειδικών πιστοποιητικών, καθώς και η συνολική εικόνα και 

προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου. 

• Συνυπολογισµός Συναφούς Επαγγελµατικής Εµπειρίας (βαρύτητα 20%): Προσδιορίζεται κατόπιν εξέτασης του 

βιογραφικού σηµειώµατος των υποψηφίων και των συνοδευτικών µε αυτό αποδεικτικών εγγράφων, σε 

συνδυασµό και µε τη σχετική συζήτηση που αναπτύσσεται κατά τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της 

επιτροπής αξιολόγησης. 

• Πριµοδότηση Δηµοσιευµένου Ερευνητικού Έργου: Προσθετικό µπόνους έως 10% το πολύ, της συνολικής 

επίδοσης αξιολόγησης των υποψηφίων, κατά την κρίση της επιτροπής, εφόσον διαθέτουν κάποιο έγκυρο 

δηµοσιευµένο ερευνητικό έργο. 

 

Το ποσοστό αποδοχής των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 - 2013 παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών 

 2012-13 

Αιτήσεις 31 

Εγγραφές 22 
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Ποσοστό (%) 70,97 

 

Μέθοδος δηµοσιοποίησης 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των υποψηφίων, καταρτίζεται συνολική λίστα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά 

απόλυτη σειρά επιτυχίας. Η λίστα αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Τµήµατος. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ειδοποιούνται εγκαίρως για να ολοκληρώσουν τις όποιες τυπικές και ουσιαστικές 

εκκρεµότητές της αίτησής τους, καθώς και για την εγγραφή τους µέχρι την προκαθορισµένη ηµεροµηνία πριν την 

έναρξη των µαθηµάτων. Σε περίπτωση µη αποδοχής, γίνεται χρήση της λίστας επιλαχόντων υποψηφίων, επίσης κατ' 

απόλυτη σειρά επιτυχίας. Εξάλλου, σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός εισακτέων στο 

πρόγραµµα κατά την πρώτη διαδικασία αξιολόγησης είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί συµπληρωµατική πρόσκληση 

υποβολής υποψηφιοτήτων, ακολουθώντας ωστόσο την ίδια ακριβώς προαναφερόµενη διαδικασία επιλογής. Η 

διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών δηµοσιοποιούνται στον Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ. 

 

Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή καθηγητών (µελών Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος, που συγκροτείται 

µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Η επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων είναι υπεύθυνη για όλη τη διαδικασία και όλες οι 

αποφάσεις της επικυρώνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια που είναι 

γνωστά σε όλους τους υποψηφίους µέσω του Οδηγού Σπουδών. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης καταχωρούνται σε 

ειδικό έντυπο (βλ. Παράρτηµα Γ), το οποίο είναι στη διάθεση των υποψηφίων. 

 

 

2.2.8 Διεθνής διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Συµµετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 

Το ακαδ. έτος 2012-13 παρείχαν διδακτικό έργο στο ΠΜΣ δύο (2) διδάσκοντες προερχόµενοι από το εξωτερικό, σε 

ποσοστό περίπου 12% επί του συνόλου των διδασκόντων. Τα εν λόγω µαθήµατα ήταν: α) «Υπολογιστικές Μέθοδοι 

Λήψης Αποφάσεων», υποχρεωτικό κορµού, ανάθεση σε ποσοστό 70% και β) «Δυναµική των Χρηµατοοικονοµικών 

Αγορών», υποχρεωτικό κατεύθυνσης, ανάθεση σε ποσοστό 60%. 

 

Συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών 

Παρέχεται η δυνατότητα σε αλλοδαπούς φοιτητές, µε επαρκή όµως γνώση της ελληνικής γλώσσας, να 

παρακολουθήσουν το πρόγραµµα. Για το ακαδ. έτος 2012-13 δεν υπήρχαν όµως σχετικές συµµετοχές. 

 

Συµφωνίες Διµερούς Συνεργασίας 

Το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης σε συνεργασία µε το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχει συνάψει συµφωνία (memorandum of understanding), τον Σεπτέµβριο του 

2009, µε την Ακαδηµία Samso Energy Agency (SEA) της Δανίας. 

 

Προγράµµατα Διεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας 

Δεν υπάρχουν προσφερόµενα προγράµµατα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας στο ΠΜΣ του Τµήµατος. 

 

Εφαρµογή Διδακτικών Μονάδων ECTS 
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Το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων εφαρµόζεται κανονικά και σύµφωνα µε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ECTS Users' Guide 2008 - Final Version 6 February 2009) από το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Τµήµατος, σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (αρ. συνεδρ. 10_10.03.10, θέµα 9ο). 

 

Διδασκαλία µαθηµάτων σε ξένη γλώσσα 

Το ακαδ. έτος 2012-13 προσφέρθηκε ένα µάθηµα σε ποσοστό 70% στην αγγλική γλώσσα («Υπολογιστικές Μέθοδοι 

Λήψης Αποφάσεων»), ενώ σε όλα τα µαθήµατα, ανεξαιρέτως, η βιβλιογραφία είναι κυρίως στην αγγλική γλώσσα. 

Επίσης, επιτρέπεται η επιλογή συγγραφής των διπλωµατικών εργασιών στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα. 

 

Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Μ.Σ 

Δεν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του ΠΜΣ του Τµήµατος. 

 

2.2.9 Εξεταστικό Σύστηµα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τρόποι Αξιολόγησης Φοιτητών 

Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος κάθε µαθήµατος. Ο ακριβής τρόπος 

αξιολόγησης των φοιτητών/τριών καθορίζεται από το διδάσκοντα. Πέραν της προγραµµατισµένης εξέτασης του 

µαθήµατος στο τέλος του εξαµήνου, τρόποι αξιολόγησης περιλαµβάνουν εξετάσεις προόδου, συγγραφή και 

παρουσίαση εργασιών (ατοµικές ή/και οµαδικές), διαδραστικές εργασίες, τεστ πάνω σε υπολογιστή κ.ά., κατά την 

κρίση πάντοτε του εκάστοτε διδάσκοντα. 

Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων ανακοινώνονται µε εµφανή µόνο τον αριθµό µητρώου του κάθε φοιτητή/τριας. Οι 

διδάσκοντες εκτός από τον τελικό βαθµό, ανακοινώνουν και τις επιµέρους βαθµολογίες των εργασιών, προόδων κ.λπ., 

ενώ οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωµα να εξετάσουν το γραπτό τους σε διάστηµα ενός µήνα από την ανακοίνωση των 

αποτελεσµάτων και να συζητήσουν µε το διδάσκοντα τυχόν λάθη και απορίες τους. Τέλος, οι διδάσκοντες του ΠΜΣ 

παράλληλα µε τα αποτελέσµατα ανακοινώνουν και τις λύσεις των θεµάτων των εξετάσεων. 

Σε περίπτωση εκδηλώσεων αµφισβήτησης της εξεταστικής διαδικασίας ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος διερευνά το σχετικό θέµα, λαµβάνοντας υπ' όψιν τις απόψεις και των δύο πλευρών. Η σχετική εισήγηση 

υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Μ.Ο.Δ., η οποία αποφασίζει για την επίλυση του θέµατος 

και διασφαλίζει την ενσωµάτωση στη διαδικασία του Τµήµατος. 

 

Προδιαγραφές Ποιότητας 

Η µεταπτυχιακή εργασία αξιολογείται από τον επιβλέποντα και δύο ακόµη µέλη ως προς τον ερευνητικό της 

προσανατολισµό ή/και την εφαρµογή της σε πραγµατικά προβλήµατα, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, την 

επιστηµονική µεθοδολογία, τη χρησιµότητα των αποτελεσµάτων και τον τρόπο της γραπτής και προφορικής της 

παρουσίασης. Η δοµή της εργασίας βασίζεται σε προκαθορισµένο πρότυπο συγγραφής, το οποίο διανέµεται σε όλους 

τους φοιτητές/τριες. 

Η διαδικασία της ανάθεσης και εξέτασης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας είναι η ακόλουθη: Στην αρχή του 

εαρινού εξαµήνου όλοι οι διδάσκοντες του ΠΜΣ και οι καθηγητές (µέλη Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος προτείνουν θέµατα 

διπλωµατικών εργασιών για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ.. Η Γ.Σ.Ε.Σ. εξετάζει την εκάστοτε πρόταση, ελέγχει την πρωτοτυπία 

του θέµατος, τροποποιεί ή διευκρινίζει το θέµα και τελικώς ανακοινώνει τις προτάσεις. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 

θέµα, επιβλέποντα, και ο τελευταίος προτείνει τα άλλα δυο µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής, µε βάση το γνωστικό 

τους αντικείµενο. Το προτεινόµενο θέµα εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας ο 
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φοιτητής/τρια είναι σε συνεχή επικοινωνία µε τον επιβλέποντα για τη σωστή καθοδήγηση µε προτάσεις και 

παρατηρήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας ο φοιτητής/τρια παρουσιάζει την εργασία 

σε δηµόσια συνεδρία και ενώπιον της τριµελούς επιτροπής. Για να κριθεί η εργασία προβιβάσιµη θα πρέπει και τα τρία 

µέλη να βαθµολογήσουν µε βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο του 5. Ο τελικός βαθµός της µεταπτυχιακής εργασίας είναι ο 

µέσος όρος και των τριών βαθµολογητών. 

 

2.2.10 Χρηµατοδότηση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Η µοναδική πηγή χρηµατοδότησης του ΠΜΣ είναι τα έσοδα από τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι φοιτητές για την 

παρακολούθηση του προγράµµατος. 

 

Η βιωσιµότητα του ΠΜΣ διασφαλίζεται µε βάση δύο άξονες: α) την προσέλκυση ικανού αριθµού φοιτητών υψηλού 

επιπέδου βάσει της απήχησης του ΠΜΣ και β) τον ισοσκελισµό εσόδων-εξόδων. Για τη σωστή διαχείριση των πηγών 

χρηµατοδότησης του ΠΜΣ γίνεται συνεχής απολογισµός, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε ευθύνη του Διευθυντή του 

ΠΜΣ και ο προϋπολογισµός κάθε ακαδ. έτους εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από την εισήγηση του Διευθυντή. 

Όλες οι δαπάνες, ανεξαρτήτως ποσού, εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. 

 

Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας και κατανέµεται ως 

εξής: 

� 65% για λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ, για αµοιβές του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, για 

τη χορήγηση υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές, και για άλλες ανάγκες µετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ.. 

� 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύµατος που αφορούν στο ΠΜΣ. 

� 10% για κρατήσεις υπέρ του ΕΛΕ. 

Ειδικότερα, για την πρώτη κατηγορία και πέραν των αµοιβών και µετακινήσεων, οι υπόλοιποι πόροι χρησιµοποιούνται 

για την κάλυψη εξόδων συµµετοχής σε συνέδρια (τουλάχιστον δέκα συµµετοχές ανά ακαδηµαϊκό έτος), για την 

προβολή του ΠΜΣ και για την επιβράβευση των διακριθέντων φοιτητών/τριών. 

 

2.3. Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 
 

Το διδακτορικό πρόγραµµα αποτελεί για το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης πηγή ακαδηµαϊκού κύρους 

και διεθνούς ακαδηµαϊκής διάκρισης και συµβάλλει στην αναβάθµιση της ερευνητικής παραγωγής, καθώς και στη 

συνεχή ενηµέρωση των Προγραµµάτων Προπτυχιακών κα Μεταπτυχιακών σπουδών. 

2.3.1 Ανταπόκριση Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών 

Στους στόχους του Τµήµατος 

Το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του Τµήµατος κρίνοντας µε βάση το 

πλούσιο, ποιοτικό και ποσοτικό, ερευνητικό έργο που παράγεται κατά την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών. 
 

Στις απαιτήσεις της κοινωνίας 
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Η απορρόφηση των διδακτόρων του Τµήµατος από Πανεπιστήµια και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

δείχνει µία επιτυχή ανταπόκριση του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών προς τις ανάγκες της κοινωνίας σε εθνικό 

αλλά και διεθνές επίπεδο. 

 

Για την επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων 

Λόγω του µικρού αριθµού των αποφοίτων (έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 είχαν αναγορευτεί από το Τµήµα 

οκτώ διδάκτορες), η επικοινωνία µαζί τους είναι εφικτή και τακτική. Η επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων είναι 

γνωστή στο Τµήµα και υπάρχει θετική εικόνα της αξιοποίησης του διδακτορικού τίτλου σπουδών. Να σηµειωθεί, 

επίσης, η περίπτωση αποφοίτων που αξιοποίησαν την τεχνογνωσία αιχµής που απέκτησαν κατά την εκπόνηση των 

διδακτορικών τους διατριβών για να δηµιουργήσουν δική τους επιχείρηση. 

 

2.3.2 Δηµοσιοποίηση Προγράµµατος Σπουδών 
 

Το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών είναι διαθέσιµο στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Τµήµατος. 

 

2.3.3 Δοµή Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών 
 

Δεν υπάρχουν µαθήµατα που αφορούν αποκλειστικά το διδακτορικό κύκλο σπουδών. Παρ’ όλα αυτά στις περιπτώσεις 

στις οποίες κρίνεται απαραίτητο από την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή, ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να 

περατώσει οργανωµένο κύκλο επιπρόσθετων µαθηµάτων, που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. στο πλαίσιο του ΠΜΣ του 

Τµήµατος. 

Επίσης, δεν προσφέρονται µαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας. Ωστόσο, οι υποψήφιοι διδάκτορες καθοδηγούνται σε 

θέµατα ερευνητικής µεθοδολογίας από τον επιβλέποντα της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και στο 

πλαίσιο ειδικών σεµιναρίων. 

 

2.3.4 Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων 

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων Διδακτόρων 

Για την έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Τ.Μ.Ο.Δ., οι υποψήφιοι/ες πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να έχουν τα 

ακόλουθα τυπικά προσόντα: 

1. Πτυχίο / Δίπλωµα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή οµοταγούς Πανεπιστηµίου του εξωτερικού, αναγνωρισµένου από το 

ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στα γνωστικά αντικείµενα έρευνας και διδασκαλίας του Τµήµατος ή άλλου 

Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή οµοταγούς Πανεπιστηµίου του εξωτερικού αναγνωρισµένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ ή τα 

πλέον συγγενή µε αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδηµαϊκή, διεπιστηµονική φυσιογνωµία του Τµήµατος που επιθυµεί 

να εκπονήσει διδακτορική διατριβή. 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ. µπορούν να γίνουν δεκτοί/ες κάτοχοι άλλων Π.Μ.Σ. διπλωµάτων ειδίκευσης ή µη κάτοχοι διπλωµάτων 

ειδίκευσης. Επίσης, για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος γίνονται δεκτοί/ες απόφοιτοι πενταετών Τµηµάτων 

Μηχανικών χωρίς απαραίτητα να µεσολαβεί η λήψη Μ.Δ.Ε., µετά από ειδική κατά περίπτωση απόφαση της Γενικής 



Σελίδα 28 από 67 
 

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και αφού προηγηθεί αναλυτική τεκµηριωµένη γραπτή εισήγηση του ενδιαφεροµένου 

καθηγητή (µέλους ΔΕΠ) του Τµήµατος για την επίβλεψη της διατριβής. Στην περίπτωση αυτή ο/η υποψήφιος/α 

διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωµένο κύκλο επιπρόσθετων µαθηµάτων, που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

στα πλαίσια των Π.Μ.Σ. του Ιδρύµατος. 

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τ.Μ.Ο.Δ. καθ' όλο το έτος. Τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά που λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του υποψηφίου/ας είναι τα εξής: 

1. Αίτηση στην οποία προτείνεται το θέµα, ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρία και δύο ακόµη µέλη Δ.Ε.Π. που 

θα συµπληρώνουν την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή 

2. Πτυχίου/δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε συναφές γνωστικό αντικείµενο 

3. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

4. Αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών µαθηµάτων 

5. Αναλυτική βαθµολογία µεταπτυχιακών µαθηµάτων 

6. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

7. Ανάλυση των ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων 

8. Επαρκής γνώση µιας τουλάχιστον Ξένης Γλώσσας για την ερευνητική αξιοποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

9. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται από µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. µε τα οποία ο/η υποψήφιος/α είχε 

ή έχει ακαδηµαϊκή σχέση 
 

10. Εργασίες που έχουν εκπονηθεί σε προηγούµενα προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά προγράµµατα από τα οποία ο/η 

υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει 

11. Άρθρα που δηµοσιεύτηκαν είτε σε επιστηµονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία 

δηµοσιεύουν εργασίες µε σύστηµα κριτών, µονογραφίες ή διακρίσεις 

12. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής εγκεκριµένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, το οποίο θα 

πρέπει να περιέχει: 

I. Προτεινόµενο θέµα διδακτορικής διατριβής 

II. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής, καθώς και των επιµέρους στόχων 

III. Περιγραφή της µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί 

IV. Ενδεικτική βιβλιογραφία 

V. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

 

Το ποσοστό αποδοχής των υποψηφίων διδακτόρων είναι υψηλότερο του 90%, καθώς οι αιτούντες, προ της κατάθεσης 

της αίτησης υποψηφιότητας τους, έχουν ενηµερωθεί για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης και έχουν έρθει 

σε επικοινωνία µε ενδιαφερόµενους καθηγητές (µέλη Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος, που µπορούν να αναλάβουν την επίβλεψη 

της διδακτορικής τους διατριβής. 

 

Μέθοδος δηµοσιοποίησης 

Ο κανονισµός των Διδακτορικών Σπουδών συµπεριλαµβάνεται στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος και είναι 

διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του ΤΜΟΔ (http://fmesite.aegean.gr/sites/default/files/odigosspoudon.pdf). 

 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. εξετάζει αν πληρούνται τα κατά το νόµο απαιτούµενα προσόντα και τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τον 

Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών τόσο του Τµήµατος όσο και του Ιδρύµατος. Επιπλέον, η Γ.Σ.Ε.Σ., µε βάση την 

πρόταση της διδακτορικής διατριβής, και την εν γένει παρουσία του υποψηφίου, όπως πιστοποιείται από το βιογραφικό 
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του σηµείωµα, εξετάζει αν ο/η υποψήφιος/α διαθέτει γνώση του αντικειµένου σε θεωρητικό επίπεδο και εις βάθος 

εξοικείωση µε τον τρέχοντα επιστηµονικό προβληµατισµό, αν ο/α υποψήφιος/α έχει σαφή στόχο όσον αφορά στην 

εκπόνηση της διατριβής, αν η υποψηφιότητα υπόσχεται ερευνητική παραγωγή και επιτυχή κατάληξή της, και αν η 

ερευνητική πρόταση εµπίπτει στα ερευνητικά και εν γένει ακαδηµαϊκά ενδιαφέροντα του Τµήµατος. 

 

2.3.5 Θεµατικές διδακτορικών διατριβών 
 

Η πρωτοτυπία και η συµβολή της διατριβής στην επιστήµη αποδεικνύεται και µε τη δηµοσίευση µέρους της σε 

επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών ή/και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια. 

Η διαδικασία ανάθεσης της διδακτορικής διατριβής έχει ως έναυσµα είτε: 

α) αίτηση υποψηφίου µαζί µε πρόταση του ερευνητικού αντικειµένου, κατόπιν συνεννοήσεως µε ενδιαφερόµενο 

καθηγητή (µέλος Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος ή 

β) σχετική δηµόσια προκήρυξη - πρόσκληση του Τµήµατος. 

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. και εγκρίνεται από αυτήν µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. 

 

2.3.6 Οργάνωση Εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών για τους υποψήφιους 

διδάκτορες 
 

Οργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών 

Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων είναι ακόµη (ν. 3685/08 άρ. 9 παρ. 3 εδ. δ' και ε'): 

• Η υποχρεωτική παρουσία και συµµετοχή τους στο πρόγραµµα επιτηρήσεων κατά τις τρεις κύριες εξεταστικές 

περιόδους του Τ.Μ.Ο.Δ., καθώς και όποτε άλλοτε απαιτηθεί σε ενδιάµεσες εξετάσεις 

• Η συνεπίβλεψη προπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών και η διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων και 

διαλέξεων, πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση µε τον επιβλέποντα τους. 

Επαναλαµβανόµενη άρνηση ή αδυναµία εκτέλεσης των συµβατικών τους αυτών υποχρεώσεων, συνιστά λόγο 

διαγραφής των υποψηφίων διδακτόρων από το Τ.Μ.Ο.Δ.. 

 

Οργάνωση Σεµιναρίων και Οµιλιών 

Η ενηµέρωση των φοιτητών/τριών και των καθηγητών (µελών Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος, όσον αφορά την ερευνητική 

δραστηριότητα του Τ.Μ.Ο.Δ., είναι συνεχής µέσω: 

α) της εξέτασης / παρακολούθησης των διπλωµατικών εργασιών του ΠΠΣ και του ΠΜΣ  

β) της υποστήριξης διδακτορικής διατριβής και  

γ) της παρουσίασης ερευνητικών προγραµµάτων. 

Πάντως, λόγω της διεπιστηµονικότητας του Τµήµατος, είναι δύσκολο να γίνουν σεµινάρια που θα ελκύουν το 

ενδιαφέρον των υπολοίπων καθηγητών (µελών ΔΕΠ). 

 

Δυνατότητα πρόσκλησης οµιλητών 

Το Τ.Μ.Ο.Δ. προσφέρει κύκλο διαλέξεων από προσκεκληµένους οµιλητές από άλλα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά 

Κέντρα µε βάση εισήγηση της Επιτροπής Διοργάνωσης Οµιλιών και Ηµερίδων. Σηµαντικό πρόβληµα σε αυτή τη 

δραστηριότητα είναι η οικονοµική στενότητα. 
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2.3.7 Διεθνής χαρακτήρας Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών 
 

Συµµετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 

Τόσο σε τριµελείς όσο και επταµελείς επιτροπές συµµετέχουν διδάσκοντες ή ερευνητές από Πανεπιστήµια του 

εξωτερικού. Επί του παρόντος το ποσοστό συµµετοχής κινείται σε χαµηλά επίπεδα. 

 

Συµµετοχή αλλοδαπών υποψηφίων Διδακτόρων 

Δίνεται η δυνατότητα σε αλλοδαπούς φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών, µε 

πιστοποιηµένη όµως γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 δεν υπήρχε 

συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών/τριών στο Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Μ.Ο.Δ. 

 

Συµφωνίες µε Ιδρύµατα και φορείς του Εξωτερικού 

Το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης σε συνεργασία µε το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχει συνάψει συµφωνία (memorandum of understanding), τον Σεπτέµβριο του 

2009, µε την Ακαδηµία Samso Energy Agency (SEA) της Δανίας, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.2.8. 

 

Παροχή κινήτρων στους υποψήφιους Διδάκτορες 

Το Τ.Μ.Ο.Δ. παρέχει σε τακτή βάση κίνητρα και χρηµατοδότηση για συµµετοχή υποψηφίων διδακτόρων σε διεθνή 

«Θερινά Προγράµµατα», διεθνή ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κ.λπ.. Σηµειώνεται ότι 

το πλήθος των χρηµατοδοτούµενων συµµετοχών, που εγκρίνει το Τ.Μ.Ο.Δ., υπερβαίνει τις δέκα (10) ετησίως. 

 

Συγγραφή Διατριβής σε ξένη γλώσσα 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία παρέχεται η δυνατότητα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα. 

Με απόφαση της ΓΣΕΣ ορίζεται η γλώσσα συγγραφής και σε περίπτωση που η διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε 

γλώσσα πλην της ελληνικής, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να επισυνάπτει εκτεταµένη περίληψη της διατριβής του στην 

Ελληνική Γλώσσα, µε τρόπο που να αναλύεται επαρκώς και σε βάθος η πραγµατοποιηθείσα ερευνητική εργασία. 

 

Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Δ.Σ 

Δεν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του ΠΔΣ του Τµήµατος.  

 

2.3.8 Εξεταστικό Σύστηµα 

Διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων 

Σε ετήσια βάση, υποχρεωτικά, ο/η υποψήφιος/α οφείλει: 

� Να υποστηρίξει προφορικά ενώπιον της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, καθώς και όποιου άλλου 

ενδιαφερόµενου µέλους της ακαδηµαϊκής κοινότητας, τον επιστηµονικό και ερευνητικό χαρακτήρα του 

γνωστικού αντικειµένου, την αναγκαιότητα της εκπόνησης της διατριβής, όπως προκύπτει από 

εκτεταµένη βιβλιογραφική αναδροµή, τη µεθοδολογία που ακολουθείται, τα εξαχθέντα έως τότε 

αποτελέσµατα, καθώς και το χρονοδιάγραµµα έως το πέρας της διατριβής. 
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� Να καταθέσει επίσηµη, αναλυτική, γραπτή έκθεση στη Γραµµατεία του Τµήµατος και να λάβει σχετική 

βεβαίωση προόδου από την τριµελή συµβουλευτική του/της επιτροπή. 

Η διαδικασία αξιολόγησης προόδου της διδακτορικής διατριβής περιλαµβάνει δηµόσια παρουσίαση προόδου, ενώπιον 

της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής. Η διαδικασία υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής γίνεται ενώπιον της 

επιτροπής, η οποία έχει οριστεί µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η σύνθεση της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής 

προτείνεται από τον επιβλέποντα και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, της συνάφειας των 

µελών µε το αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής και της επιστηµονικής επιφάνειας των µελών. Ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου του ΤΜΟΔ, ορίζεται ο τόπος και χρόνος της υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής από 

τον υποψήφιο. Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά ότι η διαδικασία παρουσίασης και υποστήριξης της διατριβής είναι 

δηµόσια και κατά συνέπεια µπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόµενος. H πρόσκληση αναρτάται στη 

Γραµµατεία του Τµήµατος και σε εµφανή σηµεία στους λοιπούς χώρους του Τµήµατος, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Τµήµατος (www.fme.aegean.gr). 

 

Όλοι οι διδάσκοντες που επιβλέπουν υποψήφιους διδάκτορες στο ΤΜΟΔ, ακολουθούν κοινές διαδικασίες αξιολόγησης 

των υποψηφίων διδακτόρων. 

 

Σύνθεση των 7µελών και 3µελών επιτροπών 

Στις 7µελείς επιτροπές συµµετέχουν πάντα επιστήµονες από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά Ιδρύµατα µε αποδεδειγµένο έργο 

σε συναφείς ερευνητικές περιοχές. Επίσης, ειδικοί επιστήµονες από άλλα Α.Ε.Ι. είναι συχνά µέλη 3µελών επιτροπών. 

 

2.4. Άλλες εκπαιδευτικές δοµές Τµήµατος 
 

Δεν λειτουργούν πρόσθετες εκπαιδευτικές δοµές στο Τµήµα.  
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3. Διδακτικό έργο 
 

3.1. Αποτελεσµατικότητα Διδακτικού Προσωπικού και Ποιότητα Διδακτικής Διαδικασίας 

Ως προς το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

Ο ελάχιστος φόρτος διδασκαλίας για τους καθηγητές  (µέλη ΔΕΠ) πλήρους απασχόλησης και τους διδάσκοντες µε 

βάση το ΠΔ 407/80 µε πλήρη σύµβαση ανέρχεται σε 6,0 ώρες εβδοµαδιαίως, ώστε οι διδάσκοντες να µπορούν να 

ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στο διδακτικό έργο που τους έχει ανατεθεί. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

λόγω του πολυτεχνικού χαρακτήρα του τµήµατος και της υποχρεωτικής εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας από τους 

φοιτητές/τριες, στις παραπάνω διδακτικές ώρες πρέπει να προστεθούν και οι ώρες επίβλεψης των διπλωµατικών 

εργασιών, καθώς και οι ώρες που αφορούν διαλέξεις, εργαστήρια, προετοιµασία και διόρθωση εργασιών, 

εργαστηριακών ασκήσεων, γραπτών κ.λπ.. 

 

Όσον αφορά την επικαιροποίηση του περιεχοµένου των µαθηµάτων υλοποιείται από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε 

εξαµήνου και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. Μια φορά σε ετήσια βάση πραγµατοποιείται 

αναδιάρθρωση του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάζεται το περιεχόµενο 

όλων των µαθηµάτων και επικαιροποιείται η ύλη τους σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 

Οι διδάσκοντες αξιολογούνται σε εξαµηνιαία βάση ανά µάθηµα από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες µέσω ανωνύµων 

ερωτηµατολογίων. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου είναι ενιαία για όλα τα µαθήµατα και τους διδάσκοντες, ενώ τα 

ερωτήµατα αναφέρονται κυρίως στη δοµή και το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, στην υλοποίησή του από 

τους διδάσκοντες, στις διδακτικές τους δεξιότητες, καθώς επίσης και στην ποιότητα των διδακτικών µέσων που 

χρησιµοποιούνται. Οι απαντήσεις που δίνονται στα ερωτηµατολόγια µετά τη στατιστική τους επεξεργασία 

αξιοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, την καλύτερη οργάνωση των µαθηµάτων, την 

αποδοτικότερη συνεργασία των φοιτητών/τριών µε τους διδάσκοντες. 

 

Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από το ακαδηµαϊκό έτος 2011 – 12 γίνεται ηλεκτρονικά. Από την έναρξη της 

ηλεκτρονικής συµπλήρωσης παρατηρήθηκε µείωση στη συµµετοχή των φοιτητών συγκριτικά µε την προηγούµενη 

έντυπη διαδικασία, παρά τις παρατάσεις που δόθηκαν για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. 

 

Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 39 ερωτήσεις που είναι οµαδοποιηµένες ως ακολούθως: 

Ερωτήµατα 1 έως και 21 αφορούν το µάθηµα, τα επόµενα ερωτήµατα από 22 έως και 28 αφορούν τους διδάσκοντες, 

ενώ τα ερωτήµατα από 29 έως και 34 αφορούν τα εργαστήρια, και τέλος από 35 έως και 39 αναφέρονται στην 

παρακολούθηση των διαλέξεων και τη µελέτη των µαθηµάτων. 

 

 

Αναλυτικά τα ευρήµατα είναι τα εξής: 

Α. Το Μάθηµα 

Ερώτηµα 1. 

Οι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς; 
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Το 70.5% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι οι στόχοι του µαθήµατος ήταν από πολύ έως πάρα πολύ σαφείς 

Το 80.2% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι οι στόχοι του µαθήµατος 

ήταν από πολύ έως πάρα πολύ σαφείς 

 

Ερώτηµα 2. 

 Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του µαθήµατος; 

Το 73.4% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν από πολύ έως πάρα πολύ στους 

στόχους του µαθήµατος 

Το 83.3% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων,  θεωρεί ότι η ύλη που καλύφθηκε 

ανταποκρινόταν από πολύ έως πάρα πολύ στους στόχους του µαθήµατος 

 

Ερώτηµα 3.  

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωµένη; 

Το 71% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι η ύλη που διδάχθηκε ήταν από πολύ έως πάρα πολύ καλά οργανωµένη 

Το 79.7% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι η ύλη που διδάχθηκε 

ήταν από πολύ έως πάρα πολύ καλά οργανωµένη 

 

Ερώτηµα 4.  

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος; 

Το 65.4% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό βοήθησε από πολύ έως πάρα πολύ στην καλύτερη 

κατανόηση του θέµατος 

Το 74.8% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό 

βοήθησε από πολύ έως πάρα πολύ στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος 

 

Ερώτηµα 5.  

Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα («σύγγραµµα», σηµειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 

Το 62.7% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα χορηγήθηκαν εγκαίρως 

Το 69.5% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι τα εκπαιδευτικά 

βοηθήµατα χορηγήθηκαν εγκαίρως 

 

Ερώτηµα 6.  

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το/τα βιβλίο/α ή τις σηµειώσεις; 

Το 60.8% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι τα βιβλία ή οι σηµειώσεις ήταν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιητικά 

Το 68% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι τα βιβλία ή οι σηµειώσεις 

ήταν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιητικά 

 

Ερώτηµα 7.  

Πόσο εύκολα διαθέσιµη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη; 

Το 58.5% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι η βιβλιογραφία ήταν διαθέσιµη στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη σε πολύ 

καλό ή πάρα πολύ καλό επίπεδο 

Το 61.2% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι η βιβλιογραφία ήταν 

διαθέσιµη στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη σε πολύ καλό ή πάρα πολύ καλό επίπεδο 
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Ερώτηµα 8.  

Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούµενα του µαθήµατος (αφήστε κενό αν δεν υπάρχει προαπαίτηση); 

Το 62.8% των φοιτητών/τριών κρίνει από πολύ έως πάρα πολύ απαραίτητα τα προαπαιτούµενα των µαθηµάτων 

Το 60.5% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει από πολύ έως πάρα πολύ 

απαραίτητα τα προαπαιτούµενα των µαθηµάτων 

 

Ερώτηµα 9.  

Πόσο γίνεται χρήση γνώσεων από άλλα µαθήµατα και πόσο συνδέεται µε άλλα µαθήµατα; 

Το 47.6% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι γίνεται χρήση γνώσεων από άλλα µαθήµατα ή/και σύνδεση µε άλλα 

µαθήµατα  από πολύ έως πάρα πολύ  

Το 50.2% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι γίνεται χρήση γνώσεων 

από άλλα µαθήµατα ή/και σύνδεση µε άλλα µαθήµατα  από πολύ έως πάρα πολύ  

 

Ερώτηµα 10.  

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος για το έτος του; 

Το 60.6% των φοιτητών/τριών κρίνει το επίπεδο δυσκολίας των µαθηµάτων σε σχέση µε το έτος στο οποίο 

προσφέρεται από ικανοποιητικό έως πολύ καλό 

Το 50.8% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει το επίπεδο δυσκολίας των 

µαθηµάτων σε σχέση µε το έτος στο οποίο προσφέρεται από ικανοποιητικό έως πολύ καλό 

 

Ερώτηµα 11. 

Πόσο χρήσιµη είναι η ύπαρξη φροντιστηρίων (αγνοήστε αν δεν υπάρχουν στο µάθηµα) 

Το 56.4% των φοιτητών/τριών κρίνει πολύ έως πάρα πολύ χρήσιµη την ύπαρξη φροντιστηρίων 

Το 62.2% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει πολύ έως πάρα πολύ 

χρήσιµη την ύπαρξη φροντιστηρίων 

 

Ερώτηµα 12. 

Αξιολογήστε συνολικά την ποιότητα των φροντιστηρίων (αγνοήστε αν δεν υπάρχουν στο µάθηµα) 

Το 55.1% των φοιτητών/τριών αξιολογεί την ποιότητα των φροντιστηρίων από ικανοποιητική  έως πολύ καλή την 

ύπαρξη φροντιστηρίων 

Το 50% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, αξιολογεί την ποιότητα των 

φροντιστηρίων από ικανοποιητική  έως πολύ καλή την ύπαρξη φροντιστηρίων 

 

Ερώτηµα 13.  

Πώς κρίνετε τον αριθµό Διδακτικών Μονάδων / ECTS σε σχέση µε τον φόρτο εργασίας; 

Το 49.9% των φοιτητών/τριών κρίνει από ικανοποιητική έως πολύ καλή την αντιστοίχιση ECTS στα µαθήµατα σε 

σχέση µε το φόρτο εργασίας 

Το 53.4% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει από ικανοποιητική έως πολύ 

καλή την αντιστοίχιση ECTS στα µαθήµατα σε σχέση µε το φόρτο εργασίας 

 

Ερώτηµα 14. 

Πόσο Διαφανή ήταν τα κριτήρια βαθµολόγησης;  
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Το 73% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι τα κριτήρια βαθµολόγησης στις γραπτές ή/και τις προφορικές εργασίες ήταν 

από πολύ έως πάρα πολύ διαφανή. 

Το 81,8% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι τα κριτήρια 

βαθµολόγησης στις γραπτές ή/και τις προφορικές εργασίες ήταν από πολύ έως πάρα πολύ διαφανή 

 

Περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές εργασίες ή/και εξετάσεις  

Ερώτηµα 15.  

Το θέµα δόθηκε εγκαίρως; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες)  

Το 70.8% των φοιτητών/τριών απαντά ότι το θέµα των γραπτών ή/και προφορικών εργασιών δόθηκε εγκαίρως 

Το 87.5% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, απαντά ότι το θέµα των γραπτών 

ή/και προφορικών εργασιών δόθηκε εγκαίρως 

 

Ερώτηµα 16. 

 Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν 

γραπτές ή/και προφορικές εργασίες)  

Το 73.9% των φοιτητών/τριών απαντά ότι η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν 

λογική 

Το 87.1% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, απαντά ότι η καταληκτική 

ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική 

 

Ερώτηµα 17.  

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές 

εργασίες) 

Το 37.7% των φοιτητών/τριών απαντά ότι στη βιβλιοθήκη υπήρχε αρκετό υλικό σχετικό µε τις εργασίες  

Το 41.3% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, απαντά ότι στη βιβλιοθήκη 

υπήρχε αρκετό υλικό σχετικό µε τις εργασίες  

 

Ερώτηµα 18. 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες) 

Το 58.1% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εργασίας σε 

πολύ έως πάρα πολύ καλό επίπεδο 

Το 76.7% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι υπήρχε καθοδήγηση 

από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εργασίας σε πολύ έως πάρα πολύ καλό επίπεδο 

 

Ερώτηµα 19. 

Τα σχόλια του διδάσκοντα ήταν εποικοδοµητικά; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές 

εργασίες) 

Το 54.1% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι τα σχόλια του διδάσκοντα στις εργασίες είναι από πολύ έως πάρα πολύ 

εποικοδοµητικά 

Το 70% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι τα σχόλια του 

διδάσκοντα στις εργασίες είναι από πολύ έως πάρα πολύ εποικοδοµητικά 

 

Ερώτηµα 20. 
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Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές 

εργασίες) 

Το 50.7% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι δόθηκαν αρκετά περιθώρια βελτίωσης της εργασίας 

Το 65.8% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι δόθηκαν αρκετά 

περιθώρια βελτίωσης της εργασίας 

 

Ερώτηµα 21. 

Η συγκεκριµένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριµένο θέµα; 

Το 67.7% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι οι εργασίες βοηθούν σε πολύ καλό ή πάρα πολύ καλό βαθµό την κατανόηση 

του εκάστοτε θέµατος 

Το 83.3% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι οι εργασίες βοηθούν σε 

πολύ καλό ή πάρα πολύ καλό βαθµό την κατανόηση του εκάστοτε θέµατος 

 
Β. Ο Διδάσκων 

Ερώτηµα 22.  

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα µαθήµατα; 

Το 71% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων οργανώνει από πολύ έως πάρα πολύ καλά την παρουσίαση της 

ύλης του µαθήµατος 

Το 78.6% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων οργανώνει 

από πολύ έως πάρα πολύ καλά την παρουσίαση της ύλης του µαθήµατος 

 

Ερώτηµα 23.  

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείµενο του µαθήµατος; 

Το 61.8% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων επιτυγχάνει από πολύ έως πάρα πολύ στο να διεγείρει το 

ενδιαφέρον των φοιτητών/τριών για το αντικείµενο του µαθήµατος 

Το 70.3% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων 

επιτυγχάνει από πολύ έως πάρα πολύ στο να διεγείρει το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριών για το αντικείµενο του 

µαθήµατος. 

 

Ερώτηµα 24.  

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιµοποιώντας παραδείγµατα; 

Το 70.7% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων επιτυγχάνει από πολύ έως πάρα πολύ στο να αναλύει και 

παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιµοποιώντας παραδείγµατα 

Το 78.1% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων 

επιτυγχάνει από πολύ έως πάρα πολύ στο να αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 

χρησιµοποιώντας παραδείγµατα 

 

Ερώτηµα 25.  

Ενθαρρύνει τους/τις φοιτητές/τριες να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Το 70.4% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων ενθαρρύνει από πολύ έως πάρα πολύ τους/τις φοιτητές/τριες να 

διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση τους 

Το 80.5% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων 

ενθαρρύνει από πολύ έως πάρα πολύ τους/τις φοιτητές/τριες να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν 

την κρίση τους 
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Ερώτηµα 26.  

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα µαθήµατα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών 

αναφορών, ώρες συνεργασίας µε τους φοιτητές); 

Το 77.9% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων ήταν πολύ έως πάρα πολύ συνεπής στις υποχρεώσεις του 

Το 83.1% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων ήταν πολύ 

έως πάρα πολύ συνεπής στις υποχρεώσεις του 

 

Ερώτηµα 27. 

Είναι γενικά προσιτός στους/στις φοιτητές/τριες; 

Το 73.3 % των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων ήταν πολύ έως πάρα πολύ προσιτός στους φοιτητές/τριες 

Το 82.3 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων ήταν πολύ 

έως πάρα πολύ προσιτός στους/στις φοιτητές/τριες 

 
Γ. Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Ερώτηµα 28. 

 Πώς κρίνετε τη συµβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

Το 72.3 % των φοιτητών/τριών κρίνει από ικανοποιητική έως πολύ καλή τη συµβολή του επικουρικού διδακτικού 

προσωπικού στην καλύτερη κατανόηση της ύλης 

Το 75.7 % φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει από ικανοποιητική έως πολύ 

καλή τη συµβολή του επικουρικού διδακτικού προσωπικού στην καλύτερη κατανόηση της ύλης 

 

Δ. Τα Εργαστήρια 

Ερώτηµα 29. 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του; 

Το 50.1 % των φοιτητών/τριών κρίνει από ικανοποιητικό έως πολύ καλό το επίπεδο δυσκολίας των εργαστηρίων 

Το 53.9 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει από ικανοποιητικό έως 

πολύ καλό το επίπεδο δυσκολίας των εργαστηρίων 

 

Ερώτηµα 30. 

Είναι επαρκείς οι σηµειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 

Το 52.2 % των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι είναι επαρκείς οι σηµειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις 

Το 61.5 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι είναι επαρκείς οι 

σηµειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις 

 

Ερώτηµα 31. 

Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραµάτων / ασκήσεων; 

Το 53.2 % των φοιτητών/τριών θεωρεί οι βασικές αρχές των πειραµάτων εξηγούνται από πολύ έως πάρα πολύ καλά 

Το 64 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί οι βασικές αρχές των 

πειραµάτων εξηγούνται από πολύ έως πάρα πολύ καλά 

 

Ερώτηµα 32. 

Είναι επαρκής ο εξοπλισµός του εργαστηρίου; 

Το 48 % των φοιτητών/τριών πιστεύει πως ο εξοπλισµός των εργαστηρίων είναι επαρκής 
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Το 58.3 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, πιστεύει πως ο εξοπλισµός των 

εργαστηρίων είναι επαρκής 

 

Ερώτηµα 33. 

Παρουσιάζονται ξεκάθαρα οι στόχοι των εργαστηριακών ασκήσεων; 

Το 53.1 % των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι οι στόχοι των εργαστηριακών ασκήσεων παρουσιάζονται από πολύ έως 

πάρα πολύ ξεκάθαρα 

Το 60 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι οι στόχοι των 

εργαστηριακών ασκήσεων παρουσιάζονται από πολύ έως πάρα πολύ ξεκάθαρα 

 

Ερώτηµα 34.  

Πόσο χρόνο χρειάζεται να αφιερώσετε για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του εργαστηρίου / στούντιο? 

Το 58.3 % των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι χρειάζεται να αφιερώσει από πολύ έως πάρα πολύ χρόνο για να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργαστηρίων 

Το 71.5 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι χρειάζεται να 

αφιερώσει από πολύ έως πάρα πολύ χρόνο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργαστηρίων 

 
Ε. Οι φοιτητές/τριες 

Ερώτηµα 35.  

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις  

Το 75.9 % των φοιτητών/τριών παρακολουθεί πάνω από το 60% των διαλέξεων 

 

Ερώτηµα 36.  

Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια. 

Το 76.3 % των φοιτητών/τριών παρακολουθεί πάνω από το 60% των εργαστηρίων 

 

Ερώτηµα 37.  

Ανταποκρίνοµαι συστηµατικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Το 58.7 % των φοιτητών/τριών ανταποκρίνεται από πολύ έως πάρα πολύ συστηµατικά στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις 

Το 91.5 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, ανταποκρίνεται από πολύ έως 

πάρα πολύ συστηµατικά στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις 

 

Ερώτηµα 38.  

Μελετώ συστηµατικά την ύλη. 

Το 52.6 % των φοιτητών/τριών µελετάει από πολύ έως πάρα πολύ την ύλη 

Το 86.7 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, µελετάει από πολύ έως πάρα 

πολύ την ύλη 

 

Ερώτηµα 39.  

Αφιερώνω εβδοµαδιαία για µελέτη του συγκεκριµένου µαθήµατος: 1= <2 Ώρες 2=2-4 Ώρες 3=4-6 Ώρες 4=6-8 Ώρες 5= 

>8 Ώρες 

Το 21.6 % των φοιτητών/τριών αφιερώνει για την µελέτη του κάθε µαθήµατος πάνω από 6 ώρες εβδοµαδιαία 
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Το 28.9 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων,  αφιερώνει για τη µελέτη του 

κάθε µαθήµατος πάνω από 6 ώρες εβδοµαδιαία 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών. Τα ερωτηµατολόγια 

διαµορφώθηκαν από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και συµπληρώνονται σε έντυπη µορφή αλλά 

και ηλεκτρονικά. Όσον αφορά την επικαιροποίηση του περιεχοµένου των µαθηµάτων υλοποιείται από τους 

διδάσκοντες στην αρχή κάθε εξαµήνου και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος, 

κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή του Προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των 

ερωτηµατολογίων που υποβλήθηκαν παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Α. Το Μάθηµα 

Ερώτηµα 1. 

Οι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς; 

Το 83.9% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι οι στόχοι του µαθήµατος ήταν από πολύ έως πάρα πολύ σαφείς 

Το 83,7% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι οι στόχοι του µαθήµατος 

ήταν από πολύ έως πάρα πολύ σαφείς 

 

Ερώτηµα 2. 

 Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του µαθήµατος; 

Το 82.2% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν από πολύ έως πάρα πολύ στους 

στόχους του µαθήµατός 

Το 81.6% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων,  θεωρεί ότι η ύλη που καλύφθηκε 

ανταποκρινόταν από πολύ έως πάρα πολύ στους στόχους του µαθήµατός 

 

Ερώτηµα 3.  

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωµένη; 

Το 77.4% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι η ύλη που διδάχθηκε ήταν από πολύ έως πάρα πολύ καλά οργανωµένη 

Το 79.6% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι η ύλη που διδάχθηκε 

ήταν από πολύ έως πάρα πολύ καλά οργανωµένη 

 

Ερώτηµα 4.  

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος; 

Το 72.1% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό βοήθησε από πολύ έως πάρα πολύ στην καλύτερη 

κατανόηση του θέµατος 

Το 72.9% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό 

βοήθησε από πολύ έως πάρα πολύ στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος 

 

Ερώτηµα 5.  

Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα («σύγγραµµα», σηµειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 

Το 67.8% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα χορηγήθηκαν εγκαίρως 

Το 67.4% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι τα εκπαιδευτικά 

βοηθήµατα χορηγήθηκαν εγκαίρως 
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Ερώτηµα 6.  

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το/τα βιβλίο/α ή τις σηµειώσεις; 

Το 68.9% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι τα βιβλία ή οι σηµειώσεις ήταν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιητικά 

Το 68.8% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι τα βιβλία ή οι 

σηµειώσεις ήταν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιητικά 

 

Ερώτηµα 7.  

Πόσο εύκολα διαθέσιµη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη; 

Το 34.6% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι η βιβλιογραφία ήταν διαθέσιµη στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη σε πολύ 

καλό ή πάρα πολύ καλό επίπεδο 

Το 40.5% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι η βιβλιογραφία ήταν 

διαθέσιµη στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη σε πολύ καλό ή πάρα πολύ καλό επίπεδο 

 

Ερώτηµα 8.  

Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούµενα του µαθήµατος (αφήστε κενό αν δεν υπάρχει προαπαίτηση); 

Το 64.7% των φοιτητών/τριών κρίνει από πολύ έως πάρα πολύ απαραίτητα τα προαπαιτούµενα των µαθηµάτων 

Το 71.4% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει από πολύ έως πάρα πολύ 

απαραίτητα τα προαπαιτούµενα των µαθηµάτων 

 

Ερώτηµα 9.  

Πόσο γίνεται χρήση γνώσεων από άλλα µαθήµατα και πόσο συνδέεται µε άλλα µαθήµατα; 

Το 67.7% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι γίνεται χρήση γνώσεων από άλλα µαθήµατα ή/και σύνδεση µε άλλα 

µαθήµατα  από πολύ έως πάρα πολύ  

Το 65.3% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι γίνεται χρήση γνώσεων 

από άλλα µαθήµατα ή/και σύνδεση µε άλλα µαθήµατα  από πολύ έως πάρα πολύ  

 

Ερώτηµα 10.  

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος για το έτος του; 

Το 58.5% των φοιτητών/τριών κρίνει το επίπεδο δυσκολίας των µαθηµάτων σε σχέση µε το έτος στο οποίο 

προσφέρεται από ικανοποιητικό έως πολύ καλό 

Το 55.0% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει το επίπεδο δυσκολίας των 

µαθηµάτων σε σχέση µε το έτος στο οποίο προσφέρεται από ικανοποιητικό έως πολύ καλό 

 

Ερώτηµα 11. 

Πόσο χρήσιµη είναι η ύπαρξη φροντιστηρίων (αγνοήστε αν δεν υπάρχουν στο µάθηµα) 

Το 84.6% των φοιτητών/τριών κρίνει πολύ έως πάρα πολύ χρήσιµη την ύπαρξη φροντιστηρίων 

Το 81.8% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει πολύ έως πάρα πολύ 

χρήσιµη την ύπαρξη φροντιστηρίων 

 

Ερώτηµα 12. 

Αξιολογήστε συνολικά την ποιότητα των φροντιστηρίων (αγνοήστε αν δεν υπάρχουν στο µάθηµα) 
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Το 70.0% των φοιτητών/τριών αξιολογεί την ποιότητα των φροντιστηρίων από ικανοποιητική  έως πολύ καλή την 

ύπαρξη φροντιστηρίων 

Το 66.7% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, αξιολογεί την ποιότητα των 

φροντιστηρίων από ικανοποιητική  έως πολύ καλή την ύπαρξη φροντιστηρίων 

 

Ερώτηµα 13.  

Πώς κρίνετε τον αριθµό Διδακτικών Μονάδων / ECTS σε σχέση µε τον φόρτο εργασίας; 

Το 63.0% των φοιτητών/τριών κρίνει από ικανοποιητική έως πολύ καλή την αντιστοίχιση ECTS στα µαθήµατα σε 

σχέση µε το φόρτο εργασίας 

Το 60.6% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει από ικανοποιητική έως πολύ 

καλή την αντιστοίχιση ECTS στα µαθήµατα σε σχέση µε το φόρτο εργασίας 

 

Ερώτηµα 14. 

Πόσο Διαφανή ήταν τα κριτήρια βαθµολόγησης;  

Το 86.5% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι τα κριτήρια βαθµολόγησης στις γραπτές ή/και τις προφορικές εργασίες ήταν 

από πολύ έως πάρα πολύ διαφανή 

Το 87.2% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησε πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι τα κριτήρια 

βαθµολόγησης στις γραπτές ή/και τις προφορικές εργασίες ήταν από πολύ έως πάρα πολύ διαφανή 

 

Περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές εργασίες ή/και εξετάσεις  

Ερώτηµα 15.  

Το θέµα δόθηκε εγκαίρως; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες)  

Το 78.7% των φοιτητών/τριών απαντά ότι το θέµα των γραπτών ή/και προφορικών εργασιών δόθηκε εγκαίρως 

Το 75.7% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, απαντά ότι το θέµα των γραπτών 

ή/και προφορικών εργασιών δόθηκε εγκαίρως 

 

Ερώτηµα 16. 

 Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν 

γραπτές ή/και προφορικές εργασίες)  

Το 84.4% των φοιτητών/τριών απαντά ότι η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν 

λογική 

Το 91.4% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, απαντά ότι η καταληκτική 

ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική 

 

Ερώτηµα 17.  

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές 

εργασίες) 

Το 44.4% των φοιτητών/τριών απαντά ότι στη βιβλιοθήκη υπήρχε αρκετό υλικό σχετικό µε τις εργασίες  

Το 46.2% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, απαντά ότι στη βιβλιοθήκη 

υπήρχε αρκετό υλικό σχετικό µε τις εργασίες  

 

Ερώτηµα 18. 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες) 
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Το 76.6% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι υπήρχε καθοδήγηση από το διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εργασίας σε 

πολύ έως πάρα πολύ καλό επίπεδο 

Το 78.4% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι υπήρχε καθοδήγηση 

από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εργασίας σε πολύ έως πάρα πολύ καλό επίπεδο 

 

Ερώτηµα 19. 

Τα σχόλια του διδάσκοντα ήταν εποικοδοµητικά; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές 

εργασίες) 

Το 72.3% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι τα σχόλια του διδάσκοντα στις εργασίες είναι από πολύ έως πάρα πολύ 

εποικοδοµητικά 

Το 72.9% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι τα σχόλια του 

διδάσκοντα στις εργασίες είναι από πολύ έως πάρα πολύ εποικοδοµητικά 

 

Ερώτηµα 20. 

Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; (Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές 

εργασίες) 

Το 54.5% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι δόθηκαν αρκετά περιθώρια βελτίωσης της εργασίας 

Το 55.9% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι δόθηκαν αρκετά 

περιθώρια βελτίωσης της εργασίας 

 

Ερώτηµα 21. 

Η συγκεκριµένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριµένο θέµα; 

Το 79.5% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι οι εργασίες βοηθούν σε πολύ καλό ή πάρα πολύ καλό βαθµό την κατανόηση 

του εκάστοτε θέµατος 

Το 82.4% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι οι εργασίες βοηθούν σε 

πολύ καλό ή πάρα πολύ καλό βαθµό την κατανόηση του εκάστοτε θέµατος 

 
Β. Ο Διδάσκων 

Ερώτηµα 22.  

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα µαθήµατα; 

Το 80.6% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων οργανώνει από πολύ έως πάρα πολύ καλά την παρουσίαση της 

ύλης του µαθήµατος 

Το 81.6% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων οργανώνει 

από πολύ έως πάρα πολύ καλά την παρουσίαση της ύλης του µαθήµατος 

 

Ερώτηµα 23.  

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείµενο του µαθήµατος; 

Το 67.7% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων επιτυγχάνει από πολύ έως πάρα πολύ στο να διεγείρει το 

ενδιαφέρον των φοιτητών/τριών για το αντικείµενο του µαθήµατος 

Το 67.3% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων 

επιτυγχάνει από πολύ έως πάρα πολύ στο να διεγείρει το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριών για το αντικείµενο του 

µαθήµατος 

 

Ερώτηµα 24.  
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Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιµοποιώντας παραδείγµατα; 

Το 71.0% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων επιτυγχάνει από πολύ έως πάρα πολύ στο να αναλύει και 

παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιµοποιώντας παραδείγµατα 

Το 73.5% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων 

επιτυγχάνει από πολύ έως πάρα πολύ στο να αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 

χρησιµοποιώντας παραδείγµατα 

 

Ερώτηµα 25.  

Ενθαρρύνει τους φοιτητές/τριες να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Το 75.8% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων ενθαρρύνει από πολύ έως πάρα πολύ τους/τις φοιτητές/τριες να 

διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση τους 

Το 79.6% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων 

ενθαρρύνει από πολύ έως πάρα πολύ τους/τις φοιτητές/τριες να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν 

την κρίση τους 

 

Ερώτηµα 26.  

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα µαθήµατα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών 

αναφορών, ώρες συνεργασίας µε τους φοιτητές); 

Το 96.8% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων ήταν πολύ έως πάρα πολύ συνεπής στις υποχρεώσεις του 

Το 98.0% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων ήταν πολύ 

έως πάρα πολύ συνεπής στις υποχρεώσεις του 

 

Ερώτηµα 27. 

 Είναι γενικά προσιτός στους/στις φοιτητές/τριες; 

Το 88.5% των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι ο Διδάσκων ήταν πολύ έως πάρα πολύ προσιτός στους/στις φοιτητές/τριες 

Το 87.5% των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι ο Διδάσκων ήταν πολύ 

έως πάρα πολύ προσιτός στους φοιτητές/τριες 

 
Γ. Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Ερώτηµα 28. 

 Πώς κρίνετε τη συµβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

Το 100 % των φοιτητών/τριών κρίνει από ικανοποιητική έως πολύ καλή τη συµβολή του επικουρικού διδακτικού 

προσωπικού στην καλύτερη κατανόηση της ύλης 

Το 100 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει από ικανοποιητική έως 

πολύ καλή τη συµβολή του επικουρικού διδακτικού προσωπικού στην καλύτερη κατανόηση της ύλης. 

 

Δ. Τα Εργαστήρια 

Ερώτηµα 29. 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του; 

Το 81.3 % των φοιτητών/τριών κρίνει από ικανοποιητικό έως πολύ καλό το επίπεδο δυσκολίας των εργαστηρίων 

Το 83.3 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, κρίνει από ικανοποιητικό έως 

πολύ καλό το επίπεδο δυσκολίας των εργαστηρίων 

 

Ερώτηµα 30. 
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Είναι επαρκείς οι σηµειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 

Το 50.0 % των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι είναι επαρκείς οι σηµειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις 

Το 42.9 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι είναι επαρκείς οι 

σηµειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις 

 

Ερώτηµα 31. 

Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραµάτων / ασκήσεων; 

Το 61.1 % των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι οι βασικές αρχές των πειραµάτων εξηγούνται από πολύ έως πάρα πολύ καλά 

Το 57.1 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι οι βασικές αρχές των 

πειραµάτων εξηγούνται από πολύ έως πάρα πολύ καλά 

 

Ερώτηµα 32. 

Είναι επαρκής ο εξοπλισµός του εργαστηρίου; 

Το 44.4 % των φοιτητών/τριών πιστεύει πως ο εξοπλισµός των εργαστηρίων είναι επαρκής 

Το 50.0 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, πιστεύει πως ο εξοπλισµός των 

εργαστηρίων είναι επαρκής 

 

Ερώτηµα 33. 

Παρουσιάζονται ξεκάθαρα οι στόχοι των εργαστηριακών ασκήσεων; 

Το 61.1 % των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι οι στόχοι των εργαστηριακών ασκήσεων παρουσιάζονται από πολύ έως 

πάρα πολύ ξεκάθαρα 

Το 64.3 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι οι στόχοι των 

εργαστηριακών ασκήσεων παρουσιάζονται από πολύ έως πάρα πολύ ξεκάθαρα 

 

Ερώτηµα 34.  

Πόσο χρόνο χρειάζεται να αφιερώσετε για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του εργαστηρίου / στούντιο? 

Το 88.2 % των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι χρειάζεται να αφιερώσει από πολύ έως πάρα πολύ χρόνο για να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργαστηρίων 

Το 92.3 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, θεωρεί ότι χρειάζεται να 

αφιερώσει από πολύ έως πάρα πολύ χρόνο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργαστηρίων 

 
Ε. Οι φοιτητές 

Ερώτηµα 35.  

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις.  

Το 96.8 % των φοιτητών/τριών παρακολουθεί πάνω από το 60% των διαλέξεων 

 

Ερώτηµα 36.  

Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια. 

Το 93.9 % των φοιτητών/τριών παρακολουθεί πάνω από το 60% των εργαστηρίων 

 

Ερώτηµα 37.  

Ανταποκρίνοµαι συστηµατικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις. 

Το 95.0 % των φοιτητών/τριών ανταποκρίνεται από πολύ έως πάρα πολύ συστηµατικά στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις 
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Το 100 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, ανταποκρίνεται από πολύ έως 

πάρα πολύ συστηµατικά στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις 

 

Ερώτηµα 38.  

Μελετώ συστηµατικά την ύλη. 

Το 79.0 % των φοιτητών/τριών µελετάει από πολύ έως πάρα πολύ την ύλη 

Το 91.8 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων, µελετάει από πολύ έως πάρα 

πολύ την ύλη 

 

Ερώτηµα 39.  

Αφιερώνω εβδοµαδιαία για µελέτη του συγκεκριµένου µαθήµατος: 1= <2 Ώρες 2=2-4 Ώρες 3=4-6 Ώρες 4=6-8 Ώρες 5= 

>8 Ώρες 

Το 40.0 % των φοιτητών/τριών αφιερώνει για τη µελέτη του κάθε µαθήµατος πάνω από 6 ώρες εβδοµαδιαία 

Το 51.2 % των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν πάνω από 80% των διαλέξεων,  αφιερώνει για τη µελέτη του 

κάθε µαθήµατος πάνω από 6 ώρες εβδοµαδιαία 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 

Δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία για το Διδακτορικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

3.2. Οργάνωση και Εφαρµογή Διδακτικού Έργου 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

Τα αναλυτικά περιγράµµατα µε την ύλη όλων των µαθηµάτων περιέχονται στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος, ο 

οποίος, είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο του Τµήµατος. 

Κατά την οργάνωση του ωρολογίου προγράµµατος µαθηµάτων γίνεται προσπάθεια ικανοποίησης των εξής κριτηρίων: 

1. Αποφυγή µεγάλων κενών διδασκαλίας στο ηµερήσιο πρόγραµµα κάθε εξαµήνου, ώστε να επιτυγχάνεται η κατά 

το δυνατόν συνεχής παρακολούθηση και να εξασφαλίζεται ικανοποιητικό ποσοστό ελεύθερου χρόνου για 

µελέτη και εκπόνηση άλλων δραστηριοτήτων. 

2. Αποφυγή επικάλυψης µαθηµάτων του ίδιου αλλά και γειτονικών εξαµήνων, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, 

ώστε να µην εµφανίζονται φαινόµενα αποκλεισµού φοιτητών και φοιτητριών από την παρακολούθηση 

µαθηµάτων. 

Προσχέδιο του ωρολογίου προγράµµατος δίδεται στους εκλεγµένους εκπροσώπους των φοιτητών/τριών προς 

αξιολόγηση πριν την οριστικοποίηση και οι παρατηρήσεις τους λαµβάνονται ουσιαστικά υπόψη στην τελική 

διαµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος. 

Όλες οι συνεννοήσεις για τυχόν αλλαγές και αναπληρώσεις µαθηµάτων γίνονται µέσω της Γραµµατείας του 

Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος, υπό µορφή ανακοινώσεων τόσο σε γραπτή µορφή στον πίνακα 

ανακοινώσεων όσο και υπό µορφή ανάρτησης σε σχετικό δικτυακό τόπο της ιστοσελίδας του Τµήµατος. Απώτερος 

στόχος είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης εφαρµογής και τήρησης του ωρολογίου προγράµµατος σπουδών χωρίς 

σηµαντικές παρεκκλίσεις. 

Οι ώρες γραφείου κάθε εκπαιδευτικού ανακοινώνονται έξω από το γραφείο του και στον ιστότοπο του µαθήµατός του. 

Η τήρηση του ωραρίου αυτού είναι υποχρεωτική και δεσµευτική για το διδάσκοντα µε ευθύνη του Προέδρου και 
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αποτελεί µέρος των εβδοµαδιαίων διδακτικών υποχρεώσεών του. Σε περιπτώσεις απουσίας, ο διδάσκων ενηµερώνει 

τους φοιτητές και τις φοιτήτριες µε ηλεκτρονική ανακοίνωση µέσω της Γραµµατείας. Οι ώρες συνεργασίας µε τους 

διδάσκοντες αξιοποιούνται σε µεγάλο βαθµό από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για επίλυση αποριών, καθοδήγηση 

στην εκπόνηση ασκήσεων και πτυχιακών εργασιών, κ.λπ.. Οι φοιτητές συνεργάζονται µε τους διδάσκοντες και εκτός 

των επισήµων ωρών γραφείου. 

Κάθε ακαδηµαϊκό έτος, τουλάχιστον δύο (2) από τα βασικά εισαγωγικά µαθήµατα (π.χ. Μαθηµατική Ανάλυση, Φυσική 

Ι και ΙΙ) διδάσκονται από καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) των δύο ανώτερων βαθµίδων. 

 

Όλα τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν µαθήµατα που εµπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο 

γνωστικό τους πεδίο. 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Αντίστοιχη διαδικασία µε το πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών ακολουθείται και για το πρόγραµµα µεταπτυχιακών 

σπουδών. 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 

Δεν εφαρµόζεται τέτοια διαδικασία. 

 

3.3. Αναλογία Διδασκόντων-Διδασκόµενων 
 

Ως προς το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

 

Η αναλογία διδασκόντων (µέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες µε ΠΔ 407/80, αποσπασµένοι) µε φοιτητές/τριες για τα ακαδηµαϊκά 

έτη 2012-2013 είναι 3.34 %. 

Η αναλογία Διδασκόντων/Διδασκοµένων στα Εργαστήρια/Φροντιστήρια του Τµήµατος σύµφωνα µε τις αναθέσεις  

παρουσιάζεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: 

Χειµερινό εξάµηνο 

 

Αναλογία 

διδασκόντων/διδασκοµένων/Τµήµα 
Αριθµός 

διδασκόντων 

Αριθµός 

διδασκοµένων 

Τµήµατα 

Εργαστηρίων 

Φυσική Ι – Εργαστήρια 

Φυσικής και Μετρήσεων 

1/53 1 213 4 

Εργαστήρια 

Προγραµµατισµός Η/Τ 
1/98 1 195 2 

Εισαγωγή στο Σχεδιασµό 

Τεχνολογικών 

Συστηµάτων 

1/123 1 123 1 

 

Εαρινό εξάµηνο 

 

Αναλογία 

διδασκόντων/διδασκοµένων/Τµήµα 
Αριθµός 

διδασκόντων 

Αριθµός 

διδασκοµένων 

Τµήµατα 

Εργαστηρίων 

Φυσική ΙΙ - 2/50 2 198 4 
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Εργαστήρια Φυσικής 

Εργαστήριο 

Εισαγωγής στην 

Πληροφορική 

1/70 1 140 2 

Εργαστήριο 

Προγράµµατος 

Υπολογιστών σε 

Περιβάλλον Matlab 

1/45 1 90 2 

Στατική - Εργαστήριο 

Στατικής 

1/231 1 231 1 

Εργαστήρια Βάσεων 

Δεδοµένων 

1/181 1 181 1 

Πιθανότητες 

Φροντιστήρια 

1/234 1 234 1 

Επιχειρησιακή 

Έρευνα Ι 

Φροντιστήριο 

1/150 1 150 1 

Στατιστική 

Φροντιστήριο 

1/122 1 122 1 

 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Η αναλογία διδασκόντων (µέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες µε ΠΔ 407/80, εξωτερικοί συνεργάτες) µε φοιτητές/τριες για τα 

ακαδηµαϊκά έτη 2012-13 διαµορφώνεται ως εξής: 
 

Μάθηµα Είδος µαθήµατος Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων 

Διοίκηση &Στρατηγική για Μηχανικούς Υποχρεωτικό κορµού 1/22 

Διοικητική Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Υποχρεωτικό κορµού 1/22 

Διεθνής Μακροοικονοµική Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 1/10 

Διεθνής Χρηµατοοικονοµική: Θεσµοί και Αγορές Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 2/10 

Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 2/10 

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 1/12 

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 1/12 

Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 1/12 

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων Υποχρεωτικό κορµού 2/22 

Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 1/10 

Προσοµοίωση Χρηµατοοικονοµικών Σεναρίων Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 1/10 

Δυναµική των Χρηµατοοικονοµικών Αγορών Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 2/10 

Διοίκηση Λειτουργιών & Παραγωγής Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 1/11 

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 1/11 

Διοίκηση Έργων & Διαχείριση Κινδύνων Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 1/11 

 

Δεν προσφέρθηκαν εργαστήρια στο Π.Μ.Σ κατά το ακαδ. έτος 2012-13. 
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Ως προς το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 

Για το ακαδ. έτος 2012-13 η αναλογία διδασκόντων / υποψήφιων διδακτόρων ήταν 14/19. 

 

3.4. Εκπαιδευτικά βοηθήµατα 
 

Ως προς το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται συµπληρωµατικά από συνοδευτικό µαθησιακό υλικό, στο οποίο 

περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

 

1. Βιβλία που έχουν επιλεγεί ως προτεινόµενα συγγράµµατα για κάθε µάθηµα. 

2. Σηµειώσεις διδασκόντων σε έντυπη µορφή. 

3. Ηλεκτρονικοί µαθησιακοί πόροι (σηµειώσεις και διαφάνειες διαλέξεων, ασκήσεις και δραστηριότητες, 

εργασίες, σύνδεσµοι για ηλεκτρονικά βιβλία, άρθρα και άλλες πηγές πληροφορίας στο διαδίκτυο, κ.λπ.), που 

είναι διαθέσιµοι στον ιστότοπο του Τµήµατος. 

4. Προτεινόµενη βιβλιογραφία από το υλικό της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος. 

 

Τα συγγράµµατα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 διανεµήθηκαν µέσω του συστήµατος "ΕΥΔΟΞΟΣ". Τα 

ηλεκτρονικά βοηθήµατα και οι έντυπες σηµειώσεις διατίθενται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου. 

 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία, πριν το τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους ενεργοποιείται η 

διαδικασία επικαιροποίησης των καταλόγων διανεµόµενων συγγραµµάτων. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, οι 

διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα αλλαγής των εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, αλλά και ενηµέρωσης των σηµειώσεων 

που συµπληρωµατικά παρέχουν. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά βοηθήµατα, η διαδικασία επικαιροποίησης είναι 

συνεχής, δεδοµένου ότι ο κάθε διδάσκων, ως διαχειριστής των µαθηµάτων του, µπορεί ανά πάσα στιγµή να ενηµερώνει 

το παρεχόµενο υλικό. 

 

Επιπρόσθετα, παρέχεται υποστήριξη από τη Βιβλιοθήκη µε τη συνεργασία των διδασκόντων του Τµήµατος για την 

παραγγελία και τον εµπλουτισµό της µε νέα βιβλία. Επιπλέον, σηµαντική είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου 

µέσω της χρήσης του διαδικτύου, αλλά και της αξιοποίησης δηµόσιων και ελεύθερης χρήσης διαδικτυακών πόρων από 

τους ίδιους τους διδάσκοντες. 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από ανάλογες πρακτικές. 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 

Δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία για το Διδακτορικό Πρόγραµµα Σπουδών. 

 

3.5. Διαθέσιµα µέσα και υποδοµές 

Ως προς το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 
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Για τη διδασκαλία των µαθηµάτων χρησιµοποιείται το αµφιθέατρο και άλλες 9 αίθουσες της Σχολής Επιστηµών της 

Διοίκησης, οι οποίες δεν χρησιµοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα από το Τµήµα. Οι αίθουσες διδασκαλίας ως προς 

τον αριθµό τους και µε δεδοµένες τις ανάγκες προσφοράς σηµαντικού αριθµού µαθηµάτων, λόγω του πολυτεχνικού 

χαρακτήρα και του πενταετούς προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών, αλλά και του βαθµού χρήσης τους κρίνονται 

οριακά επαρκείς έως ανεπαρκείς, ειδικά σε µαθήµατα µε µεγάλο αριθµό εγγεγραµµένων φοιτητών/τριών. Επίσης, η 

διαµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος σπουδών δυσχεραίνεται από τη χαµηλή διαθεσιµότητα αιθουσών. Σε ό,τι 

όµως αφορά την καταλληλότητά τους κρίνονται από ανεπαρκείς έως οριακά επαρκείς, εξαρτώµενη από τη συντήρηση 

του υπάρχοντος εξοπλισµού. 

Στο ΤΜΟΔ λειτουργεί 1 εκπαιδευτικό εργαστήριο και οι ανάγκες των εργαστηρίων πληροφορικής καλύπτονται από τα 

εργαστήρια της Σχολής ως ακολούθως: 

� 1 Εργαστήριο Φυσικής και Μετρήσεων 21 θέσεων εργασίας 

� 3 Εργαστήρια Πληροφορικής: 59 θέσεων εργασίας. 

Η καταλληλότητα και η ποιότητα των εργαστηριακών χώρων κρίνεται σχετικά ικανοποιητική µε ορισµένες εξαιρέσεις 

που έχουν να κάνουν µε τη συντήρηση του εξοπλισµού. Το µέγεθός τους, όµως, είναι σχετικά µικρό για τον αριθµό των 

φοιτητών/τριών του Τµήµατος. Πιο συγκεκριµένα, η καταλληλότητα και η ποιότητα του εργαστηρίου Φυσικής και 

Μετρήσεων κρίνεται ικανοποιητική. Ο εξοπλισµός του εργαστηρίου Πληροφορικής κρίνεται σχετικά επαρκής µε 

δεδοµένο ότι αρκετά µηχανήµατα είναι αρκετών ετών και χρειάζονται συνεχή συντήρηση και αναβάθµιση. Ο βαθµός 

χρήσης σε όλα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι ιδιαίτερα µεγάλος. Ακόµα και στο εξειδικευµένο εργαστήριο της 

Φυσικής και Μετρήσεων, εκπαιδεύονται 8 τµήµατα των 12 περίπου φοιτητών/τριών το κάθε ένα ανά εξάµηνο, λόγω 

του µικρού µεγέθους του εργαστηρίου. Ο υποστηρικτικός εξοπλισµός συντηρείται και συµπληρώνεται ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα µε ιδίους πόρους του τµήµατος. Οι αποθήκες εργαστηριακού εξοπλισµού καλύπτουν σε σηµαντικό 

βαθµό τις απαραίτητες ανάγκες.  

 

Ως προς το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Η διδασκαλία των µαθηµάτων πραγµατοποιείται σε κτήρια της Σχολής Επιστηµών της Διοίκησης. Η Σχολή διαθέτει 5 

κτήρια (είτε ιδιόκτητα είτε υπό ενοικίαση), καθώς και αµφιθέατρο και 3 εργαστήρια πληροφορικής. Οι αίθουσες 

διδασκαλίας κρίνονται οριακά επαρκείς, καθώς χρησιµοποιούνται εξίσου από όλα τα Τµήµατα (προπτυχιακά και 

µεταπτυχιακά) της Σχολής. Η καταλληλότητα και η ποιότητα των χώρων κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Ο 

εξοπλισµός του εργαστηρίου Πληροφορικής κρίνεται σχετικά επαρκής µε δεδοµένο ότι αρκετά µηχανήµατα είναι 

αρκετών ετών και χρειάζονται συνεχή συντήρηση και αναβάθµιση. 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 

Χρησιµοποιούνται θέσεις εργασίας και υπάρχουσες υποδοµές στα γραφεία και τα ερευνητικά εργαστήρια των 

καθηγητών (µελών ΔΕΠ) που είναι οι κύριοι επιβλέποντες των διδακτορικών διατριβών.  

 

3.6. Αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας 

Η αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας αποτυπώνεται στα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης από 

τους φοιτητές/τριες και παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ. 

Το ποσοστό των φοιτητών και φοιτητριών που συµµετείχαν στις εξετάσεις κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012 - 13 δίνεται 

ανά εξεταστική περίοδο στον ακόλουθο πίνακα, µέσω της αξιοποίησης των στοιχείων που υπάρχουν στο φοιτητολόγιο. 

Ποσοστό συµµετοχής φοιτητών/φοιτητριών στις εξετάσεις 
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(%) 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 58,74 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 50,57 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 34,87 

 

Η αξιολόγηση των ποσοστών επιτυχίας των φοιτητών και φοιτητριών στις εξετάσεις, ανά µάθηµα και εξεταστική 

περίοδο κατά το ακαδ. έτος 2012 - 13, δίνεται µέσω των στοιχείων που έχουν εξορυχτεί από το φοιτητολόγιο, στον 

Πίνακα 12.2 του Παραρτήµατος Β. Από τον πίνακα αυτόν φαίνεται ότι το µέσο ποσοστό επιτυχίας των 

φοιτητών/φοιτητριών στην κανονική εξεταστική είναι 47,51% (στο σύνολο των συµµετεχόντων), ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για την επαναληπτική εξεταστική είναι 39,84% (στο σύνολο των συµµετεχόντων).  

 

Ως προς το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Η αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας αποτυπώνεται στα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης από 

τους φοιτητές/τριες και παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ. Η συµµετοχή των φοιτητών/τριών που 

συµµετέχουν στις εξετάσεις, καθώς και η αξιολόγηση των ποσοστών επιτυχίας, ανά µάθηµα και εξεταστική περίοδο 

κατά το ακαδ. έτος 2012 - 13, δίνεται, µέσω των στοιχείων που έχουν εξορυχτεί από το φοιτητολόγιο, στον Πίνακα 

13.1 του Παραρτήµατος Β. 

Η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός πτυχίου των φοιτητών και φοιτητριών δίνεται στον Πίνακα 14 του 

Παραρτήµατος Β. Η µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίων δίνεται στον Πίνακα 2.2 του Παραρτήµατος Β. 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 

Η µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου των υποψήφιων διδακτόρων δίνεται στον Πίνακα 5 του Παραρτήµατος 

Β. Όλες οι διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί στο Τµήµα, µέχρι και το ακαδ. έτος 2012-13, έχουν 

βαθµολογηθεί ανεξαιρέτως µε άριστα. 

3.7. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

Ως προς το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

Στο τµήµα µας αξιοποιούνται πλήρως οι τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών τόσο για τις διοικητικές ανάγκες 

όσο και για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευµένο στην υπάρχουσα 

τεχνολογία και την αξιοποιεί είτε σαν µέσο για τις διαλέξεις των διδασκόντων του Τµήµατος είτε σαν αναπτυξιακό 

εργαλείο στη διδασκαλία µαθηµάτων του Τµήµατος (π.χ. εκµάθηση συγκεκριµένου λογισµικού πακέτου που 

εξυπηρετεί το αντικείµενο µαθήµατος) είτε σαν µέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ φοιτητών/τριών και 

διδασκόντων είτε για ενηµέρωση και πληροφόρηση µέσω της ιστοσελίδας του τµήµατος. Το διοικητικό προσωπικό 

είναι επίσης πλήρως εκπαιδευµένο στην υπάρχουσα τεχνολογία και την αξιοποιεί µεταξύ άλλων για την καταχώριση 

της βαθµολογίας, και των λοιπών στοιχείων των φοιτητών/τριών στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο, καθώς και για τη 

διαµόρφωση των ιστοσελίδων του τµήµατος. Το Τµήµα χρησιµοποιεί ΤΠΕ για την εξαµηνιαία αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων από τους φοιτητές/τριες. Η επικοινωνία των φοιτητών/τριών µε το διδάσκοντα 

γίνεται κυρίως µε τη χρήση ΤΠΕ µέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΟΔ, στην οποία αναρτώνται ανακοινώσεις, αλλά και µε 

το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
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Ως προς το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Όπως και στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 

Όπως και στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών 

 

3.8. Βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα 
 

Στο πλαίσιο πολλών εκ των εργασιών που εκπονούν οι φοιτητές και φοιτήτριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 

στο Τµήµα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής  εργασίας, η εµπλοκή τους στην εκµάθηση 

και χρήση τεχνολογιών αιχµής, καθώς και στην υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων του Τµήµατος είναι δεδοµένη 

και ενθαρρύνεται από τους καθηγητές (µέλη ΔΕΠ). Τα αποτελέσµατα της σύνδεσης µε την έρευνα αποτυπώνονται τις 

περισσότερες φορές σε επιστηµονικά άρθρα και δηµοσιεύσεις, καθώς και της συµµετοχής σε συνέδρια, γεγονός που 

καταδεικνύει τον υψηλό βαθµό σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητη η αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας και επιστηµονικών άρθρων. Για το σκοπό αυτό παρέχεται από τους διδάσκοντες ενηµέρωση 

για την αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος, καθώς και συνεργαζόµενων ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών. 

Επιπλέον, συνιστάται η αναζήτηση άρθρων και ηλεκτρονικών πόρων µέσω Διαδικτύου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο σύνολο των µαθηµάτων απαιτείται από τους φοιτητές και φοιτήτριες η 

αναζήτηση, η κριτική αξιολόγηση και η χρησιµοποίηση (ξενόγλωσσης πρωτίστως) βιβλιογραφίας.  

 

3.9. Συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού 
 

Οι καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) του Τµήµατος συνεργάζονται µε καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

είτε σε ερευνητικό επίπεδο είτε µέσω της πραγµατοποίησης διαλέξεων είτε µέσω της διδασκαλίας ολοκληρωµένων 

κύκλων µαθηµάτων, κυρίως σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Ενδεικτικά, αναφέρουµε το Ε.Μ.Π., το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

«Δηµόκριτος», το Α.Π.Θ., το Ε.Κ.Π.Α, το Πανεπιστήµιο Πειραιώς, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το 

Πανεπιστήµιο Πατρών και το ΕΑΠ. 

 

Επίσης, το Τµήµα αναπτύσσει συνεργασίες σε ερευνητικό κυρίως επίπεδο µε Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα του εξωτερικού, 

καθώς και στη διοργάνωση θερινών σχολείων και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ενδεικτικά, αναφέρουµε τα παρακάτω 

ακαδηµαϊκά ιδρύµατα του εξωτερικού µε τα οποία συνεργάζεται το Τµήµα: C.E.R.N (Switzerland), DESY (Germany), 

ASTRON (Netherlands), University of Toronto (Canada), University of Salerno (Italy), κ.λπ.. Οι συνεργασίες αφορούν 

στην εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων, την από κοινού συγγραφή επιστηµονικών άρθρων µε καθηγητές (µέλη 

ΔΕΠ) και ερευνητικούς εταίρους, την συνδιοργάνωση διεθνών συνεδρίων κ.λπ.. 

 

3.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 
 

Το Τµήµα ενθαρρύνει την κινητικότητα των µελών του στο πλαίσιο ερευνητικών, ακαδηµαϊκών και αναπτυξιακών 

δραστηριοτήτων. Επίσης, µέσα από το πρόγραµµα LLP/Erasmus χρηµατοδοτούνται  και χορηγούνται σε ετήσια βάση 

άδειες στους καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) για να επισκέπτονται Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ιδρύµατα της Αλλοδαπής. Ο 

κάθε καθηγητής (µέλος ΔΕΠ) συντάσσει ένα λεπτοµερές πρόγραµµα διαλέξεων-δραστηριοτήτων που θα πράξει στο 

ίδρυµα που θα το φιλοξενήσει πριν λάβει την άδεια µετάβασης από το Τµήµα. Ως απόρροια της κινητικότητας έχουν 
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προκύψει διµερείς συµβάσεις στο πλαίσιο κινητικότητας καθηγητών (µελών ΔΕΠ) και φοιτητών/τριών µε διάφορα 

Ιδρύµατα αναγνωρισµένης αξίας, καθώς επίσης και συµφωνίες για από κοινού κατάθεση προγραµµάτων Έρευνας και 

Ανάπτυξης. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα Ιδρύµατα, µε τα οποία το Τµήµα µας διατελεί σε συνεχή 

συνεργασία και επικοινωνία στο πλαίσιο του Erasmus/Socrates: 

• UTC (Université de Technologie de Compiègne) 

• ENSIB (Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs de Bourges) 

• Yasar University 

 

Το Τµήµα διατηρεί στοιχεία για τις µετακινήσεις που χρηµατοδοτούνται πλήρως ή µερικώς από τους πόρους του 

Τµήµατος. Επίσης, πραγµατοποιεί εκδηλώσεις, στις οποίες ενηµερώνει τους φοιτητές/τριες και τους καθηγητές (µέλη 

ΔΕΠ) για τα σχετικά προγράµµατα. Ειδικότερα, για το πρόγραµµα ERASMUS & ERASMUS Placement γίνεται 

ενηµέρωση/παρουσίαση στα µέσα κάθε ακαδηµαϊκού έτους από το γραφείο ERASMUS του Πανεπιστηµίου. Οι 

φοιτητές και φοιτήτριες υποστηρίζονται από την επιτροπή Erasmus του Τµήµατος, από το κεντρικό Γραφείο 

Ακαδηµαϊκών Προγραµµάτων και Διεθνών Συνεργασιών, καθώς και από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριµνας. Δεν 

διδάσκονται προς το παρόν µαθήµατα σε ξένη γλώσσα στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών. Στο Π.Μ.Σ. διδάσκεται 

1 µάθηµα στην αγγλική γλώσσα. 

Οι καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) του Τµήµατος παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε άλλα ιδρύµατα είτε κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής τους άδειας ή κατόπιν ειδικής άδειας από τη Συνέλευση του Τµήµατος και των άλλων, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία, θεσµοθετηµένων οργάνων του Πανεπιστηµίου. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις το Τµήµα ενηµερώνεται και 

αναγνωρίζει το εκπαιδευτικό έργο που προσφέρθηκε. 

 

Ως προς το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

Κατά το ακαδ. έτος 2012-13 µετακινήθηκε ένας προπτυχιακός φοιτητής στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus του 

Τµήµατος. Συγκεκριµένα µετέβη σε Α.Ε.Ι. της Ιταλίας στο Universita degli studi di Milano Bicocca, στο Μιλάνο, 

για το εαρινό εξάµηνο.  

Ως προς το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Δεν υπήρχε µετακίνηση µεταπτυχιακών φοιτητών-τριών ούτε από το Τµήµα ούτε προς άλλο Τµήµα του εξωτερικού 

µέσω του προγράµµατος ERASMUS κατά το ακαδ. έτος 2012-13.  

 

Ως προς το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 

Δεν υπήρχε µετακίνηση διδακτορικών φοιτητών-τριών ούτε από ούτε προς από το Τµήµα ούτε προς άλλο Τµήµα του 

εξωτερικού µέσω του προγράµµατος ERASMUS το πρόγραµµα κατά το ακαδ. έτος 2012-13. 

 

3.11 Συµπεράσµατα 
 

Με βάση την αξιολόγηση του διδακτικού έργου και την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων καταλήγουµε στα εξής 

συµπεράσµατα: 

• Η απόδοση και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας παραµένουν απόλυτα ικανοποιητικές.  

• Οι σχέσεις των διδασκόντων µε τους φοιτητές και φοιτήτριες είναι άριστες. 

• Έλλειψη καθηγητών (µελών ΔΕΠ) για την κάλυψη βασικών µαθηµάτων των προγραµµάτων σπουδών. 

Επισηµαίνεται,  επίσης, ο συνεχώς µειούµενος αριθµός διδασκόντων  βάσει του Π.Δ.  407/80, λόγω των 

περικοπών χρηµατοδότησης  του Ιδρύµατος. 
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• Διαφαίνονται ελλείψεις στις υποδοµές και κυρίως σε αίθουσες διδασκαλίας και δυσκολία στην προσφορά 

πρόσθετου εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού έργου. Το Τµήµα αδυνατεί να εκτιµήσει εάν αυτές οι ελλείψεις 

µπορούν να  αντιµετωπιστούν στο άµεσο µέλλον. 

 

4. Ερευνητικό έργο 
 

4.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος 
 

Τα κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας περιλαµβάνουν: 

� Τη διεθνή αναγνώριση του Τµήµατος και των ερευνητών 

� Τη χρηµατοδότηση συµµετοχής σε συνέδρια και την κάλυψη εξόδων ταξιδιού 

� Τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών 

� Τη χρηµατοδότηση εξοπλισµού εργαστηρίων 

� Τη χρηµατοδότηση διοργάνωσης συνεδρίων και θερινών σχολείων 

 

Υπάρχει τακτική ενηµέρωση του ακαδηµαϊκού προσωπικού για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης της έρευνας, από τον 

Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Παράλληλα, οι διδάσκοντες ενηµερώνονται µε δική τους 

πρωτοβουλία µέσω των διεθνών και εθνικών συνεργασιών και επαφών που διατηρούν. 

 

Η ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται: 

• από το Ίδρυµα µέσω της βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών που παρέχουν την ελεύθερη 

πρόσβαση σε ένα σηµαντικό πλήθος διεθνών επιστηµονικών περιοδικών. 

• από το Τµήµα που παρέχει εξοπλισµό και υποδοµές στο πλαίσιο των ερευνητικών εργαστηρίων 

• από τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του Ιδρύµατος, που παρέχει υποστήριξη στη σύνταξη και υποβολή 

προτάσεων και στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων. 

 

Δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες έρευνας, αλλά οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος 

απαλλάσσονται από την πληρωµή διδάκτρων.  

 

Για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσµάτων στο εσωτερικό του Τµήµατος αξιοποιούνται οι ιστοχώροι του 

Τµήµατος και αυτοί των ερευνητικών εργαστηρίων και οµάδων. Επιπλέον, διοργανώνονται ετήσιες παρουσιάσεις στο 

πλαίσιο των εκθέσεων προόδου του κάθε υποψήφιου διδάκτορα. 

 

Τα ερευνητικά αποτελέσµατα διαχέονται στην ελληνική και διεθνή ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα µέσω των 

καθιερωµένων διεθνών πρακτικών: 

• Δηµοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά 

• Ανακοινώσεις σε συνέδρια και δηµοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων 

 

 

4.2. Ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα 
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Οι καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) του Τµήµατος επιδιώκουν και αναλαµβάνουν ερευνητικές πρωτοβουλίες σε προτάσεις και 

συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα. Η εισροή εσόδων από ερευνητικά προγράµµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

Αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στις ιστοσελίδες των εργαστηρίων του Τµήµατος. Από τα ερευνητικά κονδύλια 

χρηµατοδοτούνται µεταπτυχιακοί, κυρίως διδακτορικοί, φοιτητές/τριες και επιστηµονικοί συνεργάτες. Το ερευνητικό 

έργο του ΤΜΟΔ υποστηρίζεται από 8 ερευνητικά εργαστήρια, στα οποία υλοποιούνται πολλαπλά ερευνητικά έργα που 

χρηµατοδοτούνται τόσο από Ελληνικούς φορείς (ΓΓΕΤ, ΥΠΕΠΘ, κ.λπ.) και Ελληνικές Επιχειρήσεις, όσο και από 

διεθνείς φορείς χρηµατοδότησης έρευνας (FP7, MED, SEE, κ.λπ.).  

 

4.3. Διαθέσιµες ερευνητικές υποδοµές 
 

Το Τµήµα δεν διαθέτει αρκετούς χώρους για χρήση των ερευνητικών εργαστηρίων, ωστόσο, φέτος αξιοποιήθηκαν 

καλύτερα οι υφιστάµενες υποδοµές και από τα τρία εργαστήρια που στεγάζονταν σε δικό τους χώρο, σήµερα τα έξη 

από τα οκτώ, έχουν πλέον το δικό τους χώρο ή λειτουργούν σε κοινό χώρο µε κοινό εργαστηριακό εξοπλισµό. 

Δεδοµένου ότι οι διαθέσιµες υποδοµές δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας του 

τµήµατος, συνεχίζεται να καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια για την αξιοποίηση των διαθέσιµών πόρων και των 

υφιστάµενων υποδοµών. Να σηµειωθεί ότι οι υπάρχουσες ερευνητικές υποδοµές χρηµατοδοτούνται, κυρίως, από τα 

ερευνητικά προγράµµατα και από το πρόγραµµα ΤΣΜΕΔΕ του Τµήµατος. 

 

Ο εργαστηριακός εξοπλισµός είναι αρκετά ικανοποιητικός αυτή τη στιγµή για τα περισσότερα εργαστήρια, ώστε να 

διεξάγεται σηµαντικό ερευνητικό έργο. Να σηµειωθεί, όµως, ότι κάποια εργαστήρια µε ελλιπή εξοπλισµό κάνουν 

χρήση των υποδοµών άλλων συνεργαζόµενων εργαστηρίων, ώστε να ολοκληρωθεί αποτελεσµατικά η έρευνα τους. 

Επιπλέον, να αναφερθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη µία µεγάλη προµήθεια εξοπλισµού για τα εργαστήρια του Τµήµατος, 

ύψους περίπου 600.000 € από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, η οποία όταν ολοκληρωθεί, θα αναβαθµίσει δραστικά τα 

ερευνητικά εργαστήρια του Τµήµατος και την έρευνα που διεξάγεται σε αυτά. 

 

4.4. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος το 

ακαδηµαϊκό έτος 
 

Η καταγραφή των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των διδασκόντων, για το τρέχον έτος, παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

Παράρτηµα A και περιληπτικά στον Πίνακα 15 του Παραρτήµατος B. Να σηµειωθεί ότι ένα µεγάλο µέρος των 

επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των διδασκόντων βρίσκονται σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων, όπως το scopus 

(www.scopus.com) και το INSPIRE. Συγκεκριµένα, για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13, εντοπίζονται 158 επιστηµονικές 

δηµοσιεύσεις διδασκόντων του Τµήµατος και περισσότερες από 1400 ετεροαναφορές. 

 

4.5. Βαθµός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους 
 

Ο βαθµός αναγνώρισης της έρευνας του Τµήµατος κρίνεται από τις ετεροαναφορές στο δηµοσιευµένο ερευνητικό έργο 

και για το τρέχον έτος ανέρχονται σε 1427. Τα εκτενή αποτελέσµατα για το τρέχον έτος  παρουσιάζονται στον Πίνακα 

16 του Παραρτήµατος B. 

 

4.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος 
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Οι καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) του Τµήµατος αναπτύσσουν συνεργασίες µε καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) άλλων συγγενών 

Τµηµάτων των AEI της χώρας, καθώς και Πανεπιστηµίων ή Ερευνητικών Κέντρων της αλλοδαπής. 

 

4.7. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί σε µέλη του Τµήµατος 
 

Βραβεία 

Το Τµήµα δεν έχει γνώση σχετικών βραβείων των καθηγητών (µελών ΔΕΠ). 

 

Τιµητικοί Τίτλοι 

Το Τµήµα δεν έχει γνώση σχετικών τιµητικών τίτλων των καθηγητών (µελών ΔΕΠ). 

 

4.8. Βαθµός συµµετοχής των φοιτητών στην έρευνα 

 

Από τους διδάσκοντες του Τµήµατος αναφέρεται ότι η συµµετοχή προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών στην 

έρευνα υπερβαίνει το 80% και υλοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωµατικής τους εργασίας. Επιπρόσθετα, το 

σύνολο των υποψηφίων διδακτόρων συµµετέχει ενεργά στην έρευνα µε διεθνείς αναγνωρισµένες επιστηµονικές 

δηµοσιεύσεις. 

 

4.9. Συµπεράσµατα 

 

Με βάση την αξιολόγηση του ερευνητικού έργου καταλήγουµε στα εξής συµπεράσµατα: 

• Το ερευνητικό έργο του Τµήµατος κυµαίνεται σταθερά στα ίδια επίπεδα µε εκείνα του προηγούµενου 

ακαδηµαϊκού έτους 2011-12 και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό µε 158 συνολικά δηµοσιεύσεις σε περιοδικά, πρακτικά 

συνεδρίων και άλλες επιστηµονικές εργασίες για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 - 13. Επίσης, τυγχάνει σηµαντικής διεθνούς 

αναγνώρισης, όπως επιβεβαιώνεται από τις περισσότερο από 1427 ετεροαναφορές για την ίδια χρονική περίοδο.  

• Οι υποδοµές έρευνας, κυρίως, όσον αφορά τους εργαστηριακούς χώρους παρουσιάζουν ακόµα ελλείψεις, αν 

και καταβλήθηκε προσπάθεια για να βρεθεί χώρος για άλλα τρία εργαστήρια. Οι τυχόν ελλείψεις που αφορούν τον 

εργαστηριακό εξοπλισµό αναµένεται να καλυφθούν τα επόµενα έτη. Επίσης, καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια για 

τη βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάµενου εξοπλισµού. 

• Η συµµετοχή των καθηγητών (µελών ΔΕΠ) σε ερευνητικά προγράµµατα είναι ικανοποιητική µε δεδοµένη τη 

διεπιστηµονικότητα του Τµήµατος. Παράλληλα, όµως, εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για την ανάπτυξη περαιτέρω 

συνεργασιών τόσο µεταξύ των µελών ΔΕΠ, όσο και µε Ιδρύµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. 

• Η συµµετοχή των φοιτητών/τριών στην έρευνα κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική και είναι αποτέλεσµα της 

πολιτικής του Τµήµατος για την καλύτερη κατάρτισή τους σε διεθνές επίπεδο. 

• Η ποιότητα του ερευνητικού έργου των Υποψηφίων Διδακτόρων είναι υψηλού επιπέδου µε επιστηµονικές 

δηµοσιεύσεις που βρίσκονται σε αναγνωρισµένες διεθνείς βάσεις δεδοµένων. 

•  Η  εισροή εσόδων από ερευνητικά προγράµµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 
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5. Επιµορφωτικό έργο 
 

Οργανωµένο επιµορφωτικό έργο του Τµήµατος δεν υπήρχε για το ακαδ. έτος 2012-13. Όµως, τόσο οι καθηγητές του 

Τµήµατος όσο και οι διδάσκοντες επί συµβάσει συνεργάζονται µε συναδέλφους τους άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

για την πραγµατοποίηση διαλέξεων και σεµιναρίων, µέσω της διδασκαλίας ολοκληρωµένων κύκλων µαθηµάτων. 

Επίσης, προβαίνουν στη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση θερινών σχολείων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι κατά το ακαδ. 

έτος 2012-13 πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

�   25- 28 /04/ 2013: Οργάνωση του ετήσιου συνεδρίου της Εταιρείας Σπουδών Φυσικής Υψηλών 

Ενεργειών  µε θέµα "HEP2013: Recent Developments in High Energy Physics and Cosmology", στο 

αµφιθέατρο της Σχολής Επιστηµών Διοίκησης. Συµµετείχαν 80 ερευνητές και διδακτορικοί φοιτητές/τριες από 

την επιστηµονική περιοχή της φυσικής στοιχειωδών σωµατιδίων.  Πρόεδρος της επιτροπής διοργάνωσης του 

Συνεδρίου ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Κ. Παπαγεωργίου. 
� 27 Απριλίου 2013: Στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΕΕΣΦΥΕ οργανώθηκε οµιλία του Καθηγητή κ. 

Κωνσταντίνου Μπαχά, Ecole Normale Superieure, µε θέµα; "Δοµή της ύλης και ιστορία του Σύµπαντος: 

Εξελίξεις στη σύγχρονη φυσική" για το ευρύ κοινό στο Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο Χίου.  Υπεύθυνοι της 

διοργάνωσης αυτής ήταν η οµάδα φυσικής του Τµήµατος που απαρτίζεται από τον Καθηγητή Ι. Γκιάλα και 

τον Αναπληρωτή Καθηγητή  Κ. Παπαγεωργίου. 
� Μαϊος 2013:	  Ο κ. Β. Ζεϊµπέκης, Διδάσκων επί συµβάσει του Τµήµατος, προσκεκληµένος οµιλητής στο 

πλαίσιο του συνεδρίου Southeast European Intermodality, που διεξήχθη στην Αθήνα, στις 16-17 Μαΐου 
2013. Ο τίτλος της οµιλίας ήταν: “Assessment and future challenges for the Pan-European Corridors IV, V 
and VII”. 

� 07/2013: Η κ. Α. Κωνσταντέλου, µόνιµη Επίκ. Καθηγήτρια του Τµήµατός µας, στο πλαίσιο της 

δραστηριότητάς της ως µέλος της Οµάδας Εργασίας της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, είχε την ευθύνη για τη διοργάνωση του 2ου Θερινού Σχολείου Νεανικής 

Επιχειρηµατικότητας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, που πραγµατοποιήθηκε στη Χίο. 

� Ιούλιος 2013:	   	  Ο κ. Β. Ζεϊµπέκης, Διδάσκων επί συµβάσει του Τµήµατος, προσκεκληµένος οµιλητής στο 
πλαίσιο του 1st Summer School on e-Business, που οργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και διεξήχθη 
στη Μυτιλήνη στις 28 Iουλίου µε 4 Αυγούστου. Ο τίτλος της οµιλίας ήταν “E-supply chains: The use of 
RFID technology”. 

Επιπρόσθετα, από το ακαδ. έτος 2010-11 ξεκίνησε να εφαρµόζεται ο θεσµός των ανοιχτών διαλέξεων ανά 

Πανεπιστηµιακή Μονάδα, ο οποίος συνεχίστηκε και στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος. Στο πλαίσιο αυτό, το Τµήµα µας 

συµµετείχε ενεργά µε τη διοργάνωση διαλέξεων πάνω σε εξειδικευµένα αντικείµενα. Λεπτοµερή στοιχειά αυτών 

αναρτήθηκαν στο forum.aegean.gr. 
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6. Κοινωνικό έργο 
 

Στο Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης δεν υπάρχει «οργανωµένο κοινωνικό έργο» µε τη στενή έννοια του 

όρου. Όµως, το ανθρώπινο δυναµικό (εκπαιδευτικό, τεχνικό, ερευνητικό και διοικητικό) του Τµήµατος Μηχανικών 

Οικονοµίας και Διοίκησης συµµετείχε και συµµετέχει ενεργά σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως η συλλογή 

τροφίµων, φαρµάκων αλλά και χρηµάτων για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών οµάδων.  

Επιπρόσθετα, καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) του Τµήµατος συµµετείχαν στην καµπάνια ενηµέρωσης των Σχολείων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε το Τµήµα.  

επίσης, µέλη από το ανθρώπινο δυναµικό του Τµήµατος συµµετείχαν ενεργά στη δενδροφύτευση που 

πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή Αγ. Παρασκευής στη θέση «Καθίσµατα» της Χίου και ανταποκρίθηκαν θετικά στη 

συλλογή χρηµάτων για την αγορά λουλουδιών και φυτών για τον κήπο του Πανεπιστηµίου. 

 

7. Φοιτητική ζωή 
 

Επειδή η πανεπιστηµιακή κοινότητα στη Χίο είναι µικρή και κατ’ επέκταση οι περισσότεροι φοιτητές/τριες 

γνωρίζονται µεταξύ τους, το επίπεδο των κοινωνικών τους σχέσεων είναι αξιοζήλευτο. Επιπλέον, έχουν δοµηθεί 

πανεπιστηµιακές οµάδες που προσφέρουν αρκετές επιλογές σε έναν/µία φοιτητή/τρια που σπουδάζει στη Χίο. 

Σε αθλητικό επίπεδο η Χίος διαθέτει πολύ καλές υποδοµές (κλειστό κολυµβητήριο ολυµπιακών διαστάσεων, κλειστό 

γυµναστήριο, γήπεδα ποδοσφαίρου-στίβου). Η Σχολή Επιστηµών της Διοίκησης διαθέτει Γυµναστή για την οργάνωση 

της αθλητικής ζωής των φοιτητών της. Η προσέλευση σε ατοµικό επίπεδο δεν είναι ικανοποιητική, η συµµετοχή, όµως, 

σε οµάδες ήταν πολύ καλή, αλλά τελευταία φθίνει. Προ µερικών ετών υπήρχε οµάδα πόλο και οµάδα 

καλαθοσφαίρισης, οι οποίες έπαιρναν µέρος στις Πανεπιστηµιάδες. Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι ήταν οι µόνες 

οµάδες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, οι οποίες ήταν αναγνωρισµένες από τις τοπικές επιτροπές των εν λόγω αθληµάτων 

και συµµετείχαν κανονικά στα τοπικά πρωταθλήµατα, πολλές φορές µε διακρίσεις. Η µόνη αθλητική οµάδα που 

παραµένει ενεργή µέχρι τώρα είναι αυτή του ποδοσφαίρου και είναι η µόνη στην Ελλάδα που συµµετέχει στο τοπικό 

πρωτάθληµα Ε.Π.Σ. Χίου. 

Εδώ και µερικά χρόνια γίνεται µια προσπάθεια βελτίωσης της πολιτιστικής ζωής της φοιτητικής κοινότητας µε τη 

δηµιουργία οµάδας χορού και θεατρικής οµάδας. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι συνεχώς δηµιουργούνται 

ερασιτεχνικές φοιτητικές οµάδες που ασχολούνται µε θέµατα, όπως ο κινηµατογράφος, το θέατρο, εκδηλώσεις κ,λπ., Η 

συµµετοχή των φοιτητών/τριών του ΤΜΟΔ στις παραπάνω οµάδες είναι ιδιαίτερα σηµαντική, επειδή οι φοιτητές/τριες 

µένουν περισσότερους µήνες στο νησί της Χίου. Το Τµήµα σε γενικές γραµµές στηρίζει αρκετές από τις προσπάθειες 

των φοιτητών/τριών, είτε χορηγώντας µικρά χρηµατικά ποσά είτε βοηθώντας να ξεπεραστούν εµπόδια (π.χ. 

επικοινωνία µε το Δήµο Χίου για παραχώρηση χώρων κ.λπ.). 

Παρόλο που εύκολα βρίσκει κανείς ενδιαφέροντα να ασχοληθεί, το βασικό πρόβληµα που απασχολεί τους/τις 

φοιτητές/τριες µας τα τελευταία κυρίως χρόνια είναι η αυξανόµενη ζήτηση σε δωµάτια στις Φοιτητικές Κατοικίες της 

Σχολής Επιστηµών της Διοίκησης της Χίου σε συνδυασµό µε την ύπαρξη µόνο 178 δωµατίων εδώ και πολλά χρόνια. 

Αυτός ο αριθµός δωµατίων ήταν ήδη ανεπαρκής την περίοδο της οικονοµικής άνθησης της χώρας και µε την έλευση 

της κρίσης η κατάσταση επιδεινώθηκε. Επιπλέον, ενώ η σίτιση ενός/µιας φοιτητή/τριας παραµένει σε υποφερτά 

επίπεδα, οι φοιτητές/τριες µας πιστεύουν ότι θα µπορούσε να είναι καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά.  
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές 
 

8.1. Υποδοµές των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών 
 

Στελέχωση και Οργάνωση Γραµµατείας 

Η Γραµµατεία του Τµήµατος στελεχώνεται από επτά (7) διοικητικούς υπαλλήλους (1 Μόνιµη, 3 ΙΔΑΧ, 1 ΙΔΟΧ και 2 

Εξωτερικούς Συνεργάτες-σύµβαση έργου). Επιπλέον, στο Τµήµα υπηρετεί ένας (1)  Εξωτερικός Συνεργάτης 

Πληροφορικής (σύµβαση έργου), ο οποίος βρίσκεται υπό διορισµό ως µέλος ΕΤΕΠ. Η Γραµµατεία δραστηριοποιείται 

στους ακόλουθούς τοµείς: Υποστήριξη ΠΠΣ, Υποστήριξη ΠΜΣ, Γραµµατεία Προέδρου, Ακαδηµαϊκή Γραµµατεία, 

Υποστήριξη Συλλογικών Οργάνων (Συνελεύσεων και ΓΣΕΣ) και άλλων οργάνων και επιτροπών του Τµήµατος, 

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών, Οικονοµική Διαχείριση Προγραµµάτων µέσω της χρηµατοδότησης από το 

ΤΣΜΕΔΕ, επικαιροποίηση ελληνικής και αγγλικής Ιστοσελίδας Τµήµατος (πρόγραµµα Σπουδών, σελίδες διδασκόντων 

κ.λπ.), Οδηγού Σπουδών (ελληνικού-αγγλικού) κ.ά.. 

Με δεδοµένο ότι το Τµήµα είναι πολυτεχνικής κατεύθυνσης µε αυξηµένες ανάγκες υποστήριξης του τοµέα της 

πληροφορικής, ιδιαίτερη είναι η συµβολή του εξωτερικού συνεργάτη πληροφορικής στην υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού έργου του τµήµατος κατά τη διάρκεια των απογευµατινών ωρών που το Περιφερειακό Τµήµα 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν λειτουργεί αυτές τις ώρες, ενώ διεξάγονται µαθήµατα και λειτουργούν τα 

εργαστήρια τόσο του Προπτυχιακού όσο και του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος. 

 

Βιβλιοθήκη 

Η Βιβλιοθήκη της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Χίου αποτελεί παράρτηµα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, που έχει έδρα τη 

Μυτιλήνη και είναι δανειστική. Ο αριθµός των βιβλίων που διαθέτει ανέρχεται περίπου στις 31.000 και οι συνδροµές  

των ελληνικών περιοδικών για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 ανέρχονται σε 4 ενώ οι αντίστοιχες συνδροµές σε 

ξενόγλωσσα επιστηµονικά περιοδικά ανέρχονται σε 11. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής διάθεσης 

µεγάλου αριθµού περιοδικών µέσω της heal link, σχετικών µε τα γνωστικά αντικείµενα της Σχολής. Ωστόσο, πρέπει να 

σηµειωθεί ότι κατά καιρούς παρατηρείται διακοπή πρόσβασης σε διάφορα ηλεκτρονικά περιοδικά λόγω 

υποχρηµατοδότησης. Γενικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης αξιοποιούνται και εξυπηρετούν όλη την 

πανεπιστηµιακή κοινότητα. Το ωράριο της Βιβλιοθήκης ακολουθεί αυτό των διοικητικών υπηρεσιών της µονάδας, 

διευρυµένο κατά δύο απογεύµατα την εβδοµάδα, σύµφωνα µε τη ζήτηση - επισκεψιµότητα και το διαθέσιµο 

προσωπικό. Το Τµήµα, ωστόσο, εκτιµά ότι και λόγω της λειτουργίας των ΠΜΣ κυρίως τις απογευµατινές ώρες, θα 

ήταν χρήσιµο να επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και τις απογευµατινές ώρες όλων των εργάσιµων 

ηµερών. Ένα αρνητικό στοιχείο σχετικά µε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι ότι απαγορεύεται η 

λειτουργία τµηµατικών βιβλιοθηκών ή αναγνωστήριων µε δυνατότητα δανεισµού 

 

Υπηρεσίες Πληροφορικής 

Το Τµήµα κατά κύριο λόγο χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες πληροφορικής που προσφέρονται από το Περιφερειακό Τµήµα 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών που λειτουργεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου. Παρόλα αυτά, οι υπηρεσίες 

πληροφορικής και η ανάπτυξη υπολογιστικών δοµών (Computer Clusters) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου 

του Τµήµατος παρέχονται από τον εξωτερικό συνεργάτη πληροφορικής του Τµήµατος. 

Οι υπηρεσίες πληροφορικής που αφορούν την εσωτερική οργάνωση του Τµήµατος (φοιτητολόγιο, ιστοσελίδες του 

Τµήµατος και των εργαστηρίων) παρέχονται κατά κύριο λόγο από την γραµµατεία του Tµήµατος.  
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Επάρκεια Υποδοµών 

Ο κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισµός κρίνεται επαρκής, ωστόσο µεγάλο µέρος του χρειάζεται αναβάθµιση ή 

αντικατάσταση. Οι χώροι της γραµµατείας, καθώς και η επάρκεια των γραφείων κρίνονται επαρκείς και η ποιότητα 

τους είναι καλή. Το Τµήµα διαθέτει ένα χώρο κατάλληλα εξοπλισµένο για συνεδριάσεις, αλλά για τη διεξαγωγή 

διαλέξεων, συνεδρίων, ηµερίδων και άλλων εκδηλώσεών χρησιµοποιείται το αµφιθέατρο της Πανεπιστηµιακής 

Μονάδας, το οποίο είναι υψηλής ποιότητας. Υπάρχουν ανελκυστήρες και στα δύο κτήρια του Τµήµατος, ώστε να 

έχουν πρόσβαση ΑΜΕΑ σε όλες τις εγκαταστάσεις του Τµήµατος (Γραµµατεία, Γραφεία Καθηγητών, Ερευνητικά-

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια) και τουαλέτες, κάποιες από τις οποίες είναι ειδικά διαµορφωµένες για ΑΜΕΑ. Οι υποδοµές 

και ο εξοπλισµός που αφορά το Τµήµα (Η/Υ, συσκευές προβολών, διαφανοσκόπια, φωτοτυπικά µηχανήµατα κ.λπ.) 

είναι διαθέσιµα σε όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Το Τµήµα φρόντισε µέσω του ΕΠΕΑΕΚ και άλλων 

προγραµµάτων να εξασφαλίσει εξοπλισµό ικανό να καλύψει τους εκπαιδευτικούς του σκοπούς, τον οποίο και συντηρεί 

µε ίδια µέσα. Βεβαίως, η αίθουσα γενικών συνελεύσεών θα µπορούσε να αναβαθµιστεί σε τεχνικό εξοπλισµό ώστε να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αίθουσα τηλεδιασκέψεων. 

 

8.2. Χρήση υποδοµών, εξοπλισµού και οικονοµικών πόρων 

 

Οι υποδοµές και ο εξοπλισµός του Τµήµατος χρησιµοποιούνται πλήρως και σε καθηµερινή βάση από το διδακτικό 

προσωπικό, τις διοικητικές υπηρεσίες και τους φοιτητές/τριες του Τµήµατος. Η χρήση των υποδοµών και του 

εξοπλισµού γίνεται ορθολογικά µε τη θέσπιση κανόνων και διασφαλίζεται µε την καλή συνεργασία µεταξύ των 

καθηγητών (µελών ΔΕΠ), του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών/τριών του Τµήµατος. Επιπλέον, έχει γίνει 

πλήρης εξορθολογισµός στη χρήση των υποδοµών της Σχολής µε την κοινή χρήση των αιθουσών διδασκαλίας και των 

εργαστηρίων Πληροφορικής. Η διαχείριση των αιθουσών γίνεται µε την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρµας.  

Διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισµού του Προπτυχιακού Προγράµµατος του Τµήµατος δεν 

προβλέπεται. Προβλέπεται στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εφαρµόζεται αποτελεσµατικά. Ωστόσο, το 

Τµήµα από την ίδρυσή του θέσπισε µια διαφανή διαδικασία όσον αφορά την κατανοµή και διαχείριση των 

οικονοµικών του πόρων.  

 

Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται διαδικασία κατανοµής πόρων (άρθρο 8, παρ. 3 του Ν. 

3685/2008), καθώς και διαδικασία απολογισµού του προγράµµατος. Αρµόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισµού και 

απολογισµού του ΠΜΣ είναι ο Διευθυντής του, ο οποίος την υποβάλλει για έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ..  

 

8.3. Υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας 

Ο θεσµός του Συµβούλου καθηγητή 

Το Τµήµα εφαρµόζει το θεσµό του Συµβούλου Καθηγητή, ακριβώς όπως προβλέπει το άρθρο 35 του Νόµου 4009/2011 

και ο Εσωτερικός Κανονισµός του Ιδρύµατος. Κατά τη διάρκεια των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών/τριών, το 

Τµήµα ορίζει για κάθε φοιτητή/τρια ένα Σύµβουλο Σπουδών. Στον κάθε Σύµβουλο Σπουδών αντιστοιχούν περίπου 15 

φοιτητές/τριες της ίδιας χρονιάς, για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τµήµα. Ο ρόλος του Συµβούλου Σπουδών 

είναι να παρέχει συµβουλές και να προτείνει κατευθύνσεις, µε σκοπό να συνδράµει τον/την φοιτητή/τρια, ώστε να 

ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του/της και να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προσφέρει το Τµήµα, 

ακαδηµαϊκές ή µη. 
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Οι Σύµβουλοι Σπουδών δέχονται τους φοιτητές και τις φοιτήτριες κατά τις ώρες γραφείου τους, αλλά πολλές φορές και 

εκτός των επισήµων ωρών. Επίσης, το Τµήµα κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών ορίζει ένα 

Καθηγητή/τρια ανά ένα µικρό αριθµό φοιτητών/φοιτητριών (περίπου τρεις, ανάλογα µε τον αριθµό των 

συµµετεχόντων) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των ασκουµένων φοιτητών/τριών.  

 

Υποστήριξη φοιτητών 

Δεν έχει θεσπιστεί στο Τµήµα κάποια υπηρεσία ψυχολογικής ή άλλης υποστήριξης των φοιτητών/τριών, ωστόσο όλοι 

οι Καθηγητές/τριες και το διοικητικό προσωπικό παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή στους φοιτητές/τριες, για την 

αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι έχει εγκριθεί η 

δηµιουργία στη σχολή ενός συµβουλευτικού σταθµού ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών ο οποίος αναµένεται να 

λειτουργήσει από το Σεπτέµβρη του 2013, και θα στεγάζεται στο πρώην γραφείο προέδρου του Τµήµατος. 

Κάθε χρόνο το Τµήµα οργανώνει εκδήλωση υποδοχής (εναρκτήριο σεµινάριο) των νέων φοιτητών/τριών, στο πλαίσιο 

της οποίας τους ενηµερώνει για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το Τµήµα, για τα γνωστικά αντικείµενα των 

κατευθύνσεων, τα µαθήµατα που προσφέρονται και ειδικότερα για τον τρόπο µε τον οποίο δοµείται το Πρόγραµµα 

Σπουδών και την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουν στις δηλώσεις µαθηµάτων τους. Επίσης, κατά την εκδήλωση 

αυτή δίνονται γενικότερες οδηγίες για τις υπηρεσίες που το Τµήµα και η Πανεπιστηµιακή Μονάδα προσφέρουν, τη 

λειτουργία και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, τη χρήση της Βιβλιοθήκης και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών της, το Πρόγραµµα κινητικότητας φοιτητών/τριών ERASMUS, κ.ά..  

 

Υποτροφίες 

Το Τµήµα από την ίδρυσή του προωθεί µε ιδιαίτερη έµφαση και εφαρµόζει το θεσµό των Υποτροφιών. Στους 

φοιτητές/τριες που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους απονέµονται χρηµατικά βραβεία από διάφορους χορηγούς 

(επιχειρήσεις, φορείς και προσωπικότητες). 

Ο κατάλογος των υποτρόφων και η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων χρηµατικών βραβείων εγκρίνεται στη 

Συνέλευση του Τµήµατος. Κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο µέσος όρος της βαθµολογίας που συγκεντρώνουν οι 

υποψήφιοι/ες στα µαθήµατα του ενδεικτικού Προγράµµατος Σπουδών του συγκεκριµένου έτους φοίτησης, βάσει του 

κανονισµού υποτροφιών προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

Επίσης, στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος, στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους, 

ανακηρύσσονται υπότροφοι που διακρίθηκαν. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τον µέσο όρο βαθµών στα µαθήµατα του 

ακαδηµαϊκού έτους και υπό την προϋπόθεση να µην έχουν αποτύχει ποτέ σε µάθηµα του ΠΜΣ. Με απόφαση της ΓΣΕΣ 

το ΠΜΣ χορηγεί ως υποτροφία στον αριστεύσαντα και πρωτεύσαντα φοιτητή/τρια του Προπτυχιακού Προγράµµατος 

Σπουδών του ΤΜΟΔ τη δωρεάν φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. 

 

8.4. Συµπεράσµατα 

 

 Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα: 

� Οι διοικητικές υπηρεσίες του Τµήµατος παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους/τις φοιτητές/τριες, τους/τις 

καθηγητές/τριες και λοιπό διδακτικό προσωπικό.  

� Η χρήση των υποδοµών και του εξοπλισµού γίνεται ορθολογικά µε τη θέσπιση κανόνων και διασφαλίζεται µε 

την καλή συνεργασία µεταξύ των Καθηγητών/τριών, του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών/τριών 

του Τµήµατος 

� Οι διαθέσιµες υποδοµές Τ.Π.Ε. είναι ικανοποιητικές, ωστόσο υπάρχει συνεχής ανάγκη εκσυγχρονισµού τους. 



Σελίδα 61 από 67 
 

� Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της παρούσας κατάστασης µε την αξιοποίηση των πόρων από το ΠΕΠ Νοτίου 

και Βορείου Αιγαίου που είναι σε εξέλιξη.  
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9.Σχέσεις µε κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες2 

 

9.1. Συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς 
 
Έργα συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς 
 

Το ΤΜΟΔ διαθέτει τις προϋποθέσεις για µια συνεχή ανάπτυξη συνεργασιών µε τους ΚΠΠ φορείς, σε όλες τις 

διαστάσεις που άπτονται της οικονοµικής δραστηριότητας στο νησί της Χίου. Το Τµήµα συνεργάστηκε µε ΚΠΠ φορείς 

µε σκοπό, κυρίως, την οργάνωση διαλέξεων που εκφέρονται µε εκλαϊκευµένο τρόπο και παρουσιάζουν ευρύτερο 

ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία και τους πολίτες. Συµµετοχή στις διαλέξεις αυτές σε εθελοντική βάση δήλωσαν οι 

καθηγητές (µέλη ΔΕΠ), καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος. Η συµµετοχή στις διαλέξεις αυτές 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το ενδιαφέρον των ΚΠΠ φορέων και άλλων οργανώσεων της τοπικής κοινωνίας των 

πολιτών. Ειδικά, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο εντάθηκαν οι άτυπες επαφές µε ΚΠΠ φορείς και συναποφασίστηκε 

να ενταθεί η αµοιβαία επωφελής συνεργασία. 

 

Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών ενεργό συµµετοχή έχει το σύνολο των καθηγητών (µελών ΔΕΠ) του Τµήµατος, 

στο βαθµό που ο κάθε καθηγητής (κάθε µέλος) επιθυµεί να συµµετέχει. Η συµµετοχή στις συνεργασίες αυτές έχει 

εθελοντικό χαρακτήρα και διαφοροποιείται σε κάθε περίσταση ανάλογα µε τις ανάγκες. Η συστηµατική καταγραφή 

αυτών των αναγκών και ο προγραµµατισµός δράσεων ανταπόκρισης σε αυτές ήταν το κύριο µέληµα του τµήµατος 

αυτή τη χρονιά.  

Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισµένες δραστηριότητες καθηγητών-µελών του Τµήµατος, που συνδέονται µε κοινωνικούς/ 

πολιτιστικούς/ παραγωγικούς φορείς :  

� Μέλη σε Συλλόγους, Επιµελητήρια, συµβουλευτικές επιτροπές, οµάδες εργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης  

� Συµµετοχή σε δηµόσιες οµιλίες, συνεντεύξεις και ηµερίδες για το ευρύ κοινό 

� Πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του Τµήµατος, προς όφελος της κοινωνίας  

� Άτυπες συναντήσεις καθηγητών (µελών ΔΕΠ) του ΤΜΟΔ µε στελέχη των ΚΠΠ φορέων της περιοχής.  

 
Ικανότητα, τεχνογνωσία, εξοπλισµός τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς. 
 
Το Τµήµα ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συνεργασιών µε τοπικούς φορείς σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

Επιπλέον, ορισµένα από τα εργαστήρια του παρείχαν άτυπα βοήθεια και υπηρεσίες σε κάποιους από τους ΚΠΠ φορείς, 

όταν αυτοί χρειάζονταν εξειδικευµένη βοήθεια. Ακόµη, το Τµήµα ανέλαβε  την πρωτοβουλία να αναπτύξει δοµές 

υποδοχής ειδικών ερωτηµάτων, που θα απευθύνουν τοπικοί φορείς. 

Το Τµήµα κατέβαλλε προσπάθειες, ώστε καθηγητές (µέλη ΔΕΠ) και οι άλλοι διδάσκοντες να εµπλακούν σε 

συνεργασίες µε ΚΠΠ φορείς, ώστε να επιστραφεί στην τοπική κοινωνία η µεγαλύτερη δυνατή προστιθέµενη αξία από 

την αξιοποίηση της σχετικής τεχνογνωσίας και τον εξοπλισµού. Εποµένως, τα θεσµοθετηµένα και µη εργαστήρια του 

Τµήµατος προετοιµάστηκαν για να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συνεργασίες µε ΚΠΠ φορείς.  

Επίσης, το Τµήµα αξιοποίησε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Π.Π.Α αλλά και τυχόν δράσεις του ΕΣΠΑ, ώστε να 

συναφθούν κάποιες άτυπες αλλά πιο µακρόπνοες συνεργασίες µε ΚΠΠ και παραγωγικούς φορείς, µε σκοπό την 

εµπέδωση µια πάγιας και αδιασάλευτης συνεργασίας του Τµήµατος µε αυτούς τους φορείς. Η συστηµατική 

επικοινωνία των διδασκόντων που επιβλέπουν την πρακτική άσκηση µε τους φορείς υποδοχής των φοιτητών/-τριών και 

τους φορείς της επιχειρηµατικής κοινότητας διεύρυνε τις δυνατότητες µελλοντικής συνεργασίας.    
                                                
2 Οι συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση µε το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος 2011-12. 
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Ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς 
 
Οι δραστηριότητες του Τµήµατος αναφορικά µε τη συνεργασία µε ΚΠΠ φορείς είναι σηµαντικές, ενώ υπάρχει ακόµα 

περιθώριο στενότερων συµπράξεων, ιδίως µετά την προώθηση της διοικητικής αποκέντρωσης της χώρας, που έχει 

δηµιουργήσει νέους αναπτυξιακούς πόλους στην περιφέρεια. Άτυπες επαφές καθηγητών (µελών ΔΕΠ) του τµήµατος µε 

φορείς της αυτοδιοίκησης δροµολογήθηκαν αυτή τη χρονική περίοδο.  

 

9.2. Βαθµός σύνδεσης της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Το Τµήµα έχει αναπτύξει δεσµούς µε την τοπική κοινωνία µέσα από τις ακαδηµαϊκές δραστηριότητές του. Η τοπική 

κοινωνία της Χίου επωφελείται, κυρίως, από τις διαλέξεις και τα σεµινάρια που οργανώνει το Τµήµα για τα 

µεταπτυχιακά του προγράµµατα. Οι διαλέξεις αυτές είναι ανοικτές και συχνά πολίτες που ενδιαφέρονται για συναφή 

θέµατα µπορούν να τις παρακολουθήσουν.  

Ακόµη, το Τµήµα δέχεται αρκετές  υποψηφιότητες για συµµετοχή στα µεταπτυχιακά του προγράµµατα από µέλη της 

τοπικής κοινωνίας και µε αυτό τον τρόπο συνδράµει την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στην περιοχή. Τέλος, το 

Τµήµα διατηρεί σταθερές σχέσεις µε τοπικούς φορείς στους οποίους ασκούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες του στο 

πλαίσιο της θερινής πρακτικής άσκησης.  

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών/τριών σε ΚΠΠ 

φορείς µε σκοπό να εµπλουτιστεί η µαθησιακή διαδικασία µέσα από την παιδαγωγική εµπειρία και την κοινωνική 

πρακτική. Επιπλέον, υπάρχει συµµετοχή των στελεχών ΚΠΠ σε οµιλίες/διαλέξεις, κυρίως, στο πλαίσιο των 

προπτυχιακών και µεταπτυχιακών, η οποία όµως προσλαµβάνει περιστασιακό και άτυπο χαρακτήρα. 

Η θερινή πρακτική άσκηση, οι διπλωµατικές εργασίες των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών που είναι 

στοχευµένες σε ειδικά προβλήµατα των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων της Χίου, καθώς και 

η στενή συνεργασία των διδασκόντων µέσα από ad hoc προγράµµατα, τροφοδοτούν την ερευνητική και την 

εκπαιδευτική διαδικασία του Τµήµατος. Νέες διπλωµατικές εργασίες, ώστε οι φοιτητές/τριες να διερευνήσουν θέµατα 

που αναφέρονται σε οικονοµικές και κοινωνικές µεταβλητές της ζωής των κατοίκων του Αρχιπελάγους ανατέθηκαν 

αυτή τη χρονική περίοδο.  

 

9.3. Συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη 
Με βάση τον θεωρητικό και πειραµατικό εξοπλισµό του, το Τµήµα αξιοποιεί όλα τα διαθέσιµα µέσα, ώστε να 

αποτελέσει έναν απαραίτητο σύµβουλο σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες και ενέργειες. Αυτό διαπιστώνεται κι 

από την πολύπλευρη ενασχόληση, τόσο σε ατοµικό επίπεδο (διδασκόντων) όσο και σε συλλογικό επίπεδο (Τµήµατος) 

µε προβλήµατα που ανακύπτουν στο πεδίο δραστηριοποίησης του. 

Η συµµετοχή του Τµήµατος σε τοπικά/περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης είναι περιστασιακή και ενεργοποιείται, 

συνήθως, είτε εφόσον αυτό ζητηθεί από τοπικούς/περιφερειακούς φορείς είτε στο πλαίσιο στοχευµένων 

προγραµµάτων/δράσεων που σχετίζονται άµεσα µε τους ιδρυτικούς και λειτουργικούς σκοπούς και στόχους του 

Τµήµατος. Ανάλογες δράσεις είναι η διοργάνωση ηµερίδων, ανοιχτών σεµιναρίων, πολιτισµικών εκδηλώσεων, καθώς 

και η γενικότερη συµβολή στην αναβάθµιση της εκπαίδευσης σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες 

αυτές προγραµµατίζονται κατόπιν σχετικών αιτηµάτων των φορέων ΚΠΠ που δέχεται το τµήµα. 

Η συµβολή του Τµήµατος, στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη είναι αξιοσηµείωτη και υλοποιείται µε την 

παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους/στις προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του και µε την 
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συµβολή του στην ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στην χώρα. Επίσης, το Τµήµα διατηρεί στενή 

συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα της χώρας, κυρίως, µέσω της εκπόνησης ερευνητικών προγραµµάτων. 

Βασικός στόχος του ΤΜΟΔ, είναι η σύνδεσή του µε την κοινωνία και η προσφορά προς αυτήν, τόσο σε τοπικό, όσο και 

σε εθνικό επίπεδο.  Οι συνεργασίες του Τµήµατος και των στελεχών του µε ΚΠΠ φορείς είναι πολυάριθµες και έχουν 

χαρακτήρα: 

Οι συνεργασίες του Τµήµατος και των στελεχών του µε ΚΠΠ φορείς είναι πολυάριθµες και έχουν χαρακτήρα: 

� συµβουλευτικό 
� ενηµερωτικό 
� εκπαιδευτικό 

 

Το ΤΜΟΔ είναι στενά συνδεδεµένο µε την τοπική κοινωνία των νησιών, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς 

πυλώνες εκπαίδευσης, έρευνας και πολιτιστικής διάστασης στον χώρο του Αιγαίου. Υπάρχει άµεση σύνδεση µε τους 

διοικητικούς και παραγωγικούς φορείς, οι οποίοι προσβλέπουν στο ΤΜΟΔ για την αντιµετώπιση ζητηµάτων 

εκπαίδευσης και έρευνας τοπικού ενδιαφέροντος. Αυτό δεν περιορίζεται µόνον στην περιοχή των νησιών, αλλά 

επεκτείνεται ευρύτερα στον ελλαδικό χώρο και συµβάλλει στην ανάπτυξη µέσω συνεργασιών, καθώς πολλά 

ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα διεξάγονται σε άλλες περιοχές της χώρας. Στα προγραµµατιζόµενα έργα 

του project «Πολυνησιωτικότητα» σχεδιάστηκαν επιπλέον δράσεις από στελέχη του ΤΜΟΔ. 
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10. Συµπεράσµατα και προτάσεις βελτίωσης 
 

Συµπεράσµατα 

Στα θετικά σηµεία του Τµήµατος περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

� Σταθερά Yψηλής ποιότητας διδακτικό έργο που τεκµηριώνεται από τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων 

αξιολόγησης που συµπληρώνεται από τους φοιτητές/τριες του Τµήµατος και καταδεικνύουν ότι οι διδακτικές 

δεξιότητες των διδασκόντων κρίνονται από πολύ καλά έως άριστες σε ποσοστό 78,1% από τους/τις 

φοιτητές/τριες που παρακολουθούν τακτικά τις παραδόσεις. 

� Η άριστη και άµεση επικοινωνία και συνεργασία των καθηγητών (µελών ΔΕΠ) µε τους/τις φοιτητές/τριες. 

� Η καλλιέργεια και προαγωγή της έρευνας σε διεθνές, εθνικό αλλά και διατµηµατικό επίπεδο, µε στόχο τόσο 

την ανάδειξη του ερευνητικού δυναµικού, αλλά και την ανάπτυξη συνεργασιών και την προσέλκυση διεθνών 

ανταγωνιστικών προγραµµάτων. 

� Ο καινοτόµος χαρακτήρας του Προγράµµατος Σπουδών, που αναθεωρείται σε τακτική βάση, τόσο σε 

προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο και που έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή καταρτισµένων 

επιστηµόνων που µπορούν να απορροφηθούν και να λειτουργήσουν ικανοποιητικά σε µία δυναµικά 

εξελισσόµενη αγορά εργασίας και σε γνωστικά αντικείµενα αιχµή.  

� Η  εισροή εσόδων τόσο από ερευνητικά προγράµµατα όσο και από το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών. 

� Η συνεχής ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την 

υποστήριξη των βασικών λειτουργιών του Τµήµατος. 

� Οι διοικητικές υπηρεσίες παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους/τις φοιτητές/τριες και τους διδάσκοντες, µε 

ορθολογική χρήση των υποδοµών και του εξοπλισµού και τη θέσπιση κανόνων, ώστε να διασφαλίζεται η καλή 

συνεργασία µεταξύ των καθηγητών (µελών ΔΕΠ), του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών/τριών του 

Τµήµατος. 

Στις αδυναµίες του Τµήµατος περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: 

� Η συνεχιζόµενη όξυνση του προβλήµατος επάρκειας, κυρίως, κτηριακών υποδοµών και εγκαταστάσεων, 

αιθουσών διδασκαλίας, αλλά επίσης και της συντήρησης και εκσυγχρονισµού των υπαρχόντων. 

� Το συνεχώς µεταβαλλόµενο θεσµικό και οικονοµικό πλαίσιο χρηµατοδότησης. 

� Ο µικρός αριθµός καθηγητών (µελών ΔΕΠ) και η έλλειψη προσωπικού ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ για την κάλυψη των 

αναγκών ενός πενταετούς πολυτεχνικού Τµήµατος και ο συνεχώς µειούµενος αριθµός διδασκόντων βάσει του 

Π.Δ. 407/80, λόγω των περικοπών χρηµατοδότησης του Ιδρύµατος. 

� Η προβολή του Τµήµατος, oι χαµηλές βάσεις εισαγωγής και η δυσκολία προσέλκυσης Μεταπτυχιακών και 

Διδακτορικών φοιτητών/τριών. 

� Η παρατηρούµενη πτώση των βάσεων εισαγωγής και η καθυστέρηση στη λήψη πτυχίου, που συσχετίζονται µε 

τη γενικότερη οικονοµική κρίση και τη δυσκολία των φοιτητών/τριών να στηριχθούν οικονοµικά κατά τη 

διάρκεια φοίτηση τους, επηρεάζει αρνητικά την οµαλή λειτουργία του Τµήµατος. 

� Σχετικά µικρό ποσοστό παρακολούθησης των διαλέξεων, παρόλο το φαινοµενικά µεγάλο ποσοστό 

παρακολούθησης όπως αποτυπώνεται στα ερωτηµατολόγια. 

 

Ορισµένες από τις ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων του Τµήµατος είναι οι ακόλουθες: 
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� Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη συνεχή επικαιροποίηση του Προγράµµατος Σπουδών αναφορικά µε 

την επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων και που δυνητικά θα µπορούσαν να προσελκύσουν φοιτητές/τριες 

µε καλύτερη κατάρτιση, εάν προβληθούν επαρκώς. 

� Οι διεθνείς συνεργασίες των καθηγητών (µελών ΔΕΠ), καθώς και τα θερινά σχολεία, θα µπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για την καλύτερη προβολή του Τµήµατος. 

� Η σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα των µελών του Τµήµατος, επίσης, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για 

την προσέλκυση νέων ερευνητών για τη στελέχωση των ερευνητικών εργαστηρίων του Τµήµατος.  

 

Στους κινδύνους που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει στο µέλλον το Τµήµα περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι εξής: 

� Η ενδεχόµενη αδυναµία διατήρησης του υψηλού επιπέδου σπουδών όπως αυτό προσφέρεται µέχρι σήµερα, 

καθώς ο αριθµός των καθηγητών (µελών ΔΕΠ) µειώνεται, ενώ οι διορισµοί εκλεγµένων καθηγητών (µελών 

ΔΕΠ) καθυστερούν και η οικονοµική κρίση εντείνεται. 

� Η απρόβλεπτη µεταβολή του θεσµικού και του οικονοµικού πλαισίου λειτουργίας. 

� Ο περιορισµός της ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τµήµατος και της υλοποίησης των 

προγραµµάτων σπουδών που προσφέρει, λόγω της υποχρηµατοδότησης και της αδυναµίας ανάπτυξης των 

υποδοµών του και επιπλέον της µείωσης των προσφερόµενων ερευνητικών προγραµµάτων, σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

� Η συνεχιζόµενη αδυναµία προσέλκυσης υψηλού επιπέδου φοιτητών/τριών λόγω του αυξηµένου κόστους 

διαβίωσης και εγκατάστασης που προκύπτει από τη χωροθέτηση του Τµήµατος. 

 

Προτεινόµενα Σχέδια βελτίωσης 

 

Βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών 

σηµείων. 

 

Το Τµήµα προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα αρνητικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν προηγούµενα µέσα από τις 

ακόλουθες δράσεις: 

� Μεγαλύτερη προβολή του Τµήµατος και ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας και κυρίως των µαθητών/τριών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το καινοτόµο αντικείµενο του Τµήµατος. 

� Βελτίωση των παρεχόµενων υποδοµών σε φοιτητές και ερευνητές. 

� Οργάνωση ηµερίδων και άλλων τρόπων ενηµέρωσης των επιχειρήσεων/οργανισµών που µπορούν 

να απασχολήσουν τους αποφοίτους του ΤΜΟΔ. 

� Επιδίωξη ορθολογικότερης χρήσης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων της πανεπιστηµιακής µονάδας, ώστε να 

απελευθερωθούν πόροι, οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για να ενισχύσουν τις ακαδηµαϊκές λειτουργίες. 

 

Μεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών 

σηµείων. 

� Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ολοκλήρωση λειτουργίας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΑ και της 

ένταξης στο ΤΕΕ.  

� Διερεύνηση διαδικασιών για την άρση των εµποδίων για την πρόσληψη των ΜΟΔ στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα. 
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� Καλύτερη προετοιµασία των αποφοίτων µας για ένταξη στον εργασιακό χώρο, αξιοποιώντας στο µέγιστο τις 

υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης και τις υπάρχουσες συνεργασίες των καθηγητών (µελών 

ΔΕΠ) του τµήµατος µε την αγορά.  

 

Προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύµατος. 

� Προβολή της αριστείας καθηγητών (µελών ΔΕΠ) – φοιτητών/τριών. 

� Μέγιστη προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

� Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ολοκλήρωση των προσλήψεων των καθηγητών (µελών ΔΕΠ) που 

εκκρεµούν και την προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικού Προσωπικού µε προτεραιότητα 

στα µικρότερα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, όπως το ΤΜΟΔ. 

Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 

Άµεσα: 

� Διευθέτηση όλων των γραφειοκρατικών περιορισµών που εµποδίζουν τη θεσµοθέτηση/κατοχύρωση των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων. 

� Παροχή πιστώσεων για θέσεις ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, διοικητικού προσωπικού, σύµφωνα µε τα ΦΕΚ του 

Υπουργείου. 

� Ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

� Χορήγηση υποτροφιών για άριστους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες  

� Ενίσχυση των ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων προς τα ΑΕΙ από τη ΓΓΕΤ και άλλους κρατικούς 

φορείς έρευνας 

Γενικότερα: 

Παροχή κινήτρων εγγραφής στα Πανεπιστήµια της παραµεθορίου για τους/τις φοιτητές/τριες και εγκατάστασης για 

τους καθηγητές. 


