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1 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του έργου που παράγει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κεντρικό ρόλο κατέχει η διαδικασία 
Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Η έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης αναπτύσσεται από τα μέλη του υπό αξιολόγηση Τμήματος στο πλαίσιο της 
συστηματικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που χρησιμεύουν στη λήψη 
αποφάσεων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η ενότητα αυτή 
περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας 
εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Τμήμα, καθώς και ενδεχόμενες 
προτάσεις για τη βελτίωσή της.  
 
1.1 Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο 
Τμήμα. 
 

Σύνθεση της ΟΜΕΑ (κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) 

 
ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Φραγκούλης Γεώργιος,  Καθηγητής Πρόεδρος  

Λούτα Μαλαματή Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Μέλος 

Ζυγκιρίδης Θεόδωρος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Μέλος 

Τριγώνη Θεοδώρα του Παύλου Διοικητική Υπάλληλος 
ΠΔΜ 

Μέλος 

   

   

 

Συνεργασία της ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης  

ΜΟΔΙΠ Χ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Άλλο περιγράψτε  
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΗ 

 ΜΥΦΕΟ    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Χ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

   

 

Ποιες πηγές χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;  

Το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ Χ 
Η ηλεκτρονική γραμματεία των Τμημάτων Χ 
Το σύστημα rescom διαχείρισης του ΕΛΚΕ Χ 
Το σύστημα της οικονομικής υπηρεσίας  
Το ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ Χ 
Άλλο Αρχεία που τηρούνται στο 

Τμήμα,  
Διεθνείς βάσεις δεδομένων 
(Scopus, Scholar) 

 

 

Υποσημείωση: Να σημειώνετε με Χ τις  επιλογές σας    
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2  Στρατηγική και  Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος 
 

2.1 Υπάρχει στοχοθεσία του τμήματος;  
ΝΑΙ Χ ΟΧΙ  

Η στοχοθεσία του Τμήματος προκύπτει κυρίως από το σύνολο των στόχων του κάθε μέλους 

της ξεχωριστά. Ωστόσο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 απουσιάζει η συστηματική 

στοχοθεσία σε επίπεδο Τμήματος και η διαδικασία παρακολούθησης της επίτευξης 

συγκεκριμένων στόχων. 

2.2  Υπάρχει στρατηγικό σχέδιο μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης (λ.χ. 5ετούς); 
ΝΑΙ  ΟΧΙ Χ 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση, δεν είχε 

εκπονηθεί στρατηγικό σχέδιο μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης του Τμήματος. Το Τμήμα ως 

ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου, ωστόσο, έχει υιοθετήσει το σχετικό στρατηγικό 

σχέδιο ανάπτυξης του Ιδρύματος. 

2.3 Συντάσσουν τα μέλη του τμήματος ετήσιο πρόγραμμα δράσης και 
απολογισμό; 

ΝΑΙ Χ ΟΧΙ  

Ναι, μετά από προτροπή της ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ και υιοθέτηση από το Τμήμα, όλα τα μέλη 

συνέταξαν για πρώτη φορά ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Ο απολογισμός αναμένεται να γίνει μετά τη λήξη του σχετικού ακαδημαϊκού έτους. 

2.4  Συντάσσει το τμήμα ετήσιο πρόγραμμα δράσης;  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ Χ 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση, δεν είχε 

συνταχθεί από το Τμήμα ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Θεωρείται ότι το Τμήμα καλύφθηκε 

από τα επιμέρους προγράμματα δράσης των μελών του, για αυτό και οι σχετικοί δείκτες 

αναφέρονται και σωρευτικά. 

2.5 Είναι διατυπωμένη η πολιτική ποιότητας του Τμήματος στον 
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος; 

ΝΑΙ X ΟΧΙ  

Ναι, υπάρχει και είναι αναρτημένη στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=govern 

2.6 Συζητείται σε συνέλευση(-εις) του Τμήματος η στρατηγική και η 
ανάγκη αναθεώρησης αυτής;  

ΝΑΙ  ΟΧΙ Χ 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση, δεν είχε 

συζητηθεί η στρατηγική του Τμήματος στη συνέλευση.  

 

http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=govern
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2.7 Το Διδακτικό Προσωπικό έχει συμπληρώσει και επικαιροποιήσει  τα 
στοιχεία του στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (Απογραφικό Δελτίο 
κ.α.) ; 

ΝΑΙ Χ ΟΧΙ  

Ναι, όλα τα μέλη του τμήματος έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στο 

πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ. 

2.8  Αξιολόγηση διδακτικού έργου 
Έχει συζητηθεί σε μια τουλάχιστον συνέλευση του Τμήματος η αξιολόγηση 
του διδακτικού έργου του προηγούμενου εξαμήνου; 

Χ 

Έχει δοθεί εύφημος μνεία στον διδάσκοντα με την υψηλότερη αξιολόγηση;  
Έχουν ληφθεί αποφάσεις και έχει ενημερωθεί η ΜΟΔΙΠ σχετικά με τις 
διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες που προέκυψαν από τις εσωτερικές 
αξιολογήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών του προηγούμενου 
ακαδημαϊκού έτους; 

 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση, είχε 

συζητηθεί η αξιολόγηση του διδακτικού έργου, αλλά δεν είχε δοθεί εύφημος μνεία καθώς 

δεν είχε θεσμοθετηθεί.  

 

2.9 Θεσμοθετημένες Επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οι επιτροπές που λειτούργησαν στο Τμήμα 

σχετίζονταν με αξιολογήσεις έκτακτου προσωπικού και άλλες διεκπεραιωτικές διαδικασίες.  

Α/Α Επιτροπή Ημερομηνία 
Θεσμοθέτησης 

1 
Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων 
για το θεσμό των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος 
για το ακ. έτος 2019-2020 

Συνέλευση 
Τμήματος 29/5-9-
2019 

2 
Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων 
για το θεσμό διδασκόντων ΠΔ 407/1980 του Τμήματος για το 
ακ. έτος 2019-2020 

Συνέλευση 
Τμήματος 29/5-9-
2019 

3 

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αξιολόγησης και ενστάσεων 
υποψηφιοτήτων για την πράξη Απόκτησης Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 
Διδακτορικού 2019 - 2020 

Συνέλευση 
Τμήματος 24/11-
4-2019 

4 
Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή των αιτήσεων και των 
ενστάσεων των φοιτητών του Τμήματος για Πρακτική 
Άσκηση 

Συνέλευση 
Τμήματος 21/27-
2-2019 

5 Επταμελής Επιτροπή Κατατάξεων  
Συνέλευση 
Τμήματος 32/9-
10-2019 

6 Επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών 
Συνεδρίαση 
Συγκλήτου 
103/19-12-2019  
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7 Επιτροπή προγράμματος σπουδών 
Πράξη 
Κοσμήτορα, 
257/10.06.2019 

 

2.10 Εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) που υπάρχουν στο Τμήμα 

Α/Α Κανονισμός Ημερομηνία 
Αρχικής 
Έγκρισης  

Ημερομηνία 
Τελευταίας 
Αναθεώρησης  

1 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 
12-2-2020 (ΦΕΚ 
1831) 

13-4-2020  
(ΦΕΚ 1831) 

2 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Μηχατρονική» 

20-7-2020 (ΦΕΚ 
2994) 

 

3 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων» με κατεύθυνση 
«Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» 

3595/τ.Β'/26-09-
2019 

 

4 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & 
Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» 

17-7-2020 (ΦΕΚ 
2939) 

 

5 Κανονισμός εξετάσεων     

6 Κανονισμός διπλωματικών εργασιών   

7 Κανονισμός πρακτικής άσκησης   

8 
Εσωτερικός Κανονισμός Ανταποδοτικών 
Υποτροφιών 

  

 

 

 

3.  Ερευνητικό έργο του Τμήματος 
 

3.1 Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτείται) 
Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική 
του Τμήματος; 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 δεν υπήρχε συγκεκριμένη 
ερευνητική πολιτική 

Δημοσιοποιήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος τα εκπονηθέντα ερευνητικά έργα -   
προγράμματα, δημοσιεύσεις κλπ; 

Ναι.  
Στην ιστοσελίδα του τμήματος 
δημοσιεύονται τα ερευνητικά έργα 
που εκπονούνται από μέλη του 
τμήματος. Οι δημοσιεύσεις του 
τμήματος υπάρχουν στις σχετικές 
ιστοσελίδες κάθε μέλους 
ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, μέσω συνδέσμων στη 
βάση Google Scholar. Δεν υπάρχει 
συγκεντρωτικά λίστα με τις 
δημοσιεύσεις όλων των μελών ΔΕΠ. 

Έχουν λάβει μέλη του Τμήματος βραβεία για 
την ερευνητική τους δραστηριότητα, π.χ. στο 
διαγωνισμό των δημοσιεύσεων του 
Ιδρύματος;  

Ναι. 
Για παράδειγμα, ο Αναπλ. Καθ. Παν. 
Σαρηγιαννίδης βραβεύτηκε στο 
σχετικό διαγωνισμό του Ιδρύματος. 

https://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=examRegulation
https://ece.uowm.gr/uploads/thesis/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9C%CE%A5.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/announcements/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/thesis/kanonismosantapodotikes.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/thesis/kanonismosantapodotikes.pdf
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3.2 Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα 
Ερώτηση Απαντήσεις 
Πόσα ερευνητικά προγράμματα βρίσκονται σε 
εξέλιξη; 

Συνολικά 42 ερευνητικά έργα κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Ποιο ποσοστό μελών του Τμήματος 
συμμετέχει σε εν εξελίξει ερευνητικά 
προγράμματα; 

Συνολικά 13 μέλη ΔΕΠ ως 
επιστημονικώς υπεύθυνοι έργων 

 

3.3 Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές 
Ερώτηση Απαντήσεις 
Αριθμός θεσμοθετημένων ερευνητικών 
εργαστηρίων στο Τμήμα 

6 

Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις 
ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
συλλέγονται από τη ΜΟΔΙΠ, 
απαιτείται αναβάθμιση των 
σχετικών υποδομών. Η επικείμενη 
μετάβαση στις νέες εγκαταστάσεις 
αναμένεται να καλύψει σε μεγάλο 
βαθμό τις σχετικές ερευνητικές 
ανάγκες 

 

3.4 Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού 
του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία 

Ερώτηση Απάντηση  
Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη του 
Τμήματος σε περιοδικά Q1, Q2, Q3 (Scopus); 

189 
(Q1: 77 – Q2: 68 – Q3: 44) 

Ποια η αύξηση ή η μείωση των δημοσιεύσεων 
σε  περιοδικά Q1, Q2, Q3 (Scopus) ανά μέλος 
ΔΕΠ; 

Θα καταγραφεί στην επόμενη 
έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.  
Συνημμένη η πλήρης λίστα με τις 
δημοσιεύσεις του τμήματος. 

Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη του 
Τμήματος σε επιστημονικά περιοδικά και 
πρακτικά συνεδρίων με κριτές (σύνολο); 

265 

Πόσες εργασίες παρήχθησαν από μέλη του 
Τμήματος σε επιστημονικά περιοδικά και 
συνέδρια δίχως κριτές (σύνολο); 

Στο τμήμα κρατούνται κεντρικά 
στοιχεία από τη βάση Scopus. Ως 
εργασίες δίχως κριτές νοούνται 
όσες έχουν την ένδειξη «Editorial” 
και είναι 14. 
Ακόμη, έχουν δημοσιευτεί 12 
εργασίες σε περιοδικά με κριτές της 
κατηγορίας Q4. 

Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος; 

1 Βιβλίο και 26 κεφάλαια βιβλίων 
που υπάρχουν στο Scopus 

 

 

3.5 Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους 
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Ερώτηση Απάντηση  
Πόσες ετεροαναφορές (citations) στο Scopus 
υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος; 

8245 ετεροαναφορές όπως 
προκύπτουν με την επιλογή 
“exclude all authors”. 
10273 χωρίς την παραπάνω 
επιλογή 

Πόσες ετεροαναφορές (citations) στο google 
scholar υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ 
του Τμήματος; 

16444 

Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών ΔΕΠ 
του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε 
επιστημονικά περιοδικά; 

- 

Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; 

Συνολικά 28 μεταξύ 2015-2020 

Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
υπάρχουν σε συντακτικές επιτροπές 
επιστημονικών περιοδικών; 

Συνολικά 7 μεταξύ 2015-2020 

Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
από άλλους ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς 
φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. 
έγιναν κατά την τελευταία πενταετία;  

Συνολικά 25 μεταξύ 2015-2020 

Πόσα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι κριτές σε 
επιστημονικά περιοδικά; 

20 

 

 

4. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 
 

4.1 Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
Είναι επαρκώς στελεχωμένη η Γραμματεία 
του Τμήματος; Αν  όχι να παρατεθεί 
αριθμητικά η αναγκαιότητα.    

Η γραμματεία στελεχώνεται από 3 
μόνιμα μέλη και ένα έκτακτο μέλος. 
Θεωρείται υποστελεχωμένη, καθώς 
απαιτούνται οι παρακάτω μόνιμες 
θέσεις: 
1) Μία θέση προϊσταμένου 
2) 3 θέσεις, μία ανά κατεύθυνση 

του ΗΜΜΥ, με προοπτική 
δημιουργίας τομέων 

3) 1 θέση για την υποστήριξη των 
προπτυχιακών φοιτητών γενικά 
στο πρόγραμμα σπουδών ΗΜΜΥ 

4) 1 θέση για υποστήριξη 
διδακτορικών φοιτητών που 
είναι οι περισσότεροι στο ΠΔΜ 

5) 1 θέση για την υποστήριξη των 
φοιτητών του προγράμματος 
σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχ. 
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Τ.Ε. και άλλων προγραμμάτων 
από το πρώην ΤΕΙ ΔΜ 

 
Κατά συνέπεια, η γραμματεία είναι 
στελεχωμένη κατά 43% με μόνιμο 
προσωπικό. 

Είναι αναρτημένη η διαδικασία παραπόνων 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος; 

Έως το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 
δεν υπήρχε συγκεκριμένη 
διαδικασία, αλλά έχοντας αναρτήσει 
τα ονόματα των συμβούλων 
σπουδών στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος, οι φοιτητές μπορούν να 
επικοινωνούν για οποιοδήποτε θέμα 
μαζί τους. Παράλληλα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας της γραμματείας και 
της διοίκησης του Τμήματος είναι 
αναρτημένα για τυχόν παράπονα. 

Εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου 
Σπουδών;  

Εφαρμόζεται ο θεσμός του 
Συμβούλου σπουδών ως ακολούθως: 
α) ο κ. Δασυγένης Μηνάς, Επίκουρος 
Καθηγητής του Τμήματος, για τους 
φοιτητές του προγράμματος 
σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών, με 
αναπληρώτρια την κα. Μπίμπη 
Σταματία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
β) ο κ. Ασημόπουλος Νικόλαος, 
Καθηγητής του Τμήματος,  για τους 
φοιτητές του προγράμματος 
σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών με 
αναπληρωτή τον κ. Αγγελίδη 
Παντελή, Καθηγητή του Τμήματος 
και  
γ) ο κ. Στημονιάρης Δημήτριος, 
Επίκουρος Καθηγητής του 
Τμήματος, για τους φοιτητές του 
προγράμματος σπουδών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ με 
αναπληρωτή τον κ. Γαύρο 
Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος. 

Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των 
περισσότερο αδύναμων φοιτητών και 
εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα 
τις σπουδές τους; 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
δεν υπήρχε τέτοιου είδους υπηρεσία 
στο Τμήμα, παρά μόνο κεντρικά στο 
ίδρυμα μέσω της ΜΥΦΕΟ 

Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του 
Τμήματος για την ομαλή ένταξη των 
νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; 

Το Τμήμα διοργανώνει εκδήλωση 
υποδοχής πρωτοετών φοιτητών, η 
οποία πραγματοποιείται κατά την 
έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 
παρέχοντας στους νεοεισερχόμενους 
φοιτητές τις απαραίτητες 
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πληροφορίες με απώτερο σκοπό  την  
ομαλή ένταξή τους στο Τμήμα. 
Πρόκειται για μια πρακτική που ενώ 
ακολουθείται ανελλιπώς, δεν είναι 
καταγεγραμμένη σε κάποιο 
πρακτικό συνέλευσης. 

Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους 
φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών 
(πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); 

1) Επιβράβευση των καλύτερων 
επιδόσεων προπτυχιακών φοιτητών 
ανά Τμήμα με βάση Απόφαση 
Συγκλήτου (126/26-11-2020) και με 
τις εξής προϋποθέσεις: 
α) θα βραβεύεται ο/ φοιτητής/τρια 
με την καλύτερη βαθμολογική 
επίδοση κατά το τρέχον χειμερινό 
εξάμηνο, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού 
έτους που φοιτά, 
β) η επιβράβευση αντιστοιχεί σε 
ποσό 250€, 
γ) θα βραβεύεται ένας/μία 
φοιτητής/τρια ανά Τμήμα, 
δ) η βαθμολογική επίδοση του/της 
φοιτητή/τριας πρέπει να είναι ίση ή 
ανώτερη του 8 στη δεκάβαθμη 
κλίμακα βαθμολογίας, 
ε) η διαδικασία επιβράβευσης 
περιλαμβάνει τα βασικά έτη 
σπουδών του προγράμματος 
σπουδών του κάθε Τμήματος, 
στ) η διαδικασία επιβράβευσης θα 
πραγματοποιείται κατά το εαρινό 
εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους 
και θα περιλαμβάνει τη βαθμολογική 
επίδοση των φοιτητών/τριών μόνο 
στο αμέσως προηγούμενο χειμερινό 
εξάμηνο, 
ζ) η βαθμολογική επίδοση θα 
υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
βαθμολογιών του/της 
φοιτητή/τριας διαιρούμενο με τον 
αριθμό των μαθημάτων του 
εξαμήνου, 
η) ο βαθμός θα υπολογίζεται με έως 
και 2 δεκαδικά ψηφία, 
θ) σε περίπτωση ισοβαθμίας, το 
ποσό κατανέμεται στους 
ισοβαθμήσαντες. 
2) Ανταποδοτικές υποτροφίες 
φοιτητών από το Τμήμα 

Πως υποστηρίζονται οι φοιτητές με ειδικές 
ανάγκες στο Τμήμα; 

Ανάλογα με την κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά, μπορεί να ζητηθεί η 
βοήθεια της ΜΥΦΕΟ, να 
γνωστοποιηθεί στους διδάσκοντες η 
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δυνατότητα προφορικής εξέτασης, 
κ.α.  

Υπάρχει υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης; 
Είναι αναρτημένη η υπηρεσία στον 
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος;   

Υπάρχει η κεντρική υπηρεσία του 
Ιδρύματος (ΜΥΦΕΟ) η οποία 
γνωστοποιείται στους φοιτητές του 
Τμήματος στην παρακάτω σελίδα: 
http://ece.uowm.gr/merimna.php 
 

 

4.2 Βαθμός διαφάνειας και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση 
οικονομικών πόρων 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Συζητείται σε συνέλευση του Τμήματος η 
κατανομή των οικονομικών πόρων από τον 
τακτικό προϋπολογισμό; 

Έως το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
δεν υπήρχε συγκεκριμένη διαδικασία 
και μηχανισμός κατανομής του 
προϋπολογισμού. 

Διαβουλεύεται η συνέλευση του Τμήματος την 
κατανομή των πόρων του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων για τις ανάγκες σε 
εξοπλισμό και λογισμικό;  

Ναι. Η κατανομή των πόρων που 
αναλογούν στο τμήμα από το ΠΔΕ 
συζητείται γενικά σε συνέλευση του 
τμήματος. Έως το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 δεν υπήρχε συγκεκριμένη 
διαδικασία και μηχανισμός 
κατανομής των πόρων αυτών. 

 

4.3 Διαθέσιμα μέσα και υποδομές 
Ερώτηση Απάντηση  
1. Αίθουσες διδασκαλίας 
1.1 Αριθμός και χωρητικότητα 7 αίθουσες και ένα αμφιθέατρο 

αποκλειστικής χρήσης, συνολικής 
χωρητικότητας 477 ατόμων  

1.2 Επάρκεια, καταλληλόλητα και ποιότητα Οι αίθουσες είναι οριακά επαρκείς 
για το πλήθος των μαθημάτων και 
των φοιτητών του Τμήματος. 
Υπάρχει πρόσβαση ΑΜΕΑ στις 
περισσότερες, ικανοποιητικός 
φωτισμός, αερισμός και 
διαρρύθμιση Ένα πρόβλημα είναι 
ότι το μέγεθος των περίπου 60 
θέσεων που έχουν οι περισσότερες 
δεν καλύπτει μαθήματα των 
πρώτων ετών, και έτσι οι αίθουσες 
παρουσιάζουν υπερ-πλήρωση σε 
αυτά τα μαθήματα, αφού γεμίζουν 
ακόμη και οι διάδρομοι διέλευσης 
με φοιτητές που φέρουν καρέκλες. 
Επίσης, το γεγονός ότι έχουν 
σχεδόν όλες 1 θύρα 
εισόδου/εξόδου, τις καθιστούν 
προβληματικές σε περίπτωση 
άμεσης εκκένωσης. 

http://ece.uowm.gr/merimna.php
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1.3 Βαθμός χρήσης Οι αίθουσες διδασκαλίας 
προσεγγίζουν τη μέγιστη χρήση, 
επειδή στο Τμήμα λειτουργούν 3 
προπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών και επιπλέον ορισμένες 
αίθουσες χρησιμοποιούνται και σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών. 

1.4 Επάρκεια, καταλληλόλητα και ποιότητα 
του υποστηρικτικού εξοπλισμού 

Η πλειοψηφία των αιθουσών 
έχουν επάρκεια όσον αφορά τα 
εκπαιδευτικά βοηθήματα 
(προβολικό, πίνακας μαρκαδόρου, 
ενσύρματη και ασύρματη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρίζες 
τροφοδοσίας). Ωστόσο, λείπουν 
εργαλεία όπως διαδραστικοί 
πίνακες κ.α. 

2. Εργαστήρια (θεσμοθετημένα και μη) 
2.1 Αριθμός και χωρητικότητα 22 αίθουσες, 360 θέσεις εργασίας 
2.2 Επάρκεια, καταλληλόλητα και ποιότητα 
των χώρων 

Τα περισσότερα εργαστήρια έχουν 
τόσο ερευνητική όσο και 
διδακτική στόχευση. Λόγω του 
περιορισμένου αριθμού τεχνικού 
προσωπικού, τα τεχνικά 
προβλήματα στα εργαστήρια 
επιλύονται δύσκολα και 
χρονοβόρα. Εκτός των μικρών 
χώρων, κάποια εργαστήρια δεν 
έχουν φυσικό εξαερισμό και δεν 
μπορούν να γίνουν επεμβάσεις 
διόρθωσης, λόγω της επικείμενης 
μετεγκατάστασης στα νέα υπό 
ανέγερση κτίρια στην περιοχή 
ΖΕΠ. 

2.3 Βαθμός χρήσης Επειδή οι χώροι είναι μικροί, 
συνήθως δημιουργούνται πολλές 
ομάδες φοιτητών, και υπάρχουν 
μέρες που τα εργαστήρια 
χρησιμοποιούνται πολλές ώρες. 
Ειδικά για τα γενικά εργαστήρια 
πληροφορικής, λόγω του μεγάλου 
αριθμού φοιτητών και μαθημάτων 
που τα χρησιμοποιούν, βρίσκονται 
σε συνεχή λειτουργία από το πρωί 
ως το βράδυ. Η απουσία ΕΤΕΠ στο 
χώρο δυσχεραίνει την επίλυση 
τεχνικών προβλημάτων. 

2.4 Επάρκεια, καταλληλόλητα και ποιότητα 
του εργαστηριακού εξοπλισμού 

Ο εξοπλισμός σε σημαντικό βαθμό 
είναι σύγχρονος γιατί έχει 
αναβαθμιστεί από διάφορα 
προγράμματα ΕΣΠΑ και 
προγράμματα δημοσίων 
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επενδύσεων. Κάθε χρόνο γίνεται 
προμήθεια εξοπλισμού από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. Τα περισσότερα 
εργαστήρια φέρουν επαρκή και 
σχετικά σύγχρονο εργαστηριακό 
εξοπλισμό. 

2.5 Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού 
εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ) 

Κάποια εργαστήρια (στο campus 
των Κοίλων) έχουν αποθήκες και 
κρίνονται ικανοποιητικές. Τα 
εργαστήρια στη Λυγερής δεν έχουν 
αποθήκες, και η φύλαξη του 
εξοπλισμού γίνεται μέσα σε 
ερμάρια εντός του εργαστηρίου. 
Υπάρχουν επίσης αποθήκες για τη 
Γραμματεία και τα εργαστήρια 
πληροφορικής που έχουν 
ικανοποιητικό χωρητικότητα. 

2.6 Προσωπικό 
Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής 
Υποστήριξης (Αριθμός και ειδικότητες) 

3 μέλη ΕΤΕΠ, εκ των οποίων ο ένας 
έχει παραχωρηθεί στην τεχνική 
υπηρεσία κατά το έτος 2019-2020 
6 μέλη ΕΔΙΠ 
3 Διοικητικοί 

2.7 Διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων για χρήση εκτός 
προγραμματισμένων ωρών 

Εκτός λίγων περιπτώσεων που 
μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή Υ.Δ. έχουν τα 
γραφεία τους μέσα στα 
εργαστήρια και βρίσκονται 
καθημερινά εκεί, τα περισσότερα 
εργαστήρια παραμένουν 
κλειδωμένα εκτός των 
προγραμματισμένων ωρών. 

3. Σπουδαστήρια – βιβλιοθήκη  
3.1 Αριθμός και χωρητικότητα 1 χώρος που λειτουργεί ως 

βιβλιοθήκη και σπουδαστήριο στο 
κτίριο της Λυγερής με 
χωρητικότητα 30 θέσεις 

3.2 Επάρκεια, καταλληλόλητα και ποιότητα 
των χώρων 

Στο σπουδαστήριο υπάρχουν οι 
κατάλληλες υποδομές (μεγάλοι 
πάγκοι μελέτης, υπολογιστές, 
σύνδεση Wi-Fi, φυσικός αερισμός 
και θέρμανση), και αρκετές θέσεις, 
οπότε κρίνονται επαρκείς. 

3.3 Βαθμός χρήσης Δεν υπάρχουν στατιστικά χρήσης, 
ενώ ειδικά στο εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτος 2019-2020, 
παρέμεινε κλειστός λόγω COVID 
19 

3.4 Επάρκεια εξυπηρέτησης  Υπάρχει βιβλιοθηκονόμος που 
λείπει σε γονική άδεια. Η 
εξυπηρέτηση γίνεται από τη 
Γραμματεία, όταν ζητηθεί από 
τους φοιτητές.  
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5 Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) 
φορείς  
 

5.1 Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς 
Ερώτηση Απάντηση  
Πόσα έργα συνεργασίας (ευρωπαϊκά 
προγράμματα κλπ) με ΚΠΠ φορείς 
εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τμήμα στο 
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος;  

Συνολικά 33 έργα συνεργασίας με 
ΚΠΠ φορείς κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 

Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος 
συμμετείχαν σ’ αυτά; 

Στα παραπάνω έργα επιστημονικώς 
υπεύθυνοι ήταν 10 μέλη ΔΕΠ του 
ΤΗΜΜΥ 

Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και 
διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος 
συμμετείχαν σε αυτά;  

Σύμφωνα με συγκεντρωτικά 
στοιχεία που δόθηκαν από τον 
ΕΛΚΕ, στα έργα αυτά συμμετείχαν 
87 εξωτερικοί συνεργάτες, χωρίς να 
προσδιορίζεται τι ποσοστό αυτών 
ήταν φοιτητές του ΤΗΜΜΥ. 

Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με 
ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; 

Σε κάθε διεθνές έργο συνεργασίας, 
η σύμβαση χρηματοδότησης (grant 
agreement) αποτελεί και επίσημη 
συμφωνία συνεργασίας με φορείς 
του εξωτερικού. Συνολικά 15 
ερευνητικά έργα με διεθνή 
συνεργασία ήταν σε εξέλιξη το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 
Παράλληλα, στις συμφωνίες αυτές 
θα πρέπει να προστεθούν και οι 
σχετικές συμφωνίες στο πλαίσιο 
των ανταλλαγών ERASMUS 
(σύνολο 38, ενότητα 6.8) 

 

5.2 Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
Πόσα θεσμοθετημένα εργαστήρια έχει το 
Τμήμα; 

6 

Αξιοποιούνται οι υποδομές του Τμήματος στις 
συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς;  

Ναι, όποτε αυτό κρίνεται ότι μπορεί 
να επιφέρει καλύτερα 
αποτελέσματα στις συνεργασίες 
αυτές. Για παράδειγμα, το Τμήμα 
διαθέτει συγκεκριμένα εργαστήριά 
του για την εκπαίδευση υπαλλήλων 
του ΔΕΔΔΗΕ και της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας 

Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε 
εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ 
φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το 

Ναι, για παράδειγμα το τμήμα 
συμμετέχει σε εκδηλώσεις 
παρουσίασης του σε φορείς 
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αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του 
Τμήματος; 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 
διοργανώνει ημέρες καριέρας 

Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 
(εκδρομές) των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία;  

Ναι, ως μέρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας ορισμένων μαθημάτων 
διεξάγονται εκπαιδευτικές 
επισκέψεις όπως σε σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών 
ΚΠΠ φορέων; 

Ναι, στις ημέρες καριέρες, μέσω 
εκδηλώσεων που οργανώνουν οι 
φοιτητικές ομάδες, κτλ. 

 

5.3 Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική 
ανάπτυξη 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Πόσες προγραμματικές συμφωνίες 
συνεργασίας έχουν γίνει μεταξύ Τμήματος και 
ΚΠΠ φορέων; 

Συμφωνά με τα στοιχεία που 
παρατίθενται στην ενότητα 5.1, 
υπήρχαν 33 έργα συνεργασίας με 
ΚΠΠ φορείς, και κατά συνέπεια 
αντίστοιχος  αριθμός συμφωνιών. 

Πόσα συνέδρια έχει διοργανώσει το Τμήμα; Κανένα κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 

Πόσες ημερίδες και διαλέξεις γενικότερου 
ενδιαφέροντος έχει διοργανώσει το Τμήμα; 

Συνολικά 11, πολλές από τις οποίες 
ήταν πρωτοβουλίες των 
φοιτητικών ομάδων: 
1) Εργαστήρι ανάπτυξης 

δεξιοτήτων αλγοριθμικής 
σκέψης μέσω της δημιουργίας 
παιχνιδιών στο Scratch 

2) Παραγωγή βιντεοπαιχνιδιών σε 
μικρές ομάδες 

3) 12 στοιχεία που έχει κάθε 
βιντεοπαιχνίδι - #1 Game 
Design Workshop 

4) Ομιλία με θέμα Εφαρμογές 5G 
Τεχνολογιών σε Έξυπνες Πόλεις 

5) Πρόσκληση για την 
ενημερωτική Εκδήλωση του 
προγράμματος «Νέα Γεωργία 
για τη Νέα Γενιά» 

6) Ημερίδα Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής (STEM) 

7) Επίσκεψη φοιτητών του ΗΜΜΥ 
στις εγκαταστάσεις τριών 
εταιριών παροχής τεχνολογίας 
στη Θεσσαλονίκη 

8) Workshop με θέμα τον 
μικροελεγκτή Arduino, 
Hyperion Robotics. 
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9) 2η Ημέρα καριέρας στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 

10) S2Hack4Energy HACKATHON A 
joint SPEAR-SIT4Energy event 

11) Ημέρα καριέρας στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας  

 

 

6 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 
 

6.1 Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των 
διδασκόντων από τους φοιτητές; 

Ναι. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο 
διενεργείται η σχετική αξιολόγηση 
σε συγκεκριμένη εβδομάδα και 
μετά από συνεννόηση με τη 
ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Το 
ερωτηματολόγιο είναι κοινό για 
όλο το ίδρυμα. 

Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος 
διδακτικού έργου των μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; 

Τα μέλη του Τμήματος 
αναλαμβάνουν 2 μαθήματα κάθε 
ακαδημαϊκό εξάμηνο, τα οποία 
αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 8 
ώρες εβδομαδιαίως διδακτικού 
έργου στην τάξη. Πολλές φορές οι 
ώρες αυτές είναι περισσότερες 
εάν υπάρχουν περισσότερα του 
ενός εργαστηριακά τμήματα. 
Σημειώνεται ότι δεν 
συνυπολογίζεται ο φόρτος 
διδακτικού έργου που αφορά 
επίβλεψη διπλωματικών 
εργασιών, διδακτορικών 
διατριβών, προετοιμασίας, κτλ. 

Υπάρχουν θεσμοθετημένες ώρες συνεργασίας 
με τους φοιτητές; 

Κάθε μέλος ΔΕΠ αλλά και κάθε 
διδάσκοντας του τμήματος 
γενικά, αναρτά στο eclass του 
μαθήματος τις ώρες συνεργασίας 
με τους φοιτητές, στην αρχή κάθε 
εξαμήνου. 

 

6.2 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
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Έχει συζητηθεί η αναμόρφωση του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σε 
συνέλευση του Τμήματος; 

Το πρόγραμμα σπουδών ΗΜΜΥ 
δημιουργήθηκε μετά το Ν. 
4610/2019 και έκτοτε δεν έχει 
επέλθει ουσιαστική τροποποίηση. 
Το πρόγραμμα σπουδών 
συζητήθηκε εκτενώς σε 
Συνέλευση του Τμήματος πριν την 
επισημοποίησή του. 

Ποιες συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται (διαλέξεις, φροντιστηριακά 
μαθήματα, εργαστήρια κτλ.); 

Χρησιμοποιούνται ποικίλες 
διδακτικές μέθοδοι, όπως μπορεί 
να γίνει αντιληπτό από την 
εξέταση των περιγραφών των 
μαθημάτων. Διαλέξεις, ασκήσεις 
πράξης, φροντιστηριακά 
μαθήματα, εργαστήρια, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.α. 

Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που 
συμμετέχουν στις εξετάσεις; 

47,37%, ως ποσοστό των 
συνολικών δηλώσεων των 
μαθημάτων σε σχέση με όσους 
εξετάστηκαν. 
Για τις εξεταστικές περιόδους 
Ιανουαρίου και Ιουνίου 
(ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) 

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των 
φοιτητών στις εξετάσεις; 

56,42%  
Για τις εξεταστικές περιόδους 
Ιανουαρίου και Ιουνίου 
(ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) 

Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; Έως το τέλος του ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020, ορκίσθηκαν 
μόνο 2 απόφοιτοι ΗΜΜΥ. Ο μέσος 
βαθμός διπλώματος των 
ορκισθέντων το 2019-2020 ήταν 
7,14 (συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών από το ΜΠΤ) 

Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη 
λήψη πτυχίου; 

Για τους φοιτητές που 
αποφοίτησαν τα έτη 2019 και 
2020, καταγράφηκαν τα εξής: 
 
2019: 7,12 έτη (Άνδρες), 7,17 (Γ) 
2020: 7,32 έτη (Α), 6,36 (Γυν.)  
 

 

6.3 Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη 
των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου; 

Ο Οδηγός Σπουδών ανανεώνεται 
κάθε χρόνο πριν την έναρξη των 
μαθημάτων, και αφού έχει 
ολοκληρωθεί η ανάθεση 
μαθημάτων σε μόνιμο και έκτακτο 
προσωπικό. Εκεί υπάρχει γενική 
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περιγραφή της ύλης. Ειδικότερα, 
κάθε διδάσκων επικοινωνεί την 
ύλη στην αρχή του εξαμήνου μέσω 
της σελίδας του μαθήματος στο 
eclass. 

Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης 
των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων 
(ανάλυση των ECTS με βάση το φόρτο 
εργασίας); 

Όχι δεν υπάρχει τέτοιου είδους 
συστηματική διαδικασία. Στο 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του 
κάθε μαθήματος από τους 
φοιτητές, υπάρχει ερώτηση για το 
αν ο πραγματικός φόρτος 
εργασίας ανταποκρίνεται στα 
ECTS που του έχουν αποδοθεί. 

Υπάρχουν μαθήματα στα οποία δεν 
χρησιμοποιείται το eclass; 

Όχι, όλα τα μαθήματα έχουν 
σελίδες στο eclass, το οποίο 
χρησιμοποιείται συστηματικά. 

 

6.4 Εκπαιδευτικά βοηθήματα – βιβλία 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
Υπάρχουν μαθήματα στα οποία δεν 
καταχωρούνται τουλάχιστον 2 βιβλία στο 
σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ; 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 υπήρχαν 7 μαθήματα στα 
οποία είχε καταχωρηθεί μόνο ένα 
βιβλίο στον Εύδοξο 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης 
καλύπτεται από τα προτεινόμενα βιβλία στον 
Εύδοξο; 

Δεν είναι διαθέσιμα 
συγκεντρωτικά στοιχεία που να 
απαντούν στο συγκεκριμένο 
ερώτημα. Αρκετοί διδάσκοντες 
χρησιμοποιούν ποικιλία 
πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού 
(σημειώσεις, άρθρα, κτλ.) τα 
οποία δίνονται στους φοιτητές, 
πέραν των προτεινόμενων 
βιβλίων 

 

6.5 Βαθμός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των 
μαθημάτων; 

Ναι. Όλες οι αίθουσες είναι 
εξοπλισμένες με βιντεοπροβολέα, 
και στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία οι διδάσκοντες 
χρησιμοποιούν για τις παραδόσεις 
τους εργαλεία όπως powerpoint, 
βίντεο, κτλ. Κατά το ακαδημαϊκό 
έτος χρησιμοποιήθηκαν και 
εργαλεία εξ’ αποστάσεως 
σύγχρονης εκπαίδευσης.  

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Ναι,  
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Σε συνέχεια των παραπάνω, σε 
αρκετά μαθήματα 
χρησιμοποιούνται ειδικά 
λογισμικά για την εκπαίδευση των 
φοιτητών.  
Ειδικά για την σύγχρονη εξ’ 
αποστάσεως διδασκαλία, αρκετοί 
διδάσκοντες χρησιμοποιούν 
εργαλεία poll (δημοψηφίσματος) 
για να λαμβάνουν άμεση 
ανατροφοδότηση κατανόησης της 
ύλης από τους φοιτητές, μέσω 
κλειστών ερωτήσεων κατά τη 
διεξαγωγή της διάλεξης. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή 
εκπαίδευση; 

Ναι. Σε πολλά εργαστήρια γίνεται 
παρουσίαση της εκάστοτε 
εργαστηριακής άσκησης πριν την 
εκτέλεσή της, ενώ 
χρησιμοποιούνται και ΤΠΕ για την 
εξέταση και για διαμοιρασμό 
εκπαιδευτικού υλικού. 
Σε εργαστηριακά μαθήματα που 
διδάχθηκαν από απόσταση οι 
φοιτητές συνδέονταν μέσω 
απομακρυσμένων πρωτοκόλλων 
σύνδεσης (ssh, RDP, VNC) σε 
σταθμούς εργασίας 
συνδεδεμένους στον αντίστοιχο 
εξοπλισμό και εκτελούσαν τις 
εργαστηριακές ασκήσεις (virtual 
labs) 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των 
φοιτητών με τον διδάσκοντα; 

Ναι. Μάλιστα χρησιμοποιούνται 
ποικιλία εργαλείων, πέραν του 
κλασικού εμαιλ, όπως είναι 
διάφορα προγράμματα σύγχρονης 
επικοινωνίας με εικόνα (zoom, 
skype κτλ), ανάλογα με το 
διδάσκοντα. 
Επιπρόσθετα ορισμένοι 
διδάσκοντες ανακοινώνουν τις 
ώρες γραφείου σε online 
ημερολόγιο που έχει τη 
δυνατότητα δέσμευσης ραντεβού 
(π.χ. Google Calendar) και οι 
φοιτητές άμεσα επιλέγουν ένα 
διαθέσιμο ραντεβού που τους 
βολεύει. Επίσης, φοιτητές 
δύνανται να διαμοιράζουν το 
κείμενο της υπό εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας στον 
επιβλέποντα καθηγητή μέσω 
online προγραμμάτων 
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επεξεργασίας κειμένου (Google 
documents, Overleaf, κτλ) για 
άμεσες διορθώσεις και σχόλια. 

 

6.6 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και μεταξύ τους συνεργασία 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα 
μαθήματα 

Η αναλογία αυτή είναι μεταβλητή, 
ανάλογα με το μάθημα. Για 
παράδειγμα, τα μαθήματα των 
κατευθύνσεων έχουν κατά 
κανόνα πολύ λιγότερους φοιτητές 
που τα παρακολουθούν σε σχέση 
με τα μαθήματα κορμού. Στα 
μαθήματα κορμού οι 
διδασκόμενοι που 
παρακολουθούν ένα μάθημα 
περιορίζονται μόνο από τη 
χωρητικότητα της αίθουσας. 
Δεν κρατούνται στατιστικά 
στοιχεία πραγματικής 
παρακολούθησης μαθημάτων, 
επομένως μόνο από τις δηλώσεις 
μαθημάτων μπορεί να εξαχθεί ο 
μέσος όρος (με αμφίβολη 
χρησιμότητα) 

Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα 
εργαστήρια  

Η αναλογία αυτή στα εργαστήρια 
είναι κατά κανόνα πολύ καλύτερη, 
επειδή η χωρητικότητα των 
εργαστηρίων είναι μικρότερη και 
αναγκαστικά δημιουργούνται 
πολλά τμήματα. Σε εργαστήρια 
υπολογιστών η μέγιστη 
χωρητικότητα είναι 30 άτομα, 
ενώ σε άλλα εργαστήρια (π.χ. 
ηλεκτρικής ισχύος), μπορεί να 
είναι και μέχρι 5. 

 

6.7 Βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
Υπάρχει μάθημα μεθοδολογίας έρευνας στο 
πρόγραμμα σπουδών;  

Υπάρχει προαιρετικό μάθημα με 
τίτλο «Μεθοδολογίες Εκπόνησης 
Ερευνητικής Εργασίας» 

Είναι υποχρεωτικό το παραπάνω μάθημα;  Είναι προαιρετικό 
Υπάρχουν ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος 
(ερευνητικές ομάδες);  

Στο Τμήμα λειτουργούν κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οι 
παρακάτω φοιτητικές ομάδες, οι 
οποίες έχουν ειδικά ερευνητικά 
ενδιαφέροντα: 
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1. IEEE Student Branch 
2. Game Development 
3. Hyperion Robotics 
4. Security Team 
5. Aspire 

Δίδονται ερευνητικές ομαδικές εργασίες 
(group project) στο πλαίσιο των μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών;  

Ναι, και αυτό είναι συνήθης 
πρακτική ειδικά στα μαθήματα 
ανώτερου εξαμήνου 
(κατευθύνσεις). 

Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν  
σε ερευνητικά έργα; 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 
5.1, υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
για τον αριθμό των εξωτερικών 
συνεργατών (87) και όχι για το 
ποιοι από αυτούς ήταν 
προπτυχιακοί φοιτητές 

 

6.8 Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
Πόσες  νέες συμφωνίες έχουν συναφθεί για 
την ενίσχυση της κινητικότητας του 
διδακτικού προσωπικού;-(κλασική και 
διεθνής κινητικότητα) 

Το έτος 2019-2020 το τμήμα 
απορρόφησε και τις συμφωνίες 
του πρώην Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
(σύνολο 18 επιπλέον)  

Πόσες συμφωνίες παρελθόντων ετών για την 
ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού 
προσωπικού είναι ενεργές;-(κλασική και 
διεθνής κινητικότητα) 

Οι παλαιότερες συμφωνίες είναι 
20, και μαζί με τις παραπάνω 18, 
συνολικά 38  

Πόσες νέες συμφωνίες έχουν συναφθεί για 
την ενίσχυση της κινητικότητας των 
φοιτητών;-(κλασική και διεθνής 
κινητικότητα) 

Όλες οι συμφωνίες προβλέπουν 
την ενίσχυση της κινητικότητας 
των φοιτητών 

Πόσες συμφωνίες παρελθόντων ετών για την 
ενίσχυση της κινητικότητας  των φοιτητών 
είναι ενεργές;-(κλασική και διεθνής 
κινητικότητα) 

38 

Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα 
Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων; 
(π.χ. διδασκαλία ή/και επιμόρφωση)-
(κλασική και διεθνής κινητικότητα) 

1 

Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το 
Τμήμα σας στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων; 
(π.χ. διδασκαλία ή/και επιμόρφωση)-
(κλασική και διεθνής κινητικότητα) 

- 

Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν 
προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων; 

6 
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(σπουδές ή/και πρακτική)-(κλασική και 
διεθνής κινητικότητα) 
Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων 
μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων; 
(σπουδές ή/ και πρακτική)-(κλασική και 
διεθνής κινητικότητα) 

- 

 

6.9 Έχει γίνει συγκριτική αξιολόγηση με άλλα ΠΠΣ ΑΕΙ του εσωτερικού/ 
εξωτερικού 

ΝΑΙ  ΟΧΙ Χ 

 

Παρότι δεν έχει γίνει συστηματική συγκριτική αξιολόγηση, εντούτοις, για το σχεδιασμό του 

αρχικού προγράμματος σπουδών του ΗΜΜΥ εξετάστηκαν τα προγράμματα σπουδών όλων 

των αντίστοιχων τμημάτων στην Ελλάδα. Παράλληλα, η επιτροπή προγράμματος σπουδών 

εξέτασε και προγράμματα σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών από το εξωτερικό, κυρίως αγγλόφωνα, ώστε να καταλήξει στην τελική της 

πρόταση. 

 

6.10 Έχει γίνει αναθεώρηση του ΠΠΣ;  
ΝΑΙ  ΟΧΙ Χ 

 

Το πρόγραμμα σπουδών ΗΜΜΥ προσφέρθηκε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020, επομένως δεν έχει γίνει αναθεώρησή του. 

 

6.11 Εφαρμόστηκε η διαδικασία του εσωτερικού κανονισμού του 
ιδρύματος στην αναθεώρηση του ΠΠΣ (εφόσον έχετε απαντήσει ναι στην 
προηγούμενη ερώτηση); 
 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

6.12 Δίνεται η δυνατότητα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο 
ΠΠΣ; 
 

ΝΑΙ Χ ΟΧΙ  

 

Ναι. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν 

πρακτική άσκηση διάρκειας ενός τριμήνου, μετά από συγκεκριμένη διαδικασία που 

Ερώτηση Απάντηση (και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
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αναγράφεται στον κανονισμό πρακτικής άσκησης 

(https://ece.uowm.gr/uploads/announcements/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D

%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE

%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.

pdf). 

Η πρακτική άσκηση αναγνωρίζεται στο ΗΜΜΥ ως προαιρετικό μάθημα που δεν συμμετέχει 

στον υπολογισμό της βαθμολογίας ή στη συγκέντρωση των απαιτούμενων ECTS για τη 

λήψη του πτυχίου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής 

λαμβάνει 15 ECTS που αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας ενός τριμήνου, και καταγράφεται 

στο παράρτημα διπλώματος του.  

 

6.13 Λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις των φοιτητών στην αξιολόγηση 
του έκτακτου προσωπικού; 
 

ΝΑΙ Χ ΟΧΙ  

 

6.14 Απόφοιτοι   
Κριτήριο ΝΑΙ ΟΧΙ Καταγράψτε/Αναλύστε/Τεκμηριώστε 
Συμμετέχουν οι 
απόφοιτοι στη 
διαβούλευση της 
αναθεώρησης του 
προγράμματος σπουδών; 

  
Όπως αναφέρθηκε, δεν έχει γίνει 
αναθεώρηση του προγράμματος 
σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020.  

Υπάρχει διαδικασία 
παρακολούθησης της 
επαγγελματικής εξέλιξης 
των αποφοίτων; 

 Χ 
Έως το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δεν 
υπήρχε κάποια τέτοια διαδικασία (όπως 
π.χ. σύλλογος αποφοίτων κτλ) 

Συμμετέχουν σε 
ημερίδες/ διαλέξεις 
διακεκριμένοι απόφοιτοι 
του Τμήματος; 

Χ  Απόφοιτοι του τμήματος έχουν 
συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του 
τμήματος, όταν σχετίζονται με την 
εργασιακή/επιστημονική τους 
δραστηριότητα. 

Γνωρίζουν οι  
τελειόφοιτοι  φοιτητές τη 
δομή των αποφοίτων; 
(π.χ. έχει γίνει 
ενημερωτική εκδήλωση;) 

 Χ 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δεν 
λειτουργούσε τέτοια δομή αποφοίτων. 

Γίνονται σεμινάρια 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού στους 
τελειόφοιτους; 

Χ  Το Τμήμα διοργανώνει ημέρες καριέρας 
για τους τελειόφοιτους, όπου 
προσκαλούνται εταιρείες με συναφές 
αντικείμενο και υπάρχει αμφίδρομη 
επικοινωνία.  

 

6.15 Συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών  

Ερώτηση Απάντηση 

https://ece.uowm.gr/uploads/announcements/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/announcements/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/announcements/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/announcements/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
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Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / 
ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 
μαθημάτων; 

Το ΠΠΣ ΗΜΜΥ προσφέρει 
συνολικά 130 μαθήματα εκ των 
οποίων: 
 38 μαθήματα κορμού, όλα 

υποχρεωτικά (29,2%) 
 73 μαθήματα στις 3 

κατευθύνσεις, από τα οποία 
22 υποχρεωτικά και 61 
επιλογής (56,15%) 

 8 μαθήματα ελεύθερης 
επιλογής (6,15%) 

 1 προαιρετικό μάθημα 
 
Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων 
για την απόκτηση του 
διπλώματος ΗΜΜΥ είναι 56. 
 

Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
προσφέρονται; 

8 μαθήματα 

Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών 
μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής 
επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο 
σύνολο των μαθημάτων; 

 Υποχρεωτικά: 60 (46,15%) 
 Επιλογής: 61 (46,92%) 
 Ελεύθερης επιλογής: 8 

(6,15%) 
 Προαιρετικά: 1 (0,7%) 
 

Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ 
μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων 
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών 
γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων 
στο σύνολο των μαθημάτων; 

 15 μαθήματα υποβάθρου 
κορμού (11,53%) 

 23 μαθήματα ειδικότητας 
κορμού (17,69%) 

 9 μαθήματα γενικών 
γνώσεων/ανάπτυξης 
δεξιοτήτων (ελεύθερης 
επιλογής – 6,92%) 

 83 μαθήματα ειδικότητας στις 
τρεις κατευθύνσεις (63,84%) 

 
Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα 
προγράμματα σπουδών και πόσα δίνονται σε 
άλλα προγράμματα σπουδών; 

4 μαθήματα προσφέρονται σε 
συνδιδασκαλία με άλλα τμήματα  

Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Μία, τα Αγγλικά 
 

 

6.16 Εξεταστικό σύστημα 
 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή αιτιολόγηση αν 
απαιτηθεί) 

Εφαρμόζονται, 
πολλαπλοί (σε είδος και 
χρόνο) τρόποι 

Ναι. Σύμφωνα με τις φόρμες μαθημάτων στα περισσότερα 
μαθήματα εφαρμόζονται περισσότεροι του ενός τρόποι 
αξιολόγησης, και μάλιστα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 
Ενδεικτικά, εφαρμόζονται πρόοδοι, εργασίες κατά τη 
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αξιολόγησης των 
φοιτητών; 

διάρκεια του εξαμήνου (απαλλακτικές ή με ποσοστό), 
προφορικές εξετάσεις, γραπτές εξετάσεις, εξετάσεις μέσω 
κουίζ σε ηλεκτρονική πλατφόρμα κ.α.. 
 

Υπάρχει διαδικασία 
ανάθεσης και εξέτασης 
της πτυχιακής/ 
διπλωματικής 
εργασίας; Είναι 
δημοσιευμένη στον 
ιστότοπο του 
Τμήματος; 

Ναι. Υπάρχει ο κανονισμός διπλωματικών εργασιών που 
περιλαμβάνει και τη σχετική διαδικασία ανάθεσης και 
εξέτασης. Είναι δημοσιευμένη στον παρακάτω σύνδεσμο, 
μαζί με άλλα χρήσιμα αρχεία: 
http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=thesisRegulation 
 
 

Υπάρχουν 
συγκεκριμένες 
προδιαγραφές 
ποιότητας (εγχειρίδιο) 
για την πτυχιακή/ 
διπλωματική εργασία; 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υπήρχαν οδηγίες και 
προδιαγραφές για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
στον παραπάνω κανονισμό. Δεν υπήρχε συγκεκριμένο 
πρότυπο (word template ή παρόμοιο) που θα πρέπει να 
ακολουθούν οι φοιτητές. 

Υπάρχει μάθημα 
σχετικό με την 
Μεθοδολογία 
Εκπόνησης 
Ερευνητικών εργασιών; 

Ναι.  
Υπάρχει το προαιρετικό μάθημα «Μεθοδολογίες 
Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας» με φόρτο εργασίας 2 
ECTS 

 

 

6.17 Διεθνής Διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το 
εξωτερικό; Σε τι ποσοστό; 

Όχι 

Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών 
(απόλυτος αριθμός και ποσοστό); 

Στο ΗΜΜΥ φοιτούν συνολικά 8 
αλλοδαποί φοιτητές (άνδρες). 

Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς 
εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, 
LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο 
προπτυχιακών σπουδών συμμετέχει το Τμήμα; 

Το τμήμα συμμετέχει στο 
πρόγραμμα ERASMUS+ μέσω 
του κεντρικού γραφείου 
ERASMUS του ιδρύματος. 
Παράλληλα, 3 από τα έργα 
διεθνούς συνεργασίας που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, 
αφορούσαν ειδικά έργα 
ERASMUS+. Ακόμη, στο τμήμα 
δραστηριοποιείται η IAESTE, η 
οποία δίνει τη δυνατότητα για 
εκπόνηση πρακτικής άσκησης 
στο εξωτερικό. 

Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Αν ναι 
ποιες είναι αυτές; 

Όχι 

Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς 
διδακτικών μονάδων (ECTS); 

Ναι. 
Σε όλα τα μαθήματα έχουν 
αποδοθεί μονάδες ECTS 

http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=thesisRegulation
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7. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
 

7.1 Καταγράψτε τους τίτλους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα συμμετέχοντα Τμήματα και Ιδρύματα 

Τίτλος  Συμμετέχοντα Τμήματα και 
Ιδρύματα 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη 
Μηχατρονική 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 

Οργάνωση και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας 

  

Στα παρακάτω τμήματα χρησιμοποιείστε χωριστό πίνακα για κάθε Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  
 

Το τμήμα συμμετέχει ως συνεργαζόμενο και στο ΠΜΣ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & 

Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια, με επισπεύδον το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. 

7.2 Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου 
 

ΠΜΣ Μηχατρονική 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των 
διδασκόντων από τους φοιτητές; 

Ναι - Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές 
συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης μαθήματος και 
διδάσκοντος, με βάση το πρότυπο 
της ΜΟΔΙΠ 

Σε τι ποσοστό τα μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Διδάσκουν 8 μέλη του τμήματος, 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 67% 
των διδασκόντων 

Λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις των 
φοιτητών στις αναθέσεις διδακτικού έργου;  

Ναι  - Μετά από επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων αξιολόγησης 
από την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος τα 
αποτελέσματα κοινοποιούνται 
στους διδάσκοντες και 
πραγματοποιείται σύσκεψη στην 
συντονιστική επιτροπή με 
αντικείμενο τις αξιολογήσεις των 
φοιτητών. 

 

ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των 
διδασκόντων από τους φοιτητές; 

Ναι - Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές 
συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο 
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αξιολόγησης μαθήματος και 
διδάσκοντος, με βάση το πρότυπο 
της ΜΟΔΙΠ 

Σε τι ποσοστό τα μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Διδάσκουν 2 μέλη του Τμήματος, 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% 
των διδασκόντων 

Λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις των 
φοιτητών στις αναθέσεις διδακτικού έργου;  

Ναι  - Μετά από επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων αξιολόγησης 
από την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος τα 
αποτελέσματα κοινοποιούνται 
στους διδάσκοντες και 
πραγματοποιείται σύσκεψη της  
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
με συμμετοχή των διδασκόντων 
και αντικείμενο τις αξιολογήσεις 
των φοιτητών. 

 

 

7.3 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 
 

ΠΜΣ Μηχατρονική 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Έχει συζητηθεί η ανάγκη αναμόρφωσης του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σε 
συνέλευση του Τμήματος; 

Η αναμόρφωση προγράμματος 
συζητείται καταρχάς στη 
συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ. 
Στη συνέχεια και εφόσον 
διαπιστωθεί ανάγκη για 
τροποποιήσεις, η τελική απόφαση 
περνάει στη Συνέλευση του 
Τμήματος. Κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 έγινε συζήτηση 
σχετικά με το πρόγραμμα 
σπουδών του ΠΜΣ Μηχατρονική 
στη Συνέλευση.  

Ποιες συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται (διαλέξεις, φροντιστηριακά 
μαθήματα, εργαστήρια κλπ); 

Ανάλογα με το μάθημα, 
πραγματοποιούνται διαλέξεις, 
εργαστηριακές και 
φροντιστηριακές ασκήσεις και 
ασκήσεις πράξης. 

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των 
φοιτητών στις εξετάσεις; 

Όλοι οι φοιτητές που εξετάστηκαν 
σε μαθήματα το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 ήταν επιτυχόντες. 
Ωστόσο, ένα ποσοστό περίπου 
10% δεν εξετάστηκε καθόλου. 

Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; Οι ορκισθέντες απόφοιτοι κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είχαν 
μέσο όρο βαθμού διπλώματος 
7,82 
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ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Έχει συζητηθεί η ανάγκη αναμόρφωσης του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σε 
συνέλευση του Τμήματος; 

Ναι – Παρακολουθούνται οι 
τεχνολογικές εξελίξεις και 
επικαιροποιείται ανάλογα το 
Πρόγραμμα Σπουδών. 

Ποιες συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται (διαλέξεις, φροντιστηριακά 
μαθήματα, εργαστήρια κλπ); 

Ναι – Πραγματοποιούνται 
διαλέξεις και ασκήσεις πράξης. 

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των 
φοιτητών στις εξετάσεις; 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 το ποσοστό επιτυχίας στις 
δύο εξεταστικές ήταν 100% επί 
των προσελθόντων. Περίπου  3%  
δεν προσήλθε στην εξέταση ενός ή 
περισσοτέρων  μαθημάτων. 

Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 ο μέσος βαθμός πτυχίου 
ήταν 8,68. 

 

7.4 Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου 
 

ΠΜΣ Μηχατρονική 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη 
των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου; 

Μέσω του eclass όπου υπάρχει 
αναρτημένη η ύλη του μαθήματος  

Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης 
των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων 
(ανάλυση των ECTS με βάση το φόρτο 
εργασίας) ; 

Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία 

Υπάρχουν μαθήματα στα οποία δεν 
χρησιμοποιείται το e-class; 

Όχι 

Υπάρχουν θεσμοθετημένες ώρες συνεργασίας 
με τους φοιτητές; 

Ναι, και ανακοινώνονται στην 
αρχή κάθε μαθήματος στο eclass 

Υπάρχει αξιόπιστη και συστηματική 
ανταπόκριση στα ερωτήματα των φοιτητών 
από τη γραμματεία; 

Η γραμματεία ανταποκρίνεται 
πάντοτε στα ερωτήματα των 
φοιτητών, σε συνεργασία και με 
το διευθυντή του ΠΜΣ. Κατά 
περίπτωση μπορεί να 
απευθύνεται και αλλού για 
άντληση πληροφοριών (π.χ. ΕΛΚΕ 
ή άλλοι διδάσκοντες)  

Σε πόσες μέρες ικανοποιείται ένα αίτημα  
φοιτητή; 

Το συντομότερο δυνατό, ανάλογα 
και με το αίτημα. Τις 
περισσότερες φορές γίνεται 



 

32 
 

άμεσα, την ίδια ημέρα. Δεν 
υπάρχουν συγκεκριμένα 
στατιστικά στοιχεία. 

 

ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη 
των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου; 

Μέσω του eclass όπου υπάρχει 
αναρτημένη η ύλη του μαθήματος  

Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης 
των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων 
(ανάλυση των ECTS με βάση το φόρτο 
εργασίας) ; 

Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία 

Υπάρχουν μαθήματα στα οποία δεν 
χρησιμοποιείται το e-class; 

Όχι 

Υπάρχουν θεσμοθετημένες ώρες συνεργασίας 
με τους φοιτητές; 

Ναι, και ανακοινώνονται στην 
αρχή κάθε μαθήματος στο eclass 

Υπάρχει αξιόπιστη και συστηματική 
ανταπόκριση στα ερωτήματα των φοιτητών 
από τη γραμματεία; 

Ναι 

Σε πόσες μέρες ικανοποιείται ένα αίτημα  
φοιτητή; 

Το συντομότερο δυνατό, ανάλογα 
και με το αίτημα. Δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένα στατιστικά 
στοιχεία. 

 

 

7.5 Βαθμός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών 
 

ΠΜΣ Μηχατρονική 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των 
μαθημάτων; 

Ναι. Γίνεται χρήση 
βιντεοπροβολέα και άλλων 
εργαλείων όπως εξειδικευμένα 
λογισμικά. Κατά το ακαδημαϊκό 
έτος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά και η τηλεκπαίδευση μέσω 
zoom. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Ναι, κατά παρόμοιο τρόπο με την 
προηγούμενη ερώτηση 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή 
εκπαίδευση (αν υπάρχει στο πλαίσιο του 
ΠΜΣ); 

Ισχύουν τα ίδια με πριν. Σε 
ορισμένα μαθήματα του 
προγράμματος σπουδών 
περιλαμβάνεται και εργαστηριακό 
μέρος 
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Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των 
φοιτητών με τον διδάσκοντα; 

Ναι. Εκτός του email, 
χρησιμοποιείται εκτενώς το 
eclass, και κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας χρησιμοποιήθηκαν 
πλατφόρμες σύγχρονης 
επικοινωνίας (π.χ. zoom) 

 

ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των 
μαθημάτων; 

Ναι. Γίνεται χρήση 
βιντεοπροβολέα. Κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 
και η τηλεκπαίδευση μέσω zoom. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Ναι, κατά παρόμοιο τρόπο με την 
προηγούμενη ερώτηση 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή 
εκπαίδευση (αν υπάρχει στο πλαίσιο του 
ΠΜΣ); 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ δεν 
περιέχουν εργαστηριακό μέρος, 
αλλά οι εργασίες που ανατίθενται 
σε κάποια μαθήματα απαιτούν 
την χρήση εξειδικευμένων 
εφαρμογών ΤΠΕ. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των 
φοιτητών με τον διδάσκοντα; 

Ναι. Εκτός του email, 
χρησιμοποιείται εκτενώς το 
eclass, και κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας χρησιμοποιήθηκαν 
πλατφόρμες σύγχρονης 
επικοινωνίας (π.χ. zoom) 

 

7.6 Εξεταστικό σύστημα 
 

ΠΜΣ Μηχατρονική 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Εφαρμόζονται, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) 
τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; 

Σε γενικές γραμμές σε όλα τα 
μαθήματα χρησιμοποιούνται 
πολλαπλοί τρόποι 
αξιολόγησης. Συνήθως γίνεται 
ανάθεση εργασιών κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου, και στο 
τέλος του εξαμήνου 
διεξάγονται και τελικές 
εξετάσεις 

Υπάρχει διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της 
μεταπτυχιακής εργασίας; Είναι δημοσιευμένη 
στον ιστότοπο του Τμήματος; 

Ναι υπάρχει στον κανονισμό 
σπουδών.  
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Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές 
ποιότητας (εγχειρίδιο) για την μεταπτυχιακή 
εργασία; 

Παρέχεται συγκεκριμένο 
πρότυπο, το οποίο πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι φοιτητές για 
την τελική μεταπτυχιακή 
εργασία 

 

ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Εφαρμόζονται, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) 
τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; 

Χρησιμοποιούνται πολλαπλοί 
τρόποι αξιολόγησης. Συνήθως 
γίνεται ανάθεση εργασιών 
κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου, και στο τέλος του 
εξαμήνου διεξάγονται και 
τελικές εξετάσεις 

Υπάρχει διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της 
μεταπτυχιακής εργασίας; Είναι δημοσιευμένη 
στον ιστότοπο του Τμήματος; 

Ναι υπάρχει στον κανονισμό 
σπουδών.  

Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές 
ποιότητας (εγχειρίδιο) για την μεταπτυχιακή 
εργασία; 

Ναι 

 

 

7.7 Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
 
Το ΠΜΣ στη Μηχατρονική είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, δηλαδή τα δίδακτρα (2000€) 
των φοιτητών καλύπτουν το κόστος λειτουργίας του.  
 
Το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, δηλαδή τα δίδακτρα (2900€) των φοιτητών καλύπτουν 
το κόστος λειτουργίας του. 
 

7.8 Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (για τα 2 ΠΜΣ) 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 
Δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και 
τα αποτελέσματα της επιλογής των 
μεταπτυχιακών φοιτητών; 

Η διαδικασία και τα κριτήρια 
επιλογής των μεταπτυχιακών 
φοιτητών δημοσιοποιούνται στη 
σχετική προκήρυξη. Τα 
αποτελέσματα επικοινωνούνται 
στους υποψηφίους και 
αναρτώνται στον ιστότοπο του 
ΠΜΣ 

 

 

7.9 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (για 
τα 2 ΠΜΣ) 
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Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Υπάρχει συνεργαζόμενος εταίρος (Tμήμα) 
από αλλοδαπό Πανεπιστήμιο;   

Όχι 

Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών; 
(απόλυτος αριθμός και ποσοστό) 

Όχι 

Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) 
σε ξένη γλώσσα; 

Έως το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 δεν υπήρχαν μαθήματα που 
διδάσκονταν σε ξένη γλώσσα, 
αλλά υπάρχει τέτοια δυνατότητα 

 

7.10 Απόφοιτοι (και για τα 2 ΠΜΣ) 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 
Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της 
επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν 
μεταπτυχιακό από το Τμήμα; 

Όχι, δεν λειτουργεί στο ΠΜΣ 
τέτοιου είδους συστηματική 
διαδικασία. 

 

8.  Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) 
 

8.1 Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή αιτιολόγηση 

αν απαιτηθεί) 
Δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών; 

Το ΤΗΜΜΥ διαθέτει πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών, οι λεπτομέρειες του 
οποίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 
τμήματος: 
http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=PhD 
 

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία 
επιλογής υποψηφίων 
διδακτόρων; 

Υπάρχει και είναι δημοσιευμένη στον 
παραπάνω υπερσύνδεσμο. 

Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής 
υποψηφίων διδακτόρων; 

Το 2019-2020 προκηρύχθηκαν 48 νέες θέσεις 
Υ.Δ. , κατατέθηκαν 33 αιτήσεις από 
ενδιαφερομένους, και εισήχθησαν 22 νέοι Υ.Δ. 
Ποσοστό αποδοχής: 67% 

 

8.2 Δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 
Υπάρχουν μαθησιακά αποτελέσματα του 
διδακτορικού προγράμματος σπουδών; 

Ναι. Είναι διαθέσιμα στον 
παραπάνω σύνδεσμο 

Πόσα υποχρεωτικά μαθήματα διδακτορικού 
κύκλου υπάρχουν; 

Κανένα 

Προσφέρονται σεμινάρια ερευνητικής 
μεθοδολογίας; 

Οι Υ.Δ. ενθαρρύνονται να 
παρακολουθήσουν σχετικό 
προαιρετικό μάθημα στις 
«Μεθοδολογίες Εκπόνησης 
Ερευνητικής Εργασίας» του 8ου 
εξαμήνου  

http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=PhD
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Ποιο ποσοστό υποψηφίων διδακτόρων 
παρακολουθεί τα σεμινάρια ερευνητικής 
μεθοδολογίας (αν πραγματοποιούνται);  

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
παρακολούθησης 

Ποιο ποσοστό των υποψηφίων διδακτόρων 
προσφέρει επικουρικό έργο (π.χ διαλέξεις) 
στο Τμήμα; 

Η ανάθεση επικουρικού έργου στο 
ΤΗΜΜΥ εγκρίνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος. Κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 
εγκρίθηκε η επικουρία σε 7 Υ.Δ., 
ήτοι ποσοστό 13% 

Πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσίασαν 
εργασία σε διεθνές συνέδριο; 

34 

Πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες δημοσίευσαν 
εργασία σε περιοδικά Q1, Q2, Q3; 

18 

 

8.3 Εξεταστικό σύστημα 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 
Υποβάλλεται ετήσια έκθεση προόδου (να 
καταγραφεί το ποσοστό απόκλισης αν 
υπάρχει);   

Είναι υποχρέωση των Υ.Δ. να 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση 
προόδου. Σε αντίθετη περίπτωση 
και σύμφωνα με τον κανονισμό 
διδακτορικών σπουδών, η 
τριμελής εισηγητική επιτροπή 
μπορεί να εισηγηθεί προς τη 
συνέλευση την διαγραφή τους. 

Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά 
ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή 
ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση των 
7μελών και 3μελών επιτροπών; 

Ναι, στους 28 από τους 54 
εγγεγραμμένους υποψήφιους 
διδάκτορες (έως το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020) ένα τουλάχιστον 
μέλος της τριμελούς εισηγητικής 
επιτροπής προέρχεται από άλλα 
Ιδρύματα ή Ερευνητικά κέντρα.  

Τηρείται η απόφαση του κανονισμού 
διδακτορικών σπουδών:  
α) για μια παρουσίαση άρθρου σε ένα διεθνές 
συνέδριο    
β) δημοσίευση δυο άρθρων σε επιστημονικά 
περιοδικά στις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της 
SCIMAGO (SCOPUS); 

Ναι, καθώς έχει συμπεριληφθεί 
στον ανανεωμένο κανονισμό 
διδακτορικών σπουδών (ΦΕΚ 
1831 Β 13/5/2020) 

 

8.4 Απόφοιτοι 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 
Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της 
επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν 
διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα; 

Όχι, έως το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 δεν υπήρχε 
συστηματική παρακολούθηση της 
πορείας των αποφοίτων αυτών. 
Ωστόσο, αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι από το τμήμα έχουν 
αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα 
μόνο 5 άτομα, οπότε είναι εύκολο 
να υπάρχει απευθείας 
επικοινωνία μαζί τους. 
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8.5 Υποδομές και εξοπλισμός για Υποψήφιους Διδάκτορες  
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 
Παρέχεται εξοπλισμός και τεχνολογική 
υποστήριξη στους υποψήφιους Διδάκτορες; 

Στους Υ.Δ. που διεξάγουν 
εργαστηριακό ερευνητικό έργο, 
παρέχεται ο απαιτούμενος 
εξοπλισμός. Οι ΕΤΕΠ και οι ΕΔΙΠ 
του τμήματος βοηθούν τους 
υποψήφιους διδάκτορες ανάλογα 
και με την ειδικότητα και το 
γνωστικό τους αντικείμενο  

Παρέχονται διαθέσιμες υποδομές (π.χ 
γραφείο κτλ); 

Συνήθως οι Υ.Δ. εγκαθίστανται 
στους εργαστηριακούς χώρους 
που σχετίζονται με την έρευνά 
τους. Παράλληλα, υπάρχει και 
συγκεκριμένο γραφείο 
δεσμευμένο για αυτούς. 

Παρέχεται πρόσβαση σε χρήση ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών του ιδρύματος; 

Ναι, όπως και σε όλα τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 

8.6 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 
Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το 
εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς επιτροπές; 

Σε έναν Υ.Δ. υπάρχει ως μέλος της 
τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 
καθηγητής από ίδρυμα του 
εξωτερικού 

Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων 
διδακτόρων; 

Όχι 

Πόσα διδακτορικά εκπονούνται σε ξένη 
γλώσσα; 

Έως το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 υπήρχαν 2 διδακτορικές 
διατριβές που εκπονούνταν στα 
Αγγλικά 

Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους 
υποψήφιους διδάκτορες για την συμμετοχή 
τους σε διεθνή «Θερινά Προγράμματα» 
(summer schools), διεθνή ερευνητικά 
συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα 
περιοδικά, κλπ.; 

Έως το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 δεν υπήρχε συγκεκριμένη 
διαδικασία επιβράβευσης ή 
παροχής κινήτρων σε Υ.Δ. 
Ωστόσο, στο μέτρο που επιτρέπει 
κάθε φορά ο προϋπολογισμός του 
τμήματος, χρηματοδοτούνται οι 
Υ.Δ. για να συμμετέχουν ιδίως σε 
διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

 

 

9. Συμπεράσματα 
 

9.1 Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά 
σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης; 
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Θετικά: 

1. Ο αριθμός των ερευνητικών έργων που εκτελούνται με συντονιστή μέλος του 

τμήματος είναι ο μεγαλύτερος στο ΠΔΜ, τόσο σε αριθμό όσο και σε ποσά 

χρηματοδότησης. 

2. Τα μέλη του Τμήματος συμπληρώνουν συστηματικά τα στοιχεία που ζητούνται από 

το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ 

3. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα έχουν σχετική σελίδα στο eclass και στα περισσότερα 

από αυτά προτείνεται πολλαπλή βιβλιογραφία. 

4. Η ιστοσελίδα του τμήματος ενημερώνεται συστηματικά και περιέχει όλη την 

απαραίτητη πληροφορία για τους φοιτητές και άλλους ενδιαφερόμενους. 

5. Υπάρχουν ερευνητικές ομάδες που εκτελούν σημαντικό ερευνητικό έργο τόσο σε 

ποιότητα όσο και σε ποσότητα, διεθνούς εμβέλειας. 

6. Γίνεται συστηματική καταγραφή του ερευνητικού έργου στο Τμήμα, τόσο όσον 

αφορά τις ερευνητικές δημοσιεύσεις και τον αντίκτυπό τους, όσο και όσον αφορά τα 

ερευνητικά έργα. Χρησιμοποιούνται αξιόπιστες διεθνείς βάσεις δεδομένων με 

συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

7. Ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων στο τμήμα είναι ο μεγαλύτερος από όλα τα 

άλλα Τμήματα του ΠΔΜ. Αυτό δείχνει ότι το Τμήμα μπορεί να προσελκύει νέους 

ερευνητές, διεξάγοντας έρευνα σε ελκυστικά αντικείμενα. 

8. Το Τμήμα διαθέτει σημαντικό εκπαιδευτικό εργαστηριακό εξοπλισμό, γεγονός που 

αξιοποιείται σε πολλά προπτυχιακά μαθήματα του ΠΠΣ. Ο εξοπλισμός είναι σε 

γενικές γραμμές σύγχρονος και αναβαθμίζεται σε κάθε ευκαιρία. 

9. Οι φοιτητικές ομάδες του Τμήματος είναι ιδιαίτερα δραστήριες και παραγωγικές 

συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και προσελκύουν 

διαρκώς νέα μέλη. 

10. Τα μέλη του Τμήματος είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα με τεχνολογίες ΤΠΕ που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση. Αυτό φάνηκε από την ευκολία που 

υλοποιήθηκε η εξ’ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020. 

11. Το Τμήμα συνεργάζεται με μεγάλο σχετικά αριθμό εξωτερικών συνεργατών, στα 

πλαίσια ερευνητικών έργων που εκτελούνται. 

12. Ιδρύθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του ΠΠΣ, 

ερευνητικά εργαστήρια, που αναμένεται να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη 

των ερευνητικών δεικτών του Τμήματος. 

13. Οι φοιτητές σε γενικές γραμμές αξιολογούν με υψηλό βαθμό το διδακτικό έργο που 

παρέχεται στο τμήμα, όπως προκύπτει από τις εξαμηνιαίες αξιολογήσεις. 

 

Αρνητικά 
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1. Το τμήμα σε σχέση με τα υπόλοιπα αντίστοιχα τμήματα στην Ελλάδα υπολείπεται σε 

αριθμό μελών ΔΕΠ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις σε ορισμένα γνωστικά 

αντικείμενα. 

2. Ο αριθμός των μελών διοικητικού προσωπικού είναι μικρός, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει σημαντική δυσκολία στην καθημερινή λειτουργία του Τμήματος αλλά και 

στην περαιτέρω ανάπτυξή του. 

3. Ο αριθμός μελών τεχνικού προσωπικού (ΕΤΕΠ) είναι μικρός, ειδικά λαμβάνοντας 

υπόψη τον μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών εργαστηρίων, αλλά και γενικότερα του 

διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού. 

4. Το τμήμα είναι διεσπαρμένο γεωγραφικά, οπότε απαιτείται μετακίνηση των 

φοιτητών για την παρακολούθηση συγκεκριμένων εργαστηριακών μαθημάτων, αλλά 

και καθηγητών για διδασκαλία. 

5. Το βασικό κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Τμήμα δεν είναι σχεδιασμένο ως κτήριο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές ακατάλληλο. 

6. Δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Τμήματος ως ακαδημαϊκή μονάδα, 

ενώ απουσιάζουν συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι σε επίπεδο Τμήματος.  

7. Απουσιάζει κεντρική ερευνητική πολιτική που να αναφέρεται συνολικά στο Τμήμα. 

8. Οι διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές δεν καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής 

διαδικασίας, οπότε δεν αξιοποιούνται οι σχετικές δυνατότητες των μελών. 

9. Ο χειρισμός των παραπόνων στο Τμήμα γίνεται με διαδικασίες ad-hoc, χωρίς την 

ύπαρξη συγκεκριμένης διαδικασίας. 

10. Οι νέοι φοιτητές δεν υποστηρίζονται αποτελεσματικά για την ομαλή ένταξή τους στο 

Τμήμα. Απουσιάζει συγκεκριμένη τυποποιημένη διαδικασία. 

11. Ο προϋπολογισμός του τμήματος κατανέμεται χωρίς συγκεκριμένη διαδικασία, και 

κατά βάση ad-hoc, δίνοντας προτεραιότητα στα εργαστηριακά αναλώσιμα για την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

12. Δεν υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης μαθησιακών στόχων στα μαθήματα, 

με βάση και το φόρτο εργασίας τους. 

13. Η διεθνής κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού (π.χ. Erasmus) είναι περιορισμένη, 

ειδικά όσον αφορά εισερχόμενους φοιτητές. 

 

9.2 Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και 
ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; 

 

Ευκαιρίες: 

1. Υπάρχει μεγάλη δυναμική στην προσέλκυση ερευνητικών έργων, που θα διευκολύνει τη 

δυνατότητα χρηματοδότησης και προσέλκυσης μεταδιδακτόρων, υποψηφίων 

διδακτόρων, και μεταπτυχιακών φοιτητών, με αποτέλεσμα την αύξηση του ερευνητικού 

έργου, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού αποτελέσματος μέσα από 

την επικουρική εργασία τους. 



 

40 
 

2. Τα υπάρχοντα (αλλά και τα μελλοντικά) μεταπτυχιακά προγράμματα αποτελούν πηγή 

εξαιρετικού ανθρωπίνου δυναμικού για να στελεχωθεί το πρόγραμμα διδακτορικών 

σπουδών. 

3. Οι δραστήριες φοιτητικές ομάδες μπορούν να λειτουργήσουν και ως φωτεινοί φάροι και 

παράδειγμα προς υποψήφιους νέους φοιτητές, σε όλα τα επίπεδα σπουδών, εάν διαχυθεί 

κατάλληλα η δράση τους. 

4. Η ενεργειακή μετάβαση με στόχο τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα αλλάζει δραματικά το 

οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται νέες ευκαιρίες. Το Τμήμα δραστηριοποιείται σε τομείς που σχετίζονται 

άμεσα με τη μετάβαση αυτή, και ως εκ τούτου αυτό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία 

ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών.   

5. Στην ευρύτερη περιοχή εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική ζήτηση στον κλάδο της 

πληροφορικής και υπολογιστών γενικά, με αποτέλεσμα την δυνατότητα απασχόλησης 

αποφοίτων του βασικού προγράμματος σπουδών καθώς και των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία βελτίωσης 

της ελκυστικότητας του τμήματος. 

6. Η προγραμματισμένη μετεγκατάσταση σε νέο κτήριο στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης μπορεί 

να αποτελέσει ορόσημο και έναυσμα για τη δυναμική ανάπτυξη του Τμήματος σε όλους 

τους τομείς δραστηριότητάς του.  

7. Η σημαντική εργαστηριακή υποδομή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο υπεροχής 

του Τμήματος συγκριτικά με αντίστοιχα τμήματα, με την προϋπόθεση της κατάλληλης 

επικοινωνίας αυτού και της συστηματικής ανανέωσής του. 

Κίνδυνοι: 

1. Η ύπαρξη πολλών αντίστοιχων τμημάτων ΗΜΜΥ στην Ελλάδα (7 με προοπτική να 

αυξηθούν), δημιουργεί μεγάλο ανταγωνισμό, και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική 

θέση του Τμήματος και το ότι είναι το νεότερο από όλα, μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη 

στην προσέλκυση ικανού αριθμού φοιτητών. Απαιτούνται δράσεις που να τονίζουν τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τμήματος και η κατάλληλη επικοινωνία τους στην 

κοινωνία. 

2. Η έλλειψη ικανού αριθμού μελών διοικητικού προσωπικού μπορεί να μην επιτρέψει την 

υλοποίηση των σχεδίων ανάπτυξης και βελτίωσης του Τμήματος ή να τις καθυστερήσει 

σημαντικά. Επειδή το πρόβλημα αυτό αφορά συνολικά το ίδρυμα, το Τμήμα θα πρέπει να 

διερευνήσει και εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης του διοικητικού προσωπικού και με 

μη-μόνιμες θέσεις. 

3. Η έλλειψη ικανού αριθμού μελών τεχνικού προσωπικού δυσχεραίνει τόσο το 

εκπαιδευτικό όσο και το ερευνητικό έργο του Τμήματος. Η προσδοκώμενη ανάπτυξη και 

βελτίωση ενδέχεται να μην επιτευχθεί χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη από τεχνικό 

προσωπικό. Όπως και με το διοικητικό προσωπικό, έτσι και εδώ θα πρέπει να 

διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι ενίσχυσης του τεχνικού προσωπικού. 

4. Ο μικρός συγκριτικά αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος αφήνει σημαντικά γνωστικά 

αντικείμενα χωρίς κάλυψη, και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος μείωσης της ανταγωνιστικότητάς 

του, τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον ερευνητικό τομέα. 
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5. Στο Τμήμα υπάρχουν αρκετά μέλη ΔΕΠ που είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. Λόγω της 

μη-εγγυημένης αναπλήρωσής τους, υπάρχει ο κίνδυνος να αποδυναμωθεί το Τμήμα 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά, διακινδυνεύοντας την ανάπτυξη και βελτίωσή του. 

6. Η μη-ικανοποιητική διεθνής κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού δημιουργεί 

δυσκολίες στην αναγνωρισιμότητα του Τμήματος διεθνώς και δυσχεραίνει την ανάπτυξη 

διεθνών συνεργασιών. 

7. Η έλλειψη στοχοθεσίας δημιουργεί ένα περιβάλλον που δεν προωθεί την ανάπτυξη και 

βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Τμήματος, και δεν δημιουργεί 

κίνητρα στα μέλη να παράγουν ικανοποιητικό έργο.  

 

9.3 Σχέδια βελτίωσης 

 

1. Δημιουργία θεματικών ομάδων εργασίας στο Τμήμα με συμμετοχή μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και 

ΕΤΕΠ, αλλά και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων). 

Προτείνονται οι εξής ομάδες: 1) Εξωτερικών και διεθνών σχέσεων, 2) Παρακολούθησης 

και προώθησης ερευνητικής δραστηριότητας, 3) Υποδομών, Εξοπλισμού & Ανάπτυξης, 4) 

Οργάνωσης και παρακολούθησης διδακτικού έργου. Οι θεματικές ομάδες εργασίας 

προτείνεται να έχουν τη δυνατότητα εισήγησης προς τη συνέλευση του Τμήματος, για 

ζητήματα που σχετίζονται με τη θεματολογία τους. 

2. Δημιουργία τομέων. Προτείνεται η δημιουργία τριών τομέων στο Τμήμα, οι οποίοι να 

αναλάβουν την εύρυθμη λειτουργία των τριών κατευθύνσεων που λειτουργούν μετά το 

6ο εξάμηνο. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του αναγκαίου διοικητικού προσωπικού. Με 

αυτόν τον τρόπο θα γίνει περισσότερο ορθολογική κατανομή των πόρων του τμήματος, 

ενώ θα διευκολυνθεί και η εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, ζητήματα που 

αφορούσαν τη συνέλευση του Τμήματος θα μπορούν να λύνονται γρηγορότερα από το 

συμβούλιο του Τμήματος ή/και τη Συνέλευση του τομέα.  

3. Κτηριακό. Το Τμήμα προβλέπεται να μεταφερθεί μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια σε νέες 

εγκαταστάσεις στην περιοχή ΖΕΠ στην Κοζάνη. Ο στόχος είναι να επιλυθεί με αυτόν τον 

τρόπο η εκτεταμένη γεωγραφική διασπορά του Τμήματος, και επίσης το πρόβλημα της 

ακαταλληλότητας του υπάρχοντος κυρίως κτηρίου. Συν τοις άλλοις, αναμένεται να 

δημιουργηθούν χώροι για να στεγάσουν ερευνητικές ομάδες που σήμερα δεν διαθέτουν, 

στοχεύοντας στην περαιτέρω αύξηση των ερευνητικών δεικτών. 

4. Δημιουργία βάσης ψηφιακών μαθημάτων. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία που ξεκίνησε το 

Μάρτιο 2020, δίνει μια ευκαιρία ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων που θα διατίθενται 

στους φοιτητές και στα επόμενα έτη. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούν οι φοιτητές να 

κατανοήσουν καλύτερα την ύλη, και έτσι να έχουν καλύτερη επίδοση και πιθανότατα 

μειωμένη διάρκεια σπουδών. 

5. Δείκτες κινητικότητας. Το Τμήμα ενδιαφέρεται να αυξήσει σημαντικά τους δείκτες 

εξερχόμενων και εισερχόμενων προς και από το εξωτερικό. Για αυτό θα αναπτυχθεί 

σχέδιο δράσης από την ομάδα εξωστρέφειας που μεταξύ άλλων θα εστιάζει στο πως θα 

ενθαρρυνθούν φοιτητές και προσωπικό να χρησιμοποιήσουν προγράμματα 

κινητικότητας (π.χ. Erasmus+), αλλά και στην επιλογή ορισμένων μαθημάτων που θα 
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διδάσκονται παράλληλα (ή και αποκλειστικά) στην Αγγλική γλώσσα για προσέλκυση 

ξενόγλωσσων φοιτητών. 

6. Αύξηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών ερευνητικού έργου. Το Τμήμα στοχεύει στο να 

αυξήσει τους δείκτες του ερευνητικού έργου που περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον αριθμό 

δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά (Q1, Q2 κατά προτεραιότητα), σε 

αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά συνέδρια με τη μέθοδο των κριτών στο πλήρες 

κείμενο του άρθρου, τον συνολικό και μέσο αριθμό ετεροαναφορών κ.α.. Επίσης, 

σημαντικός στόχος είναι η περαιτέρω αύξηση των εισερχόμενων κονδυλίων για έρευνα 

στο Τμήμα. Θα ανατεθεί στην ομάδα παρακολούθησης και προώθησης ερευνητικής 

δραστηριότητας η εκπόνηση λεπτομερούς σχεδίου με ορόσημα και δείκτες 

παρακολούθησης της πορείας αυτού.  

7. Βελτίωση της σύνδεσης με τους αποφοίτους και την αγορά εργασίας. Το Τμήμα 

ενδιαφέρεται για την περαιτέρω βελτίωση της επικοινωνίας του με τους αποφοίτους και 

τη συστηματοποίηση αυτής. Προτείνεται η τακτική επικοινωνία μαζί τους με τη μορφή 

newsletter (π.χ. ανά τετράμηνο) και η στοχευμένη προσπάθεια ανάδρασης από αυτούς 

σε τομείς ενδιαφέροντος του τμήματος (π.χ. στην αναδιαμόρφωση προγράμματος 

σπουδών). Αναφορικά με τη βελτίωση σύνδεσης με την αγορά εργασίας, προτείνεται η 

ενίσχυση των εκδηλώσεων όπως οι «ημέρες καριέρας», η ανάπτυξη του θεσμού της 

πρακτικής άσκησης μέσω προσέλκυσης περισσότερων θέσεων και από διαφορετικούς 

φορείς, η συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς εργασίας στην αξιολόγηση και 

διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών κ.α.. Αυτά πρόκειται να αποτυπωθούν σε 

συγκεκριμένο σχέδιο που θα εκπονήσει η ομάδα εξωστρέφειας. 

8. Βελτίωση της δημόσιας εικόνας του τμήματος και της σχέσης του με κοινωνικούς-

παραγωγικούς-πολιτιστικούς φορείς. Εδώ εντάσσεται η περαιτέρω βελτίωση της 

ιστοσελίδας του τμήματος (και ιδίως της αγγλικής έκδοσης), στοχευμένες δράσεις 

επικοινωνίας και διάχυσης του έργου που επιτελείται στο τμήμα σε εκδηλώσεις άλλων 

φορέων, η προσπάθεια για προσέλκυση νέων φοιτητών ιδίως από κοντινές γεωγραφικά 

περιοχές που θα θέτουν ως πρώτη ή δεύτερη επιλογή το ΤΗΜΜΥ, η συμμετοχή σε 

κλαδικές και άλλες εκθέσεις, η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία και 

με εξωτερικούς φορείς κ.α.. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα παίξουν και οι 

φοιτητικές ομάδες του τμήματος, που στόχος είναι να ενισχυθούν περαιτέρω και να 

αυξηθούν αριθμητικά αλλά και με περισσότερους συμμετέχοντες φοιτητές.  

9. Καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (οικονομικών, εξοπλισμού, κ.α.). 

Προτείνεται αρχικά η υιοθέτηση ενός απλού και λειτουργικού σχεδίου κατανομής του 

τακτικού προϋπολογισμού του τμήματος, και στη συνέχεια ο εντοπισμός συγκεκριμένων 

τομέων (ερευνητικά, εκπαιδευτικά) που χρήζουν βελτίωσης ή ανάπτυξης μέσω άλλων 

πηγών χρηματοδότησης (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έκτακτες χρηματοδοτήσεις 

κ.α.). Ακόμη, στόχος είναι να βελτιωθεί και αναπτυχθεί η κοινή χρήση πόρων που 

υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν, όπως υπολογιστικά κέντρα, λογισμικά, και 

εργαστηριακός εξοπλισμός. Η ομάδα υποδομών, εξοπλισμού και ανάπτυξη θα προτείνει 

συγκεκριμένες δράσεις για την κάλυψη των παραπάνω. 

10.  Αναδιαμόρφωση και συνεχής βελτίωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Για 

τη βελτίωση του ΠΠΣ προτείνεται να αξιολογηθεί συστηματικά το υπάρχον τόσο από το 
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τμήμα (ομάδα οργάνωσης και παρακολούθησης διδακτικού έργου), όσο και από 

εξωτερικούς φορείς (αγορά εργασίας, απόφοιτοι, κοινωνικοί φορείς). Σε αυτή τη 

διαδικασία θα συμπεριληφθεί και η αξιολόγηση του υπάρχοντος φόρτους εργασίας των 

μαθημάτων. Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση αυτή, αλλά και όσα προκύπτουν από 

την παρακολούθηση των δεικτών που αφορούν το διδακτικό έργο, θα χρησιμοποιηθούν 

για την αναδιαμόρφωση του ΠΠΣ.  

11.  Δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε τομείς ενδιαφέροντος του 

Τμήματος και κατά προτεραιότητα σε συνεργασία με άλλα τμήματα και ιδρύματα για την 

ενίσχυση της εξωστρέφειας του. Προσέλκυση περισσότερων φοιτητών και προσπάθεια 

ορισμένοι εξ’ αυτών να συνεχίσουν και σε διδακτορικές σπουδές. 

12.  Διεθνοποίηση. Το Τμήμα ενδιαφέρεται να βελτιώσει τη διεθνή εικόνα του προγράμματος 

σπουδών, και πέραν όσων προαναφέρθηκαν στο κομμάτι της κινητικότητας, βασικός 

στόχος είναι η δημιουργία νέων ξενόγλωσσων ΜΠΣ σε συνεργασία με ιδρύματα του 

εξωτερικού, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα διδακτορικών σπουδών σε 

συνεργασία. 

13.  Στοχοθεσία. Κομβικό ρόλο στη διαδικασία βελτίωσης θα διαδραματίσει η στοχοθεσία του 

Τμήματος χρησιμοποιώντας κύριους δείκτες απόδοσης. Οι στόχοι θα αναφέρονται με 

συγκεκριμένες τιμές δεικτών και δράσεις που θα υποστηρίζουν την επίτευξή τους. 

Ορισμένα παραδείγματα δόθηκαν παραπάνω στα προτεινόμενα σχέδια βελτίωση 

επιμέρους τομέων. 
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