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Δπηηειηθή ύλνςε 

 

Ζ παξνχζα έθζεζε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2007–2010. Ζ 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο αμηνπνίεζε δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηξεηο πεγέο. Ζ 

πξψηε αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ Ρκήκαηνο, πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ, φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

δηαλεκήζεθε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ αθνξά ζην θάζε έλα κάζεκα πνπ 

πξνζθέξζεθε θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2007-2010. Ζ δεχηεξε αθνξά ζε ζηνηρεία θαη απφςεηο 

πνπ ζπλεηζέθεξαλ νη δηδάζθνληεο ζην Ρκήκα, ζην πιαίζην ηνπ απνινγηζκνχ ησλ καζεκάησλ 

πνπ δίδαμαλ θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ πνπ πξνζέθεξαλ. Ρέινο, ε ηξίηε πεγή 

αθνξά ζηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ζηα ζρεηηθά 

δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζην «Φνηηεηνιφγην» ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ζ αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο: (α) Ξξφγξακκα Ππνπδψλ (βαζηθνχ πηπρίνπ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ), (β) Γηδαθηηθφ Έξγν, (γ) Δξεπλεηηθφ Έξγν, (δ) Πρέζεηο κε Θνηλσληθνχο, 

Ξνιηηηζηηθνχο θαη Ξαξαγσγηθνχο Φνξείο, (ε) Πηξαηεγηθή Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο, (ζη) 

Γηνηθεηηθέο πεξεζίεο θαη πνδνκέο. 

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ πνπ πξνζθέξεη ην Ρκήκα αλαλεψζεθε θαη 

αλαδνκήζεθε ξηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-2010. Ρν λέν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ αμηνινγείηαη σο ζχγρξνλν, δπλακηθφ θαη επέιηθην. Όζνλ αθνξά ηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζεσξνχληαη φηη παξακέλνπλ ζχγρξνλα, εληνπίδεηαη, φκσο, ε αλάγθε γηα 

ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο δηάζηαζήο ησλ. 

Νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο παξνπζηάδνληαη σο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ κε ηνπο δηδάζθνληεο. 

πάξρνπλ, φκσο, ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ρν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ηπγράλεη δηεζλνχο 

αλαγλψξηζεο. Ρν Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζε Δπξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε πνιχ 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Νη ππνδνκέο έξεπλαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο εξγαζηεξηαθνχο 

ρψξνπο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο ειιείςεηο. 

Δπίζεο, ην Ρκήκα επηδηψθεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε θνηλσληθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, κε έκθαζε ζηνπο θνξείο ηεο Σίνπ. Πεκαληηθή είλαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Γηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηε Σηαθή Θνηλσλία.  

Νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο θαη γξαθεηνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Ρν Ρκήκα έρεη ήδε αλαπηχμεη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη θπξίσο ηε γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο, θαηνξζψλνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν λα ακβιχλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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Πην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο πξνρσξά ε εγθαηάζηαζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ θαη άιινπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έρεη αλαπηπρζεί θαη ζεσξείηαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή. Πηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ επφκελε δηεηία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε έληαμή ηεο ζην πιαίζην ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν. 
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Πξόινγνο 
 

Ζ παξνχζα έθζεζε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ δηεμήγαγε 

ην Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ηα αθαδεκατθά έηνε 2007-

2010. Ζ αμηνιφγεζε βαζίζηεθε ζην πιαίζην πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ 2007-2010. Απηφ ην πιαίζην αμηνπνηεί ηα Θξηηήξηα 

Αμηνιφγεζεο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο (ΑΓΗΞ), ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, ε 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ζχκθσλε κε ηα γεληθά θξηηήξηα ηεο ΑΓΗΞ, ελψ 

επηπιένλ κπνξεί λα αλαγλσζηεί ππφ ηελ νπηηθή ελφο επξχηεξνπ δηεζλνχο πιαηζίνπ πνπ έρεη 

αμηνπνηεζεί απφ πιεηάδα Ρκεκάησλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζηηο Ζ.Ξ.Α. θαη ηελ Δπξψπε. 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απνηηκψληαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηέζζεξηο βαζηθέο νκάδεο θξηηεξίσλ: (α) Γηδαθηηθφ Έξγν (β) Δξεπλεηηθφ Έξγν (γ) 

Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ θαη (δ) Ινηπέο πεξεζίεο. Θάζε νκάδα θξηηεξίσλ πεξηιακβάλεη 

επηκέξνπο δείθηεο. Θάζε θαηεγνξία πξνζδηνξίδεη έλα ζηφρν αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο εμεηδηθεχεηαη 

ζε κία ζεηξά θξηηεξίσλ. Ν ζηφρνο πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ θάζε θαηεγνξία , 

ελψ ηα θξηηήξηα δίλνπλ κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

ηθαλνπνηεζεί ν αληίζηνηρνο ζηφρνο. 

Ζ Νκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΝΚΔΑ) επραξηζηεί ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

εθπφλεζε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2007 – 2010. 
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1. Η διαδικαζία ηηρ εζυηεπικήρ αξιολόγηζηρ 

1.1 Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ζην Σκήκα. 

1.1.1. Πνηα ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ; 

Πχκθσλα κε απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ (21/06.05.08, 20/11.03.09, 21/06.04.11) ηνπ 

Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κέιε ηεο Νκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΝΚΔΑ) 

νξίζζεθαλ νη: 

- Αγγειήο Βαζίιεηνο, Θαζεγεηήο, Ξξφεδξνο ηεο ΝΚΔΑ  

- Βαιίξεο Γηψξγηνο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο  

- Ιαγφο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο 

- Ιπκπεξφπνπινο Θσλζηαληίλνο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο 

- Ονγδάθε Διέλε, Αλαπιεξψηξηα Θαζεγήηξηα  

- Καπξνπδήο Γεκήηξηνο, εθπξφζσπνο ησλ θνηηεηψλ.  

 

Ρν έξγν ηεο Νκάδαο, ππνζηεξίδεη ν θ. Γεκήηξεο Πίκνο (κέινο νκάδαο ππνζηήξημεο ΚΝΓΗΞ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ).  

1.1.2. Με πνηνπο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο; 

Ζ ΝΚΔΑ ζπλεξγάζηεθε κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ππνζηήξημεο. Πε απηήλ ηελ ππνδνκή 

βαζίζηεθε θαη ε εθπφλεζε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ έηνπο 2007-2010. Ζ ΝΚΔΑ 

ζπλεξγάδεηαη ηαθηηθά κε ηε ΚΝΓΗΞ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ έρεη, κεηαμχ άιισλ, θαη 

ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ αμηνιφγεζεο ησλ Ρκεκάησλ. 

Ρέινο, ε ΝΚΔΑ ζπλεξγάζηεθε κε ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ ζην Ρκήκα θαη κε ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Σίνπ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

ζηνηρείσλ. 

1.1.3. Πνηεο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ;  

Γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο δξάζεο αμηνιφγεζεο δξαζηεξηνπνηήζεθε, επηπιένλ ηεο παξαπάλσ Νκάδαο, ην 

ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ ζην Ρκήκα, θαζψο θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ. Ζ 

δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ππνζηεξίδεηαη απφ πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Ρκήκα. 

Ρν πξψην ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία αμηνινγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη απφ εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ.  
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Ρα εξσηεκαηνιφγηα ζηα νπνία απαληνχλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο είλαη αλψλπκα αθνξνχλ 

θπξίσο ηελ πνηφηεηα θαη ηα κέζα ηεο δηδαζθαιίαο, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, 

ηνπο δηδάζθνληεο, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ρκήκαηνο. Νη 

απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο εθθξάδνπλ ηηο 

απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηηο 

ζπνπδέο. Ρν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζζεθε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο: (α) 

εξσηήζεηο γηα ην κάζεκα, (β) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην δηδάζθνληα θαη ηα δηδαθηηθά 

βνεζήκαηα, (γ) ραξαθηεξηζηηθά θνηηεηή θαη θνηηήηξηαο, (δ) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ δίλεηαη, επηπιένλ ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λα 

θαηαγξάςνπλ ζε ειεχζεξν θείκελν πηζαλέο παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα πνπ ζα ήζειαλ λα 

γλσξίδεη ν δηδάζθσλ θαη ην Ρκήκα (Ξαξάξηεκα Α). 

Ξξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ακεξφιεπηα θαη ζηαηηζηηθψο αμηφπηζηα, ε ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο 

απνγξαθηθά θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά, εζεινληηθά, αλψλπκα ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Νη εξσηεζέληεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

 Λα παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηηο δηαιέμεηο ηνπ δηδάζθνληα θαη ζπλεπψο λα έρνπλ 

ζρεκαηίζεη άπνςε γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν.  

 Λα κελ έρνπλ εμεηαζηεί ζην κάζεκα πνπ αμηνινγνχλ θαηά ην ηξέρνλ εμάκελν θαη ζπλεπψο 

λα κελ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ελδερφκελε απνηπρία ηνπο ή αληηζέησο επθνιία ηνπο θαηά ηελ 

εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο.  

Ξξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί ζηνλ πιεζπζκφ καο θαζίζηαηαη 

ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο ή ησλ εμεηάζεσλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο απξνεηδνπνίεηα, ειέγρνληαο ηαπηφρξνλα κε θαηάιιειε εξψηεζε (βι. εξψηεζε 4 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην Ξαξάξηεκα Α) ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηνπο ζην κάζεκα, ψζηε λα 

είλαη εθηθηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, δηαρσξίδνληαο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ 

θαη θνηηεηξηψλ πνπ έρνπλ εμεηαζηεί ζην παξειζφλ ζην κάζεκα θαη εθείλσλ πνπ ην 

παξαθνινπζνχλ γηα πξψηε θνξά. Ζ φιε δηαδηθαζία πινπνηείηαη απφ νκάδα θνηηεηψλ ηνπ 

Ρκήκαηνο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο SPSS. Ρα 

απνηειέζκαηα θνηλνπνηνχληαη ζην δηδάζθνληα ην κάζεκα θαη ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ρν δεχηεξν ζχζηεκα αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο θαη δηδαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ δηδαζθφλησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ ζπληαρζεί εηδηθά απνγξαθηθά δειηία (Ξαξάξηεκα 

Β) ηα νπνία ζπληάζζνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο κεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ. Ζ ζπκπιήξσζε 

ησλ δειηίσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη απνζηέιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΓΑΠΡΑ. 
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Ρν ηξίην ζχζηεκα αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θνηηεηνινγίνπ. Ρν θνηηεηνιφγην 

ηνπ Ρκήκαηνο έρεη δνκεζεί θαηάιιεια ψζηε λα παξέρεη πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επίδνζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ αλά κάζεκα, αλά εμεηαζηηθή πεξίνδν, θ.ιπ. 

1.1.4. Πψο θαη ζε πνηα έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο;  

Ρν πιηθφ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε έθζεζε, θαζψο θαη ην πξνζρέδην ηεο έθζεζεο δηαλεκήζεθαλ 

γηα παξαηεξήζεηο θαη ζρνιηαζκφ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ζπδεηήζεθαλ ζε εηδηθή ζπλεδξία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

1.2 Αλάιπζε ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηώλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ελφο 

εζσηεξηθνχ δηαιφγνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην Ρκήκα θαη ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη. Ζ αμηνιφγεζε έρεη εληαρζεί 

ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο θαη νη δηαδηθαζίεο έρνπλ αθνκνησζεί ηφζν απφ ην 

πξνζσπηθφ φζν θαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο.  

Ρν Ρκήκα έρεη ππεξβεί, ζε κεγάιν βαζκφ, ηηο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ειιείςεηο ππνδνκήο 

θαη ζηειερψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Απηφ έρεη επηηεπρζεί κε ηελ 

αλάπηπμε ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο πνπ απινπνηνχλ ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ζηνηρείσλ. Δληνχηνηο, ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη παξαγσγήο ηεο ζρεηηθήο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο δελ ηθαλνπνηεί ην Ρκήκα θαη απαηηείηαη ε επηηάγρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ξαξακέλεη, σο δπζθνιία, ε πξνζαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ ΑΓΗΞ ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ 

αμηνιφγεζεο ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν.  

1.3 Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Νη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο αλακέλεηαη λα αθνινπζήζνπλ 

δχν άμνλεο: 

Ν πξψηνο αθνξά ζηελ νινθιήξσζε ηεο έληαμεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο 

ζηηο αληίζηνηρεο ηδξπκαηηθέο δξάζεηο.  

Ν δεχηεξνο αθνξά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο κε ην ζχζηεκα δηνίθεζεο 

πνηφηεηαο πνπ επίζεο ζα αλαπηπρζεί ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν. 

Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε επηηάγρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο λα είλαη δηαζέζηκα άκεζα κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. 
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2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο 

Ζ Δλφηεηα απηή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Ρκήκα θαη ηηο θχξηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

2.1 Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο.  

Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηε Σίν.  Ζ Σίνο είλαη ην πέκπην ( 5ν)) 

ζε κέγεζνο λεζί ηεο Διιάδαο κε 53.106 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001). 

2.2 Ιζηνξηθό ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο. 

2.2.1 ηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία). 

Ν θαηάινγνο ησλ είθνζη δχν (22) κειψλ Γ.Δ.Ξ. πνπ ππεξεηνχλ ζήκεξα ζην Ρκήκα 
παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθα παξαθάησ. 
 

ΜΔΛΗ Γ.Δ.Π. 
(θαηά βαζκίδα θαη γλσζηηθό αληηθείκελν) 

 

Βαζκίδα Ολνκαηεπώλπκν Γλσζηηθό 
Αληηθείκελν 

Έληαμε 
ζην ΣΓΔ 

Γηδαθηνξηθό δίπισκα 

Καζεγεηέο ΑΓΓΔΙΖΠ  
Βαζίιεο 

Ξνζνηηθέο 
Κέζνδνη 

1987 Θεσξία Διέγρνπ  
Ξαλ. Warwick, 
Κ. Βξεηαλία, 1979 

 ΡΠΑΟΡΑΠ  
Ξάξηο 

Ρνπξηζηηθή 
Αλάπηπμε 

1996 Θνηλσληνινγία,  
Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην 1987 

Αλαπι. 
Καζεγεηέο 
 

ΒΑΙΗΟΖΠ 
Γεψξγηνο 
 

Γηνίθεζε 
Νξγάλσζε 
Δπηρεηξήζεσλ 

1992 Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ,  
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, 1991 

 ΙΑΓΝΠ  
Γεκήηξηνο 
 

Ρνπξηζηηθή 
Νηθνλνκηθή-
Γηνίθεζε 
Ρνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ 

2001 Ρνπξηζκφο θαη Ξεξηθεξεηαθή  
Αλάπηπμε 
Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην, 1997 

 ΙΚΞΔΟΝΞΝΙΝΠ  
Θσλζηαληίλνο 

Κάξθεηηλγθ 2004 Doktorat KEPLER  
UNIVERSITAET–LINZ 
Απζηξία, 1977 

 ΚΑΟΝΓΑΠ 
Ιεσλίδαο  

Γηνίθεζε 
Αλζξψπηλσλ πφξσλ 

1990 Ππζηήκαηα θαη Γνκέο, 
Ξαλ. Paris-VIII-Vincennes, Γαιιία, 
1987 

 ΟΝΓΓΑΘΖ  
Διέλε 

Ινγηζηηθή 
Σξεκαηννηθνλνκηθ
ή 

1996 Σξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή,  
Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην 1992 

 ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΓΖΠ 
Νδπζζέαο 

Ξιεξνθνξηθή 1985 Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα 
Πρνιέο INPG & EMSE, Γαιιία, 1983 

 ΠΔΟΔΚΔΡΖΠ 
Γεκήηξεο 

Δθαξκνζκέλε 
Νηθνλνκηθή 

1985 Γεκφζηα Νηθνλνκία  
Θαη Ξξνγξακκαηηζκφο, Ξαλ. Paris-
X-Nanterre,  
Γαιιία, 1985 

Δπίθνπξνη 
Καζεγεηέο 

ΒΗΓΑΙΖΠ 
Κηραήι 

Γηνίθεζε 
Ξαξαγσγήο 

2001 Γηνίθεζε Ξαξαγσγήο 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ 
Ρκήκα Καζεκαηηθψλ, 1998 
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 ΓΘΝΡΠΗΑΠ 
Απφζηνινο 

Νηθνλνκηθή 
Αλάιπζε 

1990 Bηνκεραληθή Νηθνλνκηθή, 
Ξαλ. Cincinnati, 
Νράτν, ΖΞΑ, 1989 

 ΘΝΡΠΗΘΝΠ  
Θσλζηαληίλνο 

Ξιεξνθνξηθή κε 
έκθαζε ζηηο 
επηρεηξήζεηο 

2005 Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην 
θαη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο, 
Ξαλεπηζηήκην Λνηίνπ Θαιηθφξληαο, 
1998 

 ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ 
Ληθφιανο 

Γηνίθεζε 
Νξγάλσζε 
Δπηρεηξήζεσλ 

2004 Paris XII- Paris Nord, 1997. 

 ΚΞΔΘΗΑΟΖΠ 
Κηράιεο 

Ινγηζηηθή 2004 Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην, 2001. 

 ΞΑΞΑΘΔΝΓΥΟΝ 
Αλδξέαο 
 

Βηνκεραληθή 
Νηθνλνκηθή κε 
έκθαζε ζηνλ 
Ρνπξηζκφ 

2005 Βηνκεραληθή Νηθνλνκηθή– 
Νηθνλνκηθή Γεσγξαθία,  
University of Oxford, UK, 2001 

 ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ 
Κηραήι 

Θεσξία δηθαίνπ θαη 
θνηλσληθή επζχλε 
ησλ επηρεηξήζεσλ 

2005 Φηινζνθία Γηθαίνπ,  
Ξαλεπηζηήκην  Eδηβνχξγνπ,1993. 

 ΠΑΚΗΡΑΠ  Αξηζηείδεο Σξεκαηννηθνλν-
κηθή 

2005 Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ,  
Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, 2000. 

 ΠΗΓΑΙΑ  
Καξηάλλα 

Γηνίθεζε 
Ξαξαγσγήο 

2005 University  of Surrey, UK, 2002.  

 ΠΡΝΓΗΑΛΛΗΓΝ 
Καξηάλζε 

Θνηλσληνινγία 1993 Θνηλσληνινγία, 
Ecole des Hautes Etudes en Sc. 
Sociales, Γαιιία, 1983 

Λέθηνξεο 
 

ΑΛΓΟΗΘΝΞΝΙΝΠ 
Αλδξέαο 

Σξεκαηννηθνλνκηθ
ή 

2009 Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, 
2006 

 ΓΑΘΖ  Διέλε Ξνζνηηθέο  
Κέζνδνη ζηε 
Σσξηθή Αλάιπζε 

2010 Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ,  2006 

 ΚΑΟΖ  Καξία Ξνζνηηθέο Κέζνδνη  2007  Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, 
2005. 

 

Γηδάζθνληεο βάζεη ηνπ Π.Γ. 407/80 

 

Ρν δηδαθηηθφ έξγν ζην Ρ.Γ.Δ. θαιχπηεηαη ράξε ζηε ζπκπιεξσκαηηθή αξσγή εθηάθηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη, κε εηήζηεο ή εμακεληαίεο ζπκβάζεηο, βάζεη ηνπ 

Ξ.Γ. 407/80. Ζ ζχκβαζή ηνπο είλαη δπλαηφ λα αλαλεψλεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.Π. πνπ 

ιακβάλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ή εμακήλνπ.  

Πην Ρκήκα ζήκεξα ππεξεηνχλ δέθα (10) Γηδάζθνληεο βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 407/80. Δμ απηψλ νη 

ηέζζεξνη(4),  (Π. Ενχληα, Α. Θαθνχξεο, Θ. Πηαπξηλνχδεο θαη Π. Σαξαθηηληψηεο) είλαη εθιεγκέλα 

κέιε ΓΔΞ πνπ αλακέλνπλ δηνξηζκφ.  

Eηδηθό & Δξγαζηεξηαθό Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό (Δ.Δ.ΓΙ.Π.) 

 

Ρα κέιε ηνπ Δηδηθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Ξ.) επηηεινχλ εηδηθφ 

ή θαη εξγαζηεξηαθφ/ εθαξκνζκέλν δηδαθηηθφ έξγν ζηα Α.Δ.Η. θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν θιάδνπο: 
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ηνλ θιάδν ηνπ Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (θιάδν Η) θαη ηνλ θιάδν ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ 

Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (θιάδν ΗΗ). 

 

Ρα δχν (2) κέιε ηνπ Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Ξ.) θιάδνπ Η πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο, επηηεινχλ εηδηθφ δηδαθηηθφ έξγν πνπ ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε 

ζεσξεηηθή ή εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ μέλσλ γισζζψλ, ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο (δηδαζθνκέλεο σο μέλεο). Ρα κέιε ηνπ Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Ξ.) 

θιάδνπ Η είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. Δπί ηνπ παξφληνο, ζην Ρ.Γ.Δ. πξνζθέξνληαη 

καζήκαηα Αγγιηθήο Γιψζζαο απφ δχν κέιε Δ.Δ.ΓΗ.Ξ., πνπ έρνπλ κφληκε εξγαζηαθή ζρέζε κε ην 

Ρ.Γ.Δ. θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Ολνκαηεπώλπκν Γλσζηηθό Αληηθείκελν Έληαμε ζην 
ΣΓΔ 

Σίηινο πνπδώλ 

ΠΝΘΑΠ 
Γεψξγηνο 

Αγγιηθή 
Γιψζζα 

1985 Master of Arts in Classics 1982, Pens. 
St., Κaster of Arts in Linguistics 
(English Language) 1985, N.Y.U. 

ΡΠΑΡΠΑΟΥΛΖΠ 
Γεψξγηνο 

Αγγιηθή 
Γιψζζα 

1986 Master ζηελ Δθπαίδεπζε- Γηδαζθαιία 
Αγγιηθήο ζε κε αγγιφθσλνπο, 1985, 

Univ. of Maryland, U.S.A. 

 
Νη αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο ζε θπζηθή αγσγή θαιχπηεηαη απφ άηνκν θαηεγνξίαο Δηδηθνχ 

Δξεπλεηηθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Ξ.) πνπ αλήθεη ζηε Πρνιή Δπηζηεκψλ ηεο 

Γνίθεζεο. 

2.2.2 Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί, 

κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 

Ξαξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 11-2. 

2.3 θνπόο θαη ζηόρνη ηνπ Σκήκαηνο. 

2.2.3 Πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ;  

 

Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ είλαη ην πξψην Ρκήκα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ  

δέρζεθε θνηηεηέο θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 1985-86, ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ  31/20.03.1984. 

 
Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο δίλεη δπλαηφηεηα επηινγήο ζπλδπαζκψλ καζεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θάζε 

θνηηεηή, ζην πιαίζην ησλ αθφινπζσλ θαηεπζχλζεσλ: 

 

1. Ινγηζηηθή θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή 

2. Marketing  

3. Γηνίθεζε Ρνπξηζκνχ 

4. Δπηρεηξεκαηηθή Νηθνλνκηθή  
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5. Γηνίθεζε, Νξγάλσζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Λέεο Ρερλνινγίεο  

 

Πηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ Ρκήκαηνο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ έρεη σο βαζηθνχο 

ζηφρνπο: 

 Ρελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο αλσηάηεο παηδείαο ζχκθσλα θαη κε ηα δηεζλψο απνδεθηά 

πξφηππα. 

 Ρελ πξνζθνξά επξείαο πιεξνθφξεζεο γηα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ, νχησο ψζηε λα ελζαξξχλεηαη παξάιιεια θαη ε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

 Ρελ παξνρή επθαηξίαο ζηνλ θάζε θνηηεηή λα επηιέμεη θαη λα ζρεδηάζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία.  

 Ρελ παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ εμειίμεσλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε απηέο. 

 Ρελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνπο απνθνίηνπο, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αληαπνθξηζνχλ (α) 

ζε έλα αληαγσληζηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, (β) ζηε δηελέξγεηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

θαη (γ) ζηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ηεο ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο 

έξεπλαο, θαζψο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. 

2.2.4 Πψο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Σκήκαηνο; 

Πηελ επνρή πνπ ην φξακα κηαο Δπξσπατθήο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ηεο Γλψζεο, 

κεηνπζηψλεηαη ζε δξάζε γηα ηελ ππέξβαζε ησλ ηερληθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

εκπνδίσλ, ε αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζηε Γηνίθεζε ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε. 

Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ κε πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε θαη δεκηνπξγηθφ θαη θξηηηθφ πλεχκα, 

ηθαλψλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο Ρερλνινγίεο θαη ηερληθέο ζηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ρν εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο ζπλδπάδεηαη κε εθηεηακέλε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρν ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνλ Δζληθφ, 

Δπξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν. 

2.2.5 Τπάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ 

Σκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη;  

Γελ παξαηεξείηαη απφθιηζε κεηαμχ ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ θαη ηε ζεκεξηλή 

αληίιεςε ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

2.2.6 Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ φρη, 

πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή; 
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Νη ζηφρνη πνπ έζεζε ην Ρκήκα επηηπγράλνληαη κέζα απφ ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο 

πνπ έρεη ζρεδηαζηεί, ιακβάλνληαο ππφςε δηεζλή πξφηππα ζπνπδψλ θαη πξνζαξκφδνληάο ηα ζηηο 

αλάγθεο ηεο Διιεληθήο θαη ζχγρξνλεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο. Θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην βαζηθφ θνξκφ γλψζεο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο, 

πξνζθέξνληαο καζήκαηα πςειήο πνηφηεηαο. Πηελ θαηεχζπλζε απηή πηνζεηνχληαη 

θνηηεηνθεληξηθά ζπζηήκαηα, ελεξγέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, αιιά θαη δξάζεηο ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ έξεπλα. 

Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

εμειίζζνληαη δηαξθψο αθνινπζψληαο ηε δπλακηθή ηνπ θιάδνπ, έηζη ψζηε νη ζπνπδέο πνπ 

πξνζθέξεη ην Ρκήκα λα έρνπλ δηαξθψο έλα ζχγρξνλν θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα. Πε απηφ ην 

πιαίζην, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2008-2009 ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

αλαδνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ. Ρν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο (2009-201ν). 

Νη αθφινπζνη παξάιιεινη αθαδεκατθνί ζεζκνί ηεο Πρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο εληζρχνπλ 

πεξαηηέξσ ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο, ζπγθεθξηκέλα:  

 Ζ δαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε ηεο Πρνιήο κε 18.453 ηίηινπο (29.100 ηφκνη) βηβιίσλ, 54 ηίηινπο 

μελφγισζζσλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ  θαη 78 ηίηινπο ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ θαη πιήζνο 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. 

 Ρν Θέληξν Ξιεξνθνξηθήο πνπ εμππεξεηεί ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο-δηθηπαθέο, δηδαθηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο αλάγθεο ησλ Ρκεκάησλ ηεο Πρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο, δεκηνπξγνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα θνίηεζε κε φια ηα 

απαξαίηεηα ζχγρξνλα κέζα. 

2.2.7 Θεσξείηε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ 

ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο;  

Γελ ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

2.4 Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο. 

2.2.8 Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα; 

Πην Ρκήκα ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ Δπηηξνπέο: 

1. Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ: Κ. Βηδάιεο, Δπίθ. 

Θαζεγεηήο, Απ. Γθφηζηαο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Κ. Κπεθηάξεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Θ. 

Θνχηζηθνο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Αλδξ. Αλδξηθφπνπινο, Ιέθηνξαο, Δι. Γάθε, Ιέθηνξαο, Κ. 

Καχξε, Ιέθηνξαο, Δθπξφζσπνο  Ξξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (ηαθηηθφ & αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο). 

2. Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθώλ (Γηδαθηνξηθά Σ.Γ.Δ.): Θ. Ιπκπεξφπνπινο, Αλαπι. 

Θαζεγεηήο, Κ. Ονπκειηψηεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Κ. Καχξε, Ιέθηνξαο. 
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3. Δπηηξνπή Πξνβνιήο & Γεκνζίσλ ρέζεσλ: Θ. Ιπκπεξφπνπινο, Αλαπι. 

Θαζεγεηήο, Κ. Κπεθηάξεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο. 

4. Δπηηξνπή Οδεγνύ πνπδώλ ΣΓΔ: Κ. Ονπκειηψηεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Κ. 

Πηνγηαλλίδνπ, Δπίθ. Θαζεγήηξηα, Δι. Γάθε, Ιέθηνξαο.  

5. Δπηηξνπή Οδεγνύ πνπδώλ ΜΒΑ: Γ. Βαιίξεο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Δι. Ονγδάθε, 

Αλαπι. Θαζεγήηξηα, Αξ. Πάκηηαο, Δπίθ. Θαζεγεηήο. 

6. Δπηηξνπή Site ΣΓΔ θαη ΜΒΑ: Γ. Βαιίξεο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Θ. Θνχηζηθνο, Δπίθ. 

Θαζεγεηήο, Κ. Κπεθηάξεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Αλδξ. Αλδξηθφπνπινο, Ιέθηνξαο. 

7. Δπηηξνπή γηα ERASMUS - Socrates: Απ. Γθφηζηαο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Αλδξ. 

Ξαπαζενδψξνπ, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Αλδξ. Αλδξηθφπνπινο, Ιέθηνξαο. 

8. Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθώλ Δπηζθέςεσλ & ύλδεζεο κε Δπηρ/ζεηο / Γηαιέμεηο  

ηειερώλ Δπηρ.: Θ. Ιπκπεξφπνπινο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Απ. Γθφηζηαο, Δπίθ. 

Θαζεγεηήο, Αξ. Πάκηηαο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Δθπξφζσπνο Ξξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ. 

9. Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο: Γ. Βαιίξεο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Λ. Θσλζηαληφπνπινο, Δπίθ. 

Θαζεγεηήο. 

10. Δπηηξνπή ύληαμεο Οδεγνύ πνπδώλ ζηελ Αγγιηθή: Θ. Θνχηζηθνο, Δπίθ. 

Θαζεγεηήο, Αλδξ. Ξαπαζενδψξνπ, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Κ. Ονπκειηψηεο, Δπίθ. 

Θαζεγεηήο, Αξηζη. Πάκηηαο, Δπίθ. Θαζεγεηήο. 

11. Δπηηξνπή Παξαιαβήο Τιηθώλ, Δξγαζηώλ, Παξνρήο Τπεξεζηώλ Σ.Γ.Δ.: 

Ραθηηθά Κέιε: Κ. Κπεθηάξεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Β. Βαζηιείνπ, πάιιεινο Η.Γ.Α.Σ, Γ. 

Πνχθαο, Κέινο Δ.Δ.ΓΗ.Ξ. Αλαπιεξσκαηηθά Κέιε: Θ. Θνχηζηθνο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Κ. 

Πηαζάθνπ, πάιιεινο Η.Γ.Α.Σ, Γ. Ρζαηζαξψλεο, Κέινο Δ.Δ.ΓΗ.Ξ. 

12. Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο: Β. Αγγειήο, Θαζεγεηήο, Γ. Βαιίξεο, Αλαπι. 

Θαζεγεηήο, Γ. Ιαγφο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Θ. Ιπκπεξφπνπινο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Δι. 

Ονγδάθε, Αλαπι. Θαζεγήηξηα, Γ. Καπξνπδήο, εθπξφζσπνο ησλ θνηηεηψλ. 

13. Οκάδα Τπνζηήξημεο Έξεπλαο: Θ. Ιπκπεξφπνπινο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Γ. 

Πεξεκέηεο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Θ. Θνχηζηθνο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Αλδξ. Ξαπαζενδψξνπ, 

Δπίθ. Θαζεγεηήο. 

14. Δθπξόζσπνη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ: Αλδξ. Ξαπαζενδψξνπ, Δπίθ. Θαζεγεηήο, 

(ηαθηηθφ κέινο), Θ. Θνχηζηθνο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο). 

15. πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ ΜΒΑ: Θ. Ιπκπεξφπνπινο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Β. 

Αγγειήο, Θαζεγεηήο, Θ. Θνχηζηθνο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Κ. Κπεθηάξεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, 

Κ. Ονπκειηψηεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο. 

16. πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΓΠΜ ΓΠΣ: Ξ. Ρζάξηαο, Θαζεγεηήο, Β. Κνπηάθε, 

Αλαπι. Θαζεγήηξηα, Θ. Ρεξθελιή, Αλαπι. Θαζεγήηξηα, Η. Ππηιάλεο, Δπηθ. Θαζεγεηήο. 

17. Δθπξόζσπνο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ ηεο Γηνίθεζεο ζηελ Δπηηξνπή 

Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ ηνπ Π.Α.: Νδ. Παθειιαξίδεο, Αλαπι. Θαζεγεηήο. 

18. Δθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Δπηηξνπή Ίδξπζεο ΔΠΙ: Νδ. Παθειιάξίδεο, 

Αλαπι. Θαζεγεηήο, ηαθηηθφ κέινο, Αλδξ. Ξαπαζενδψξνπ, Δπίθ. Θαζεγεηήο, 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκά Έτη 2007-2010 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιούνιος 2011  17 

 

19. Δθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ Σειεθπαίδεπζε: Νδ. Παθειιαξίδεο, Αλαπι. 

Θαζεγεηήο. 

20. Δθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: Θ. 

Θνχηζηθνο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, ηαθηηθφ κέινο, Αξηζη. Πάκηηαο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

21. Δπηηξνπή Καηαηαθηήξησλ Δμεηάζεσλ: Β. Αγγειήο, Θαζεγεηήο, Γ. Ιαγφο, Αλαπι. 

Θαζεγεηήο, Θ. Ιπκπεξφπνπινο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Απ. Γθφηζηαο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Λ. 

Θσλζηαληφπνπινο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Αλδξ. Ξαπαζενδψξνπ, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Δι. 

Γάθε, Ιέθηνξαο.  

22. πληνληζηήο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

θαη πζζώξεπζεο Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ (E.C.T.S.): Δι. Γάθε, Ιέθηνξαο. 

 

2.2.9 Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ) ππάξρνπλ ζην Σκήκα; 

Ρν Ρκήκα ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Αηγαίνπ (ΦΔΘ 197/01.10.2009 – ηεχρνο Α). 

2.2.10 Δίλαη δηαξζξσκέλν ην Σκήκα ζε Σνκείο; ε πνηνπο; Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή 

ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ;  

Ρν Ρκήκα δελ είλαη δηαξζξσκέλν ζε Ρνκείο. 
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3. Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 

3.1 Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ1 

3.1.1  Bαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηνπο 

ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;  

3.1.1.1. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθά 

εθαξκφδνληαη; 

Ρν Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΞΠ) ηνπ Ρκήκαηνο έρεη δηαξζξσζεί κε ηξφπν ψζηε 

λα είλαη ζπλεπέο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη λα εληάζζεηαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

πξφηππα. Θαζψο, φκσο, ην θνηλσληθφ, ζεζκηθφ, ηερλνινγηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαξθή κεηαβιεηφηεηα θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα 

αλαλεψλεηαη ηαθηηθά. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ΞΞΠ ην Ρκήκα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ 

απνθνίησλ ηνπ.   

3.1.1.2. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; 

Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ αθνινπζεί ηελ εηήζηα αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο. 

Όζνλ αθνξά ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο ε αμηνιφγεζε θαη ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ 

δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπλειεχζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο, φπσο 

πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κπνξεί λα γίλεη 

κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ θαη έγθξηζε απφ ηε 

Γεληθή Ππλέιεπζε. Ξαξάιιεια, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη πάλησο ηνπιάρηζηνλ δχν 

θνξέο εηεζίσο, δηεμάγνληαη αλνηθηέο ζπδεηήζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ 

θαη ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ζπληνληζηή ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλσηέξσ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πιεξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγνχληνο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ. 

3.1.1.3. Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ;  

Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Νδεγφ Ππνπδψλ ηνπ 

Tκήκαηνο πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ζε έληππε κνξθή, αιιά ζε πεξηνξηζκέλε 

έθηαζε γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο. Δπηπξνζζέησο, ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ παξνπζηάδεηαη ζε 
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ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ρκήκαηνο (http://www.ba.aegean.gr), ζηελ ειιεληθή θαη 

ηελ αγγιηθή γιψζζα. 

3.1.1.4. Τπάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο 

ησλ απνθνίησλ; Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο; 

Ζ ηξέρνπζα δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ δελ 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηε. Ζ αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο 

ησλ απνθνίησλ γίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Ρκήκα ζρεδηάδεη ηε δηεμαγσγή 

εηδηθήο έξεπλαο γηα ηνπο απφθνηηνπο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ έξεπλα απηή ζα δηεμαρζεί απφ ηε Γνκή 

Απαζρφιεζεο θαη Πηαδηνδξνκίαο (ΓΑΠΡΑ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ζ ΓΑΠΡΑ απνηειεί κία 

δηνηθεηηθή κνλάδα ηνπ ηδξχκαηνο πνπ νξγαλψλεηαη κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα 

Δ.Ξ.Δ.Γ.Β.Κ.  

3.1.2  Γνκή, ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ; 

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαλεψλεηαη θαη εμειίζζεηαη δηαξθψο αθνινπζψληαο ηε δπλακηθή ηνπ 

θιάδνπ, έηζη ψζηε νη ζπνπδέο πνπ πξνζθέξεη ην Ρκήκα λα έρνπλ δηαξθψο ζχγρξνλν, δπλακηθφ 

θαη αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα. Ρν κεηαβαιιφκελν πξνθίι ησλ ζπγρξφλσλ επηρεηξήζεσλ ζέηεη 

δηαξθείο απαηηήζεηο εηζαγσγήο λέσλ καζεκάησλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλερνχο αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

παξνρή ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζην κειινληηθφ ζηέιερνο. Δπηπξνζζέησο, 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρ.Γ.Δ. έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη λα πξνσζεί δηεπηζηεκνληθέο  πξνζεγγίζεηο.  

Ρν Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ έρεη ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη βαζίδεηαη 

ζηε δηαπίζησζε, φηη νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ δηαξθψο λέεο πξνθιήζεηο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Νη πξνθιήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηαδηαθήο νινθιήξσζεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Ζ ελνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ, ε 

απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε είζνδνο ηεο 

λέαο νηθνλνκίαο, είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθάηνπ παξειζφληνο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηηο 

πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα. Ζ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα δεηήκαηα 

ηεο εζηθήο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζηίβν θαη ε ζπλχπαξμε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

είλαη νη πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα. Ζ πξφθιεζε ελφο πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη 

λα ηζνξξνπήζεη κεηαμχ ηεο παξαδνζηαθήο επηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο, ηνπ πξνζθάησο 

δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ έξρνληαη.  

 

3.1.2.1. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ Κνξκνχ, Βαζηθά Κχθινπ, Κχθισλ Μαζεκάησλ 

ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 
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Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ κηα ζεηξά απφ καζήκαηα ηα 

νπνία θαηαλέκνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

Θαηεγνξία Α΄: Καζήκαηα πνδνκήο – Θνξκνχ. 

Θαηεγνξία Β΄: Καζήκαηα Θαηεπζχλζεσλ. 

Θαηεγνξία Γ΄: Καζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο. 

 Ο Πξώηνο Κύθινο: Μαζήκαηα Υπνδνκήο - Κνξκνύ 

Ν πξψηνο θχθινο ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη καζήκαηα ππνδνκήο, ηα νπνία απνθαινχκε ζπλήζσο 

«καζήκαηα θνξκνχ», θαη ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ 102 δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ρα καζήκαηα απηά 

θαιχπηνπλ πιήξσο ηα δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ, θαζψο θαη έλα κέξνο ηνπ ηξίηνπ θαη ηεηάξηνπ 

έηνπο. Ρα καζήκαηα απηά είλαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. Θάζε θνηηεηήο νθείιεη 

λα επαλεγγξαθεί θαη λα επαλεμεηαζηεί ζε θάζε κάζεκα θνξκνχ ζην νπνίν δελ έρεη επηηχρεη.  

Κε ηα καζήκαηα θνξκνχ δηδάζθνληαη ζηνηρεία απφ επηκέξνπο επηζηήκεο, γλσζηηθά αληηθείκελα 

πνπ ζπλππεξεηνχλ ηε ζπνπδή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζέηεη ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε, ε 

ιεηηνπξγία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Απηά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα είλαη θαηά βάζε 

ηα εμήο: ηα Καζεκαηηθά, ε Πηαηηζηηθή, ε Νηθνλνκηθή Θεσξία, ε Θνηλσληνινγία, ην Γίθαην, ε 

Ξιεξνθνξηθή θαη νη Ρερληθέο Γηαρείξηζεο ησλ Ξιεξνθνξηψλ, ε Γεληθή Ινγηζηηθή θαη ε 

Ινγηζηηθή Θφζηνπο, ε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε, ην Marketing, νη Θεσξίεο ηεο Νξγάλσζεο 

θαη Ιήςεο Απνθάζεσλ, ε Διιεληθή Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε θαη νη Κέζνδνη Πρεδηαζκνχ θαη 

Ξξνγξακκαηηζκνχ ηεο Ξαξαγσγήο.  

Πηα καζήκαηα θνξκνχ πεξηιακβάλνληαη επίζεο δχν καζήκαηα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζε φια ηα εμάκελα. Ζ εγγξαθή ζην κάζεκα 

Αγγιηθά ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Α΄ πξνυπνζέηεη επηηπρία ηνπ θνηηεηή ζην Δξγαζηήξην 

Αγγιηθήο, ή απαιιαγή ηνπ απφ απηά κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο.  

 

 Ο Δεύηεξνο θαη ν Τξίηνο Κύθινο: Καηεπζύλζεηο  θαη Επηινγέο 

Κε αθεηεξία ηηο βαζηθέο γλψζεηο ππνδνκήο, πξνζθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα εμεηδηθεπκέλα 

καζήκαηα, ηα νπνία, θαηά πεξίπησζε:  

1. Δμεηάδνπλ ηηο ηδηνκνξθίεο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, είηε 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, είηε θαηά ην ηζρχνλ ζχζηεκα ηδηνθηεζίαο θαη 

ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. 

2. Δκβαζχλνπλ, είηε ζηε κειέηε επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ελ γέλεη, είηε ζηε 

ζπνπδή ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αμηνπνίεζεο νξηζκέλσλ κεζφδσλ, 

ηερληθψλ ή θαη ηερλνινγηψλ, γηα ηελ πξνψζεζε ή αλάιπζε εηδηθψλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο. 

3. Δζηηάδνπλ ζηε ζπνπδή επηιεγκέλσλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ ή λνκηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ δεπηέξνπ θχθινπ δηέπεηαη απφ εηδηθέο ξπζκίζεηο, κε 

βάζε ηηο νπνίεο ηα καζήκαηα απηά εληάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο 

ζπνπδψλ θαη ηα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο. 
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Καηεπζύλζεηο ζπνπδώλ 

Κέζα απφ ηελ επηινγή, είηε θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ, είηε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ 

καζεκάησλ, πέξα απφ ηηο εηδηθέο γλψζεηο πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ν θνηηεηήο, ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνχ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα πεηχρεη ηνπο εμήο γεληθνχο, γηα φιεο ηηο επηινγέο, 

ζηφρνπο: 

 Λα απνθηήζεη εθηεηακέλε θαη ζε επαξθέο βάζνο γλψζε ηεο ζεσξίαο, πνπ ηνλ βνεζά λα 

θαηαλνήζεη ηα γεληθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ζε 

ζέζεηο δηνίθεζεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Λα εθπαηδεπηεί ζηηο κεζφδνπο ηεο νξγάλσζεο θαη έθθξαζεο ησλ ζθέςεσλ θαη απφςεσλ 

ηνπ, γηα λα είλαη ηθαλφο γηα επηζηεκνληθή επηθνηλσλία.  

 Λα απνθηήζεη εθηεηακέλε θαη ζε επαξθέο εχξνο θαη βάζνο γλψζε ησλ νξζνινγηθψλ 

κεζφδσλ επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ησλ καζεκάησλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πνζνηηθέο 

κεζφδνπο θαη ζηε ινγηθή αλάιπζε.  

 Λα επαηζζεηνπνηεζεί ζηελ θνηλσληθή θαη αλζξψπηλε δηάζηαζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ηνλ 

απαζρνιήζνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, αθνχ ην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζεσξεί φηη κέγηζην αμίσκα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη είλαη ε 

θνηλσληθή σθειηκφηεηα θαη αλζξσπηζηηθή νπζία ηεο επηζηήκεο. 

 Ρέινο, λα εκπεδψζεη ηηο απαξαίηεηεο πξαθηηθέο θαη εκπεηξηθέο γλψζεηο πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα, ζε φζνπο θνηηεηέο ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθφ ζηάδην ζπνπδψλ, 

λα αληαπνθξηζνχλ άλεηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ.  

Νη θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ απαξηίδνληαη απφ δέζκεο καζεκάησλ, ε δηδαζθαιία ησλ νπνίσλ 

νδεγεί ζε κηα ζρεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπ θνηηεηή. Νη ζπλδπαζκνί ησλ καζεκάησλ πνπ είλαη 

εληαγκέλα ζηηο πξνηεηλφκελεο θαηεπζχλζεηο αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

πξνβιεκάησλ θαη κεζφδσλ, ζηηο νπνίεο ν θνηηεηήο κπνξεί λα δψζεη έκθαζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ.  

Ν θνηηεηήο νθείιεη λα εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ηνπιάρηζηνλ 9 καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο πνπ 

έρεη επηιέμεη, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 29 δηδαθηηθέο κνλάδεο. Πε θάζε θαηεχζπλζε νξίδνληαη 

ηέζζεξα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ νθείιεη λα νινθιεξψζεη επηηπρψο γηα 

ηε ιήςε πηπρίνπ ν θνηηεηήο πνπ ηελ έρεη επηιέμεη. Ζ πηπρηαθή εξγαζία, πνπ νθείιεη λα 

εθπνλήζεη ν θνηηεηήο γηα λα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, ζπληζηάηαη λα εληάζζεηαη ζην 

επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν ηεο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ πνπ επηιέγεη. 

Ξξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ζε θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε κάζεκα 

εληαγκέλν ζε θαηεχζπλζε, είλαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε καζεκάησλ θνξκνχ, κε ηα νπνία ν 

θνηηεηήο λα ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ 50% ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ 

(δειαδή 51 δηδαθηηθέο κνλάδεο).   

3.1.2.2. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ επηινγήο 

ππνρξεσηηθψλ/καζεκάησλ επηινγήο ππνρξεσηηθψλ (Β.Κ.) / πξναηξεηηθψλ 

καζεκάησλ; 

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεκάησλ είλαη:  
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 34 πνρξεσηηθά (), 

 16 πνρξεσηηθά Θαηεχζπλζεο (Θ) 

 35 Δπηινγήο (ΔΘ), 

 16 Διεχζεξεο επηινγήο (ΔΔ), 

 Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ππνρξεσηηθή), 

ήηνη ζχλνιν 101.  

Δπνκέλσο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη: 

πνρξεσηηθά (): 33,67% 

πνρξεσηηθά Θαηεχζπλζεο (Θ):  15,84%  

Δπηινγήο (ΔΘ): 34,65%  

Διεχζεξεο επηινγήο (ΔΔ): 15,84% 

3.1.2.3. Πσο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ; 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ζσζηή θαηαλνκή ηνπ 

ρξφλνπ δηδαζθαιίαο, δηφηη ε δηάζηαζε απηή επηδξά ζεηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Ζ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, νη αζθήζεηο, ηα θξνληηζηήξηα, ηα εξγαζηήξηα 

θαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ κέξνο ηεο νινθιεξσκέλεο αθαδεκατθήο δσήο ηνπο. Ρα 

εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ απαζρνινχλ ην 50% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θάζε καζήκαηνο πνπ 

πεξηέρεη εξγαζηήξηα ζην πξφγξακκά ηνπ, ελψ θαη νη αζθήζεηο θαη νη εξγαζίεο απαζρνινχλ ην 

30-50% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ αλαιφγσο εάλ ην κάζεκα έρεη εξγαζηεξηαθφ κέξνο ή φρη.  

3.1.2.4. Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Παξαηεξείηαη 

επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε 

έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, 

αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; 

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ πθίζηαηαη αιιαγέο ζε ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, άιινηε κεγάιεο θαη 

άιινηε κηθξήο θιίκαθαο, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη 

ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Απψηεξνο ζθνπφο, κεηαμχ άιισλ, είλαη λα 

απνθεχγνληαη επηθαιχςεηο θαη λα αμηνπνηνχληαη ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ νη δηδάζθνληεο βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή θαη ζπλεξγαζία, ψζηε λα κε δηδάζθνπλ 

επαλαιακβαλφκελα κέξε. Πηελ θαηεχζπλζε απηή ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πεξηέρεη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα 

δηαγλψζνπλ ηφζν πηζαλέο επηθαιχςεηο πνπ έρνπλ δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ησλ δηδαζθφλησλ φζν 

θαη πηζαλά θελά, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο πνπ νη θνηηεηέο δελ έρνπλ 

δηδαρζεί. 
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Ζ έθηαζε ηεο χιεο έρεη κειεηεζεί ψζηε λα κελ είλαη ηφζν εθηελήο πνπ λα γίλεηαη αδχλαηνλ λα 

αθνκνησζεί απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη πιήξεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο θαζνιηθήο 

θάιπςεο ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ ηνπ θάζε καζήκαηνο. Ζ Γ.Π. απνθαζίδεη γηα ην βαζκφ 

επηθαηξφηεηαο θαη ρξεζηκφηεηαο ελφο καζήκαηνο.  

3.1.2.5. Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; Πνην 

είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα; 

Γελ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ ππφ ηελ έλλνηα ηεο χπαξμεο 

αλαγθαζηηθήο επηηπρνχο εμέηαζεο καζεκάησλ γηα λα ζπλερηζηεί ε παξαθνινχζεζε θάπνησλ 

άιισλ. Ρν Ρκήκα πηζηεχεη φηη νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο θαη‟ αξράο, ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηελ απαξαίηεηε σξηκφηεηα θαη απηνλνκία ψζηε λα 

δηαρεηξίδνληαη ην ρξφλν ηνπο θαη λα θαηαλέκνπλ κε νξζφ ηξφπν ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. 

Ξαξάιιεια, εθηηκάηαη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηδαζθφλησλ, ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ησλ ζεκάησλ εμέηαζεο είλαη θαιά επηιεγκέλν ψζηε λα κελ είλαη εχθνιν λα επηηχρεη έλαο 

θνηηεηήο ή θνηηήηξηα ζε κάζεκα «Δπηπέδνπ ΗΗ» αλ δελ έρεη κειεηήζεη νπζηαζηηθά ην αληίζηνηρν 

κάζεκα «Δπηπέδνπ Η».  

3.1.2.6. Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια Σκήκαηα θαη πφζα ζε άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ; Πνηα είλαη απηά; 

Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο λα δειψλνπλ καζήκαηα απφ ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ ησλ άιισλ Ρκεκάησλ 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  

Δπηπιένλ, ζην βαζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη σο καζήκαηα 

επηινγήο δχν καζήκαηα (Γηακφξθσζε ηνπ Οφινπ ηνπ Φχινπ θαη ην  Φχιν θαη ε Απαζρφιεζε), 

πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ δηθηχνπ, ηα νπνία είλαη καζήκαηα ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο 

Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ. Ρν κάζεκα Δηζαγσγή ζην 

Ξεξηβάιινλ είλαη κάζεκα ηνπ Ρκήκαηνο Ξεξηβάιινληνο. 

3.1.2.7. Πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα; Δίλαη ππνρξεσηηθά ηα ζρεηηθά 

καζήκαηα; 

Γηδάζθεηαη κφλν ε μέλε γιψζζα ησλ Αγγιηθψλ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

καζήκαηνο. Πθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ είλαη ε ππνβνήζεζε ησλ θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ γηα ηε κειέηε νηθνλνκηθψλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο θαξηέξα ζε αιιφθσλν ίδξπκα 

θαη λα πηζηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε επίπεδν γλψζεσλ TOEFL γηα ηελ Αγγιηθή. 

3.1.3  εμεηαζηηθό ζύζηεκα; 

Νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ εμαξηψληαη απφ ηε θχζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζπνπδάδνπλ. Υζηφζν, φιεο νη κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ έλα ζπλδπαζκφ 
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γξαπηήο ή πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζηεξηαθήο επίδνζεο θαη ησλ 

γξαπηψλ εξγαζηψλ πνπ νινθιεξψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. Ζ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ 

αθνκνίσζεο ηεο παξερφκελεο γλψζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη πιένλ λα ζπλδπάδεηαη νπζηαζηηθά κε ηελ θξίζηκε 

ηθαλφηεηα ηνπ θνηηεηή λα θαηαλνεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί γεγνλφηα, έλλνηεο θαη πιεξνθνξίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψλεη ηα δηθά ηνπ επηρεηξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα.  

Θάζε κάζεκα εμεηάδεηαη κε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ ή κε 

ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ ή ηέινο κε θάπνην ζπλδπαζκφ ηνπο. 

Ν ππεχζπλνο δηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν εμέηαζήο ηνπ ελψ ε 

πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

βαζηθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπ καζήκαηνο, ησλ ζεκεηψζεσλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ππνδεηθλχεη ν 

δηδάζθσλ θαη ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Σίνπ ή 

ζην Γηαδίθηπν. Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα πξνβιέπεηαη δεχηεξε 

εμεηαζηηθή πεξίνδνο κέζα ζην ίδην αθαδεκατθφ έηνο. Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθφ 

κάζεκα ν θνηηεηήο νθείιεη λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν. Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε 

θαη' επηινγήλ κάζεκα, ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα είηε λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελα 

εμάκελα, ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε θάπνην άιιν ηεο επηινγήο ηνπ.  

 Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ 

θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

Ζ κεγάιε πνηθηιία ησλ καζεκάησλ θαη ε δηαθνξεηηθή θχζε ηνπο (ζεσξεηηθφ, πξαθηηθφ, εηδηθά 

θαη πξνρσξεκέλα ζέκαηα, θ.ιπ.) έρνπλ σο άκεζν επαθφινπζν ηε ζέζπηζε πνιιαπιψλ ηξφπσλ 

αμηνιφγεζεο. Πην Ρκήκα εθαξκφδνληαη κε επηηπρία δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ εθπφλεζε εξγαζηψλ, εθπφλεζε κειεηψλ, ηεζη πνιιαπιψλ 

επηινγψλ θαη ελδηάκεζε αμηνιφγεζε (πξφνδνο), νη νπνίεο παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο ηελ επθαηξία λα αμηνινγεζνχλ φρη κφλν ζηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο, αιιά λα 

εμαζθήζνπλ θαη ην θξηηηθφ ηνπο πλεχκα, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο. Υο ηκήκα 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη νμχλνπλ ην βαζκφ 

θαηαλφεζεο ηεο χιεο, θέξλνπλ ηνπο αμηνινγνχκελνπο πην θνληά ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε θάζε 

καζήκαηνο πξνεηνηκάδνληαο ηνπο θαηάιιεια γηα ηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία 

ηνπο. 

 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα ζρνιηάζνπλ ην γξαπηφ κε ην δηδάζθνληα. 

Ρα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη δεκνζίσο θαη ζε πνιιά καζήκαηα εκθαλίδεηαη αλαιπηηθή 

ιίζηα κε ηελ επηκέξνπο βαζκνιφγεζε γηα θάζε ζέκα, άζθεζε, εξγαζία, θ.ιπ. Ρν ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζε θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λα δεηήζνπλ εμέηαζε 

απφ Δηδηθή Δπηηξνπή φηαλ ζεσξήζνπλ φηη ν δηδάζθσλ δελ είλαη αληηθεηκεληθφο ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο. 
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 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή; 

Ζ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία αμηνινγείηαη κε ηε ζεηξά ηεο ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ. Βαζηθή πεγή δεδνκέλσλ απνηεινχλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο, θ.ά., φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην 

ειεθηξνληθφ θνηηεηνιφγην. Ρα ζηνηρεία απηά ηα επεμεξγάδεηαη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη ηα 

παξνπζηάδεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο δηακέζνπ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε εθθξάδνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο ε νπνία θαη ζπδεηείηαη απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/ δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο 

Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα απνδεθηφ απφ ηνλ επηβιέπνληα δηδάζθνληα απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζην Ρ.Γ.Δ. Ρν ζέκα ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπληζηάηαη λα εληάζζεηαη ζην επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν ηεο θαηεχζπλζεο 

ζπνπδψλ, ζηελ νπνία έρεη εληαρζεί ν θνηηεηήο. Ζ πηπρηαθή εξγαζία βαζκνινγείηαη απφ δχν 

δηδάζθνληεο, πινπνηείηαη ζηα ηειεπηαία εμάκελα ζπνπδψλ θαη αληηζηνηρνχλ ζε απηήλ έμη (6) 

δηδαθηηθέο κνλάδεο. 

Ζ εγγξαθή ζηελ πηπρηαθή εξγαζία γίλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εβδφκνπ εμακήλνπ θαλνληθήο 

θνίηεζεο – κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζα ηελ εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε. Ζ 

θαηάζεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα γίλεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαηηήησλ δ.κ. γηα ηε 

ιήςε πηπρίνπ ή δηαθνξεηηθά ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα επφκελα εμάκελα ζπνπδψλ ρεηκεξηλά ή 

εαξηλά. 

Δπεηδή είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη λα 

δηαζθαιηζηεί ε απνδνρή ηνπ απφ έλα δηδάζθνληα, ν θνηηεηήο πξέπεη λα αξρίζεη ηε ζρεηηθή 

πξνεξγαζία αξθεηά λσξίηεξα: ελδερνκέλσο ήδε θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε 

ζπνπδψλ πνπ επηζπκεί λα αθνινπζήζεη. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ είλαη ρξήζηκν, παξάιιεια κε ηελ 

πξφνδν ησλ ζπνπδψλ, λα επηιέγεη θάζε θνηηεηήο σο Πχκβνπιν Ππνπδψλ ηνπ ην δηδάζθνληα κε 

ηνλ νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπλεξγαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

– απηφλ δειαδή πνπ ζα πξνηείλεη σο επηβιέπνληα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Ζ 

πηπρηαθή εξγαζία θαηαηίζεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ θαη βαζκνινγείηαη απφ 

ηνλ επφπηε θαη έλα δεχηεξν βαζκνινγεηή, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο. 

Θαηά ηα ινηπά αληηκεησπίδεηαη σο ππνρξεσηηθφ εμακεληαίν κάζεκα, κε κφλε δηαθνξά, φηη ε 

νινθιήξσζή ηεο κπνξεί λα παξαηαζεί επί έλα επηπιένλ εμάκελν. Δπίζεο, είλαη ππνρξεσηηθή ε 

παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Υο πξνο ηε δηαδηθαζία εθπφλεζήο ηεο δηεπθξηλίδνληαη 

επίζεο ηα εμήο: 

 Δάλ θαηαζηεί αλαγθαία ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ εθπφλεζήο ηεο, απαηηείηαη επαλεγγξαθή 

ηνπ θνηηεηή. 
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 Ζ επαλεγγξαθή επηηξέπεηαη γηα κία κφλν θνξά. 

 Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αίηεζε επαλεγγξαθήο εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή 

δηδαζθφλησλ πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο.  

 Ρξνπνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο ή/θαη ηνπ επνπηεχνληνο δηδάζθνληνο είλαη δπλαηή 

κφλν κία θνξά. 

 Ζ πηπρηαθή εξγαζία θαηαηίζεηαη ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ Ρκήκαηνο ζε 2 αληίηππα ζε έληππε 

κνξθή θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζε έλα αληίηππν) απνζεθεπκέλε ζε CD-ROM. 

 

 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθή/ δηπισκαηηθή 

εξγαζία; Πνηεο; 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θάζε ζέκα πεξηιακβάλεη κηα 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθπφλεζήο ηεο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο γλσξίδνπλ 

απφ ηελ αξρή ην βαζκφ δπζθνιίαο θάζε ζέκαηνο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θάζε 

εξγαζίαο, ην ζέκα πνπ επηιέγεη ν θάζε δηδάζθνληαο είλαη πξσηφηππν θαη απαηηεί ηθαλή 

πξνζπάζεηα γηα λα κειεηεζεί πεξηιακβάλνληαο παξάιιεια φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

έρεη θάζε ελδηαθεξφκελνο απφ ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ σο ηελ πινπνίεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

3.1.4  Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ; 

3.1.4.1. Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε πνην πνζνζηφ; 

Ξξαγκαηνπνηείηαη κηθξφο αξηζκφο δηαιέμεσλ απφ αλαγλσξηζκέλνπο επηζηήκνλεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο LLP/Erasmus, πξαγκαηνπνηήζεθε αθαδεκατθή 

επίζθεςε ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ ηξερνληνο αθαδκατθνχ έηνπο απφ ηελ θαζεγήηξηα ηνπ 

University of Siauliai, Lithuania θπξία Vilma Tubutiene κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

ηδξχκαηνο ηνπ ζην Ρκήκα θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ δηαιέμεσλ. Ξαξφια απηά, ην 

Ρκήκα έρεη δηαπηζηψζεη ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ εχξνπο ησλ δηαιέμεσλ 

απηψλ.  

3.1.4.2. Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ) ; 

Γελ ππάξρεη ζπκκεηνρή θνηηεηψλ απφ ηελ αιινδαπή παξά κφλν ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο θνηηεηψλ θαη δηα βίνπ κάζεζεο, φπσο ην ERASMUS/SOCRATES 

απφ ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία, ε Ρνπξθία θ.ιπ. 
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3.1.4.3. Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

Γελ πξνζθέξνληαη πξνο ην παξφλ πξνπηπρηαθά καζήκαηα, ηα νπνία λα δηδάζθνληαη θαη ζε μέλε 

γιψζζα.  

3.1.4.4. ε πφζα (θαη πνηα) πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. 

ERASMUS) ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζπκκεηέρεη ην Σκήκα; 

Ρν Ρκήκα έρεη ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο, ζην πιαίζην ηνπ Erasmus κε ηδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ.  

3.1.4.5. Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Πνηεο; 

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είλαη αλαξηεκέλε ε ιίζηα κε φιεο ηηο δηκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (http://erasmus.aegean.gr). Ζ ιίζηα απηή 

εκπινπηίδεηαη δηαξθψο θαη έρνπλ βειηησζεί πνιχ νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκθσλίαο κε 

απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία λέαο ζχκβαζεο κε ίδξπκα ηεο αιινδαπήο ζε ιηγφηεξν 

απφ 3 κήλεο. Πην Ρκήκα νξίδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή κειψλ ΓΔΞ ππεχζπλε γηα ηα πξνγξάκκαηα 

δηα βίνπ κάζεζεο (ERASMUS), ε νπνία ζπλερψο αλαδεηά επνηθνδνκεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε 

ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο θαη πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λέεο επθαηξίεο 

απφθηεζεο εκπεηξηψλ θαη βειηίσζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.  

Πρεηηθά κε ην Erasmus, ππάξρεη ζπκθσλία αληαιιαγήο θνηηεηψλ κε ηα παξαθάησ ηδξχκαηα: 

1. Universita degli Studi di Milano - Biccoca (Ηηαιία) 

2. Siauliai University (Ιηζνπαλία) 

3. Transilvania University of Brasov (Ονπκαλία) 

4. Dumlupinar University (Ρνπξθία) 

5. Ege University (Ρνπξθία) 

6. Adnan Mederes University (Ρνπξθία) 

7. Istanbul Kultur University (Ρνπξθία) 

8. Cyprus University of Technology (Θχπξνο) 

9. Universidad de Leon (Ηζπαλία) 

10. Universidad Rey Juan Carlos (Ηζπαλία) 

11. Universidad San Jorge (Ηζπαλία) 

12. Esic Business and Marketing School (Ηζπαλία) 

13. Universite de Picardie Jules Verne (Γαιιία) 

14. Ecole de management de Normandie (Γαιιία) 

3.1.4.6. Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ; Πνηεο; 

Κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ Ρκήκαηνο θάπνηα δηεζλήο δηάθξηζε ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. 
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3.1.5   Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ; 

3.1.5.1. Τπάξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; Δίλαη ππνρξεσηηθή ε 

πξαθηηθή άζθεζε γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο; 

Ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζην Ρκήκα. Ζ πξαθηηθή άζθεζε δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή αιιά πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο είηε σο κάζεκα επηινγήο, είηε σο 

παξάπιεπξε δξαζηεξηφηεηα, κε απψηεξν ζηφρν λα γλσξίζνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή θαη εξγαζηαθή 

πξαγκαηηθφηεηα,  ζε πεξηβάιινλ επηρείξεζεο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ βαξχηεηά ηεο ζηελ πξψηε πεξίπησζε  είλαη 3 δηδαθηηθέο κνλάδεο (5 ECTS).  

3.1.5.2. Πψο έρεη νξγαλσζεί ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη ε 

δηάξθεηά ηεο; Τπάξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο; 

Ζ Ξξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε επηρεηξήζεηο ήηαλ ε πξψηε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο Δπηηξνπήο Πχλδεζεο πνπ πινπνηήζεθε θαη απνηειεί έλαλ πξσηνπνξηαθφ ζεζκφ γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα. Ζ εθαξκνγή ηεο άξρηζε ην 1985 θαη ιεηηνπξγεί κε απφιπηε επηηπρία κέρξη 

ζήκεξα. Πην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ απηνχ πεξηζζφηεξνη απφ 70 θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο αζθνχληαη 

θάζε ρξφλν, γηα δχν πεξίπνπ κήλεο, ζε ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ηνπο, νη θνηηεηέο 

παξαθνινπζνχληαη θαη θαζνδεγνχληαη, ηφζν απφ δηδάζθνληεο ηεο Πρνιήο, φζν θαη απφ ζηειέρε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ ζχλδεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο γεληθά, αιιά θαη ε Ξξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ εηδηθφηεξα,  

έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέιε. 

Οη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα: 

 Λα έιζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ηελ επηρεηξεζηαθή θαη εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ ζην Ξαλεπηζηήκην, κε ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, φπσο απηή  αλαπηχζζεηαη κέζα ζηηο ίδηεο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 

 Λα βξεζνχλ ζε πεξηβάιινλ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ 

κειινληηθή έληαμή ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. 

Σν δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο έρεη ηελ επθαηξία: 

 Λα ζπλεξγαζηεί κε ζηειέρε πνιιψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ. 

 Λα ελεκεξσζεί άκεζα γηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη δπλακηθέο, ηφζν ζηνλ Διιεληθφ, φζν θαη 

ζηνλ δηεζλή επηρεηξεκαηηθφ ρψξν. 

Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα : 

 Λα γλσξίζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έλαλ αξηζκφ θνηηεηψλ 

απφ ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηνπο κειινληηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπο. 

 Λα ζπλεξγαζηνχλ κε κία λέα θαη δπλακηθή Πρνιή Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο, πνπ πηζηεχεη 

φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο είλαη ε δεκηνπξγία ζηειερψλ ηθαλψλ λα εληαρζνχλ 

άκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Ρo πξφγξακκα ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ είλαη εηήζην θαη 

επαλαιακβαλφκελν θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ αξρέο Ηνπιίνπ, κέρξη ηέιε Απγνχζηνπ. 
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Δηδηθά γηα ηνπο ηειεηφθνηηνπο θνηηεηέο ε Ξξαθηηθή Άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε ηέζζεξηο θχθινπο: 

 1νο θχθινο: 1/1-31/3 

 2νο θχθινο: 1/4-30/6 

 3νο θχθινο: 1/7-30/9 

 4νο θχθινο: 1/10-31/12 

Ν ειάρηζηνο ρξφλνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο αλά θχθιν είλαη 1 κήλαο. 

 

3.1.5.3. Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην Ρκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

εμαθνινπζεί λα είλαη ε θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην πνπξγείν 

Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηηο ζέζεηο θαη γεληθφηεξα νη ηζρχνπζεο 

γξαθεηνθξαηηθέο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. Έηζη, νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο αλαγθάδνληαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξαθηηθή άζθεζε πνπ δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί επηζήκσο θαη πξνθαλψο 

αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο θαηαβνιήο ηεο 

ζρεηηθήο πξνβιεπφκελεο απνδεκίσζήο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

είλαη  1-2 κήλεο, ηε ζηηγκή πνπ ζηα ΡΔΗ ν αληίζηνηρνο ρξφλνο είλαη 6 κήλεο. Νη ζπκκεηέρνληεο 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο δελ έρνπλ ηελ επθαηξία ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, αθνχ ν 

κηθξφο ρξφλνο δελ επηηξέπεη ζηνλ εξγνδφηε λα κελ αθνζησζεί πιήξσο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

αζθνχκελνπ. Δπηπιένλ ε κηθξή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ έδξα ηνπ Ρκήκαηνο (Σίν) 

θαη ε κεγάιε απφζηαζή ηεο απφ ηνπο θνξείο πνπ παξέρνπλ ζρεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο απνηειεί 

επίζεο έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. 

3.1.5.4. ε πνηεο ηθαλφηεηεο εθαξκνγήο γλψζεσλ ζηνρεχεη ε πξαθηηθή άζθεζε; Πφζν 

ηθαλνπνηεηηθά θξίλεηε ηα απνηειέζκαηα; Πφζν επηηπρήο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ 

αζθνπκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζηνρεχεη πξσηαξρηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο άκηιιαο ζηνλ απαηηεηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν. Ρα κέρξη ζήκεξα 

απνηειέζκαηα θξίλνληαη σο επηηπρεκέλα, αλ θξίλνπκε απφ ην βαζκφ απνδνρήο ηεο πξαθηηθήο 

απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο, αιιά θαη απφ ηε ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ, φπσο θαη απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία ηεο Σίνπ. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο 

ελζσκαηψζεθαλ νκαιά ζην λέν ηνπο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη απνρψξεζαλ ζηε ιήμε ηεο 

πξαθηηθήο αθήλνληαο ηηο πιένλ ζεηηθέο εληππψζεηο ζηνπο πξνζσξηλνχο  ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

3.1.5.5. πλδέεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ εθπφλεζε 

πηπρηαθήο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; 

Θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα ππάξμεη ε ζχλδεζε απηή ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ. 

Θα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί, φηη θαηά θαλφλα νη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο έρνπλ πεξηζζφηεξν 
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αθαδεκατθφ ραξαθηήξα, ππφ ηελ έλλνηα φηη νη θηνηηεηέο πνπ ηηο εθπνλνχλ, αθηεξψλνπλ 

ζεκαληηθφ ρξφλν ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ζηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηνπο. Ζ 

πξαθηηθή άζθεζε, αλ θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, δελ πξνζθέξεη πάληνηε ηηο δπλαηφηεηεο 

απηέο, ηδηαίηεξα φηαλ ε δηάξθεηά ηεο είλαη κηθξή (1 έσο 2 κήλεο).   

3.1.5.6. Γεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε επθαηξίεο γηα κειινληηθή απαζρφιεζε ησλ 

πηπρηνχρσλ; 

Νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζεζκφ ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο θαηά θαλφλα δελ επξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Σίνπ, αιιά θπξίσο ζε άιιεο κεγάιεο 

πφιεηο, φπσο ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε, ε Ξάηξα, θ.ιπ. Θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ απνθνίησλ 

θαηάγεηαη θαη δηακέλεη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ε κειινληηθή απαζρφιεζε ησλ 

δηπισκαηνχρσλ ζηηο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε είλαη πνιχ 

πηζαλή, θαζψο θαη νη απφθνηηνη έρνπλ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο ηνπο αιιά θαη νη 

εξγνδφηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη δείγκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ πξνζφλησλ ησλ 

απνθνίησλ. 

Αθξηβέζηεξα ζηνηρεία ζα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ησλ 

απνθνίησλ. 

3.1.5.7. Έρεη αλαπηπρζεί δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο ή 

παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ; 

Έρεη αλαπηπρζεί επξεία ιίζηα κε εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο, ε νπνία 

ζπλερψο εκπινπηίδεηαη κε λέεο εηζαγσγέο απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ψζηε λα 

θαιχςεη ηνλ θάζε πηζαλφ ελδηαθεξφκελν, παξέρνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζεί ζε ρψξν 

θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ, ή αλ ζέιεη λα ζπλερίζεη ηε δηακνλή ηνπ ζηε Σίν θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο, έρνληαο κηα αθφκε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. 

3.1.5.8. Πνηεο πξσηνβνπιίεο αλαιακβάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο 

απαζρφιεζεο θνηηεηψλ (ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν) ; 

Ρν Ρκήκα αξρηθά απεπζχλεηαη, αθ‟ ελφο ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απνθνίηνπο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα μεθηλήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη αθεηέξνπ ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αλαδεηνχλ 

ππνςήθηνπο ζπλεξγάηεο. Ξαξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δξάζε νξγαληζκψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απαζρνιεζνχλ 

θνηηεηέο θαη απφθνηηνη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ξξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 

ζέκαηα αλαδήηεζεο εξγαζίαο, φπσο ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο  (CV) θαη ζπκβνπιέο 

γηα πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Γηαηεξεί Ρξάπεδα Γεδνκέλσλ κε βηνγξαθηθά ζηνηρεία θνηηεηψλ  

θαη δηπισκαηνχρσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ καο. Δλεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο ζε ζέκαηα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ππνηξνθηψλ, ηφζν ζηε Διιάδα φζν θαη ζην Δμσηεξηθφ. 

Γηνξγαλψλεη εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα, φπνπ παξνπζηάδνληαη ζέκαηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ 
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Ξαλεπηζηεκηαθνχο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000 ιεηηνπξγεί 

ηνπηθή κνλάδα ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο κε ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ην Γξαθείν Ξξαθηηθήο 

Άζθεζεο.  Πηφρνη ηεο κνλάδαο είλαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απνθνίηνπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο κνλάδαο ηεο Σίνπ θαη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ηνπηθέο κνλάδεο γηα ηελ θαιχηεξε επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

3.1.5.9. Τπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη επαθή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; 

Γηα θάζε θνηηεηή πνπ εθπνλεί πξαθηηθή άζθεζε νξίδεηαη έλαο επηβιέπσλ θαζεγεηήο. Πε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο βξίζθεηαη ζε επαθή ηφζν κε ηνπο 

αζθνχκελνπο φζν θαη κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. Ν ζηφρνο απηήο ηεο άκεζεο θαη ζηελήο 

ζπλεξγαζίαο είλαη ε πξφιεςε πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Κε 

ζχληνκεο δηαδηθαζίεο γίλεηαη γλσζηή ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ, ην αληηθείκελν ηεο παξερφκελεο 

ζέζεο, ζπδεηνχληαη ηπρφλ κεηαβνιέο ψζηε λα γίλεη ειθπζηηθφηεξε θαη ζρεηηθφηεξε κε ην 

αληηθείκελν ζπνπδψλ θαη λα επηηεπρζνχλ ακεζφηεξα νη ζηφρνη ηεο πξαθηηθήο. 

3.1.5.10. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Σκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; Πνηεο; 

Νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Ρκήκα έρνπλ σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ αζθνχκελσλ ζε πςειφ βαζκφ. Νη 

απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ ζηε δήισζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε ρξφλν αξθεηά πξνεγνχκελν ηεο 

εθπφλεζεο θαη ζηελ επηθέληξσζε ζε ζχγρξνλα ζέκαηα. Αθφκε, απαηηείηαη ν νξηζκφο ελφο 

ππεχζπλνπ ζηειέρνπο, πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επηηξνπή θαη ζα ελεκεξψλεη γηα ηελ πνξεία 

αιιά θαη ην απνηέιεζκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

3.1.5.11. Πψο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη νη αζθνχκελνη θνηηεηέο; 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαθηηθή 

άζθεζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην Ρκήκα, θαζψο καδί κε ηελ εηθφλα ησλ θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ πξνο ηνπο θνξείο, αμηνινγείηαη θαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ Ρκήκαηνο γηα ην επίπεδν 

ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη θαη ηηο αξρέο πνπ δηδάζθεη ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηέο ηνπ. 

Δπνκέλσο, ε πνξεία ειέγρεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηφζν κέζσ ηεο  επηθνηλσλίαο ηνπ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κε ηνπο θνξείο φζν θαη κέζσ ηνπ δειηίνπ θαη ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ θνξέα. 
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3.2 Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Πην Ρκήκα ιεηηνπξγνχλ δχν Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. Ρν Γηαηκεκαηηθφ 

Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» θαη  

ην   Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΚΒΑ. 

3.2.1 Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «ρεδηαζκόο, Γηνίθεζε 

θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνύ».  

Ρν Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή 

ηνπ Ρνπξηζκνχ» ιεηηνπξγεί, απφ ην έηνο 1998, ζην Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, κε ηελ .Α. 

Β7/611 (ΦΔΘ 1212/26.11.1998. η. Β‟) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

Ρν Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζρεδηάδεηαη, νξγαλψλεηαη θαη 

πινπνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Ξεξηβάιινληνο, Γεσγξαθίαο, 

Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

Ρν Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα νδεγεί ζηε ιήςε: Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, κεηά 

απφ θχθιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο ηξηψλ (3) αθαδεκατθψλ εμακήλσλ, απφ ηα νπνία ηα δχν 

ζπληζηνχλ άκεζε εθπαηδεπηηθή παξαθνινχζεζε θαη ην ηξίην πεξηιακβάλεη ηε ζπγγξαθή ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

To Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ζην ζρεδηαζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηελ πνιηηηθή ηνπξηζκνχ, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη 

εθπαηδεπηηθά ζηα αθφινπζα πεδία: 

 Πηελ έξεπλα (θνηλσληθή, αλζξσπνινγηθή, ζηαηηζηηθή) ζηνλ Ρνπξηζκφ. 

 Πηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 Πηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Πηηο κεζφδνπο πξνψζεζεο θαη πσιήζεσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. 

 Πηελ δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

 Πηελ αλάδεημε ησλ εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 Πηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπξηνηέξσλ παξακέηξσλ ζπγθξφηεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηθήο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεψλ ηνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

δηαζθαιίδεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΓΞΚΠ, ηεζζάξσλ 

Ρκεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Γηεχζπλζε: Κηραήι Ιηβαλνχ 54, 821 00 Σίνο  

Ρειέθσλν: 22710 35322, Fax: 22710 35399 

e-mail: psdpt_gram@chios.aegean.gr,  

Internet site:  http://tourism-pms.aegean.gr/ 

mailto:psdpt_gram@chios.aegean.gr
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3.2.2 Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – Μ.Β.Α.» 

Ρν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – Μ.Β.Α» ιεηηνπξγεί 

ζην Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (.Α. Β7/501/31.12.01, ΦΔΘ 1777 η.β΄).  

 

Ρν Ξ.Κ.Π. ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζηνρεχεη ζηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Ρν ζπλνιηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηη παξαθάησ ηξεηο θαηεπζχλζεηο : 

 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Ιεηηνπξγηψλ (Ξαξαγσγήο) 

 Ινγηζηηθή θαη Διεγθηηθή 

 Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ 

 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη 3 αθαδεκατθά εμάκελα. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

εθηείλεηαη ζε δπν εμάκελα, ελψ ην ηξίην εμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο. 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απνλέκεη: 

 Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Κ.Γ.Δ.) ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πξνζθέξεη ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κε : 

 Απαζρφιεζε ζε εηαηξείεο, ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο, θαζψο θαη εξγνζηάζηα ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 Απαζρφιεζε ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο, θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

αλαπηπμηαθνχο θνξείο ηεο ρψξαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Δθδήισζε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

 Γξαζηεξηνπνίεζε ζηνπο ηνκείο ηεο βαζηθήο θαη (θπξίσο) εθαξκνζκέλεο έξεπλαο.  

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνρεχεη: 

 Πηελ εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο, ηα νπνία 

δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηνηθνχλ 

επηρεηξήζεηο, εξγνζηάζηα θαη νξγαληζκνχο. 

 Πηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο πςεινχ επηπέδνπ ζηα 

εηδηθά πεδία πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

 Πηελ ζχλδεζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηηο Ξαξαγσγηθέο Κνλάδεο ηεο ρψξαο. 

Ρν Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Ρκήκα. 

Γηεχζπλζε: Κηραήι Ιηβαλνχ 54, 821 00 Σίνο  

Ρειέθσλν: 22710 35122, Fax: 22710 35129 

e-mail: medide_gram@chios.aegean.gr,  

Internet site:  http://www.ba.aegean.gr/ 
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3.2.3  Βαζκόο αληαπόθξηζεο ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηνπο 

ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

3.2.3.1 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθά 

εθαξκφδνληαη; 

Ρα δχν Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΚΠ) ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ δηαξζξσζεί κε 

ηξφπν ψζηε λα είλαη ζπλεπή κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη λα ππαθνχνπλ ζηα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. Ζ αληαπφθξηζή ηνπο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο απνηηκάηαη θαηά 

ηελ Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο θαη ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δηδηθή 

Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ) γηα ην ΓΞΚΠ θαη ηε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο 

(Γ.Π.Δ.Π) γηα ην  Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – Μ.Β.Α» 

3.2.3.2 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ πινπνηείηαη απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ δηαδηθαζία ελεξγνπνηείηαη είηε θαηά ηελ 

αλακφξθσζε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

ΞΚΠ ή αλεμάξηεηα, φηαλ νη δηδάζθνληεο κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ή/θαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε άιια αθαδεκατθά ηδξχκαηα εληνπίζνπλ κηα ηέηνηα αλάγθε. Πε θάζε 

πεξίπησζε, ε Γ.Π.Δ.Π. ελεκεξψλεηαη αξκνδίσο θαη απνθαζίδεη γηα ηα επηθαηξνπνηεκέλα 

πεξηγξάκκαηα. 

3.2.3.3  Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;  

Ρα ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ επίζεκν Νδεγφ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο 

πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ζε έληππε κνξθή. Δπηπξνζζέησο, παξνπζηάδεηαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ρκήκαηνο (http://www.ba.aegean.gr/), ζηελ ειιεληθή 

θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα.  

3.2.3.4  Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ 

ηίηιν Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απφ ην Σκήκα;  

Ζ ηξέρνπζα δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ δελ 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηε. Ρν Ρκήκα πξνεηνηκάδεηαη γηα ζπζηεκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε 

ηεο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη αλαπηπρζεί βάζε δεδνκέλσλ κε ηα πιήξε 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ απνθνίησλ. Πε απηά ηα ζηνηρεία ζα βαζηζηεί θαη ε έξεπλα 

απνθνίησλ πνπ ζα δηεμαρζεί απφ ηε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Πηαδηνδξνκίαο (ΓΑΠΡΑ) ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
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3.2.4  Γνκή, ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; 

3.2.4.1  Ποιο είναι ηο ποζοζηό ηων μαθημάηων κοπμού / ειδίκεςζηρ / καηεςθύνζεων 

ζηο ζύνολο ηων μαθημάηων; 

 

Α. Σν Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «ρεδηαζκόο, Γηνίθεζε 

θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνύ» νδεγεί ζηε ιήςε Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, 

κεηά απφ θχθιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο ηξηψλ (3) αθαδεκατθψλ εμακήλσλ, απφ ηα νπνία ηα δχν 

ζπληζηνχλ άκεζε εθπαηδεπηηθή παξαθνινχζεζε θαη ην ηξίην πεξηιακβάλεη ηε ζπγγξαθή ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Β. Σν Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

πεξηιακβάλεη ηη παξαθάησ ηξεηο  θαηεπζχλζεηο : 

 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Ιεηηνπξγηψλ (Ξαξαγσγήο) 

 Ινγηζηηθή θαη Διεγθηηθή 

 Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ 

 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη 3 αθαδεκατθά εμάκελα. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

εθηείλεηαη ζε δπν εμάκελα, ελψ ην ηξίην εμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο. 

Πην Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ην πνζνζηφ ησλ 

καζεκάησλ θνξκνχ πξνο ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ είλαη 50%., ελψ ζην Γηαηκεκαηηθφ 

Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 78%.  

3.2.4.2  Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο 

επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

Πην Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ην πνζνζηφ ησλ 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πξνο ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ είλαη 50% , ελψ ζην Γηαηκεκαηηθφ 

Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πξνο ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ είλαη  78%, 

ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ επηινγήο είλαη 22%. 

3.2.4.3 Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ 

επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

Γελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο δηάθξηζε. Ρα πεξηζζφηεξα καζήκαηα είλαη ππνβάζξνπ (βαζηθά) θαη 

ειάρηζηα επηινγήο) 
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3.2.4.4 Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;  

Νη ψξεο ζεσξεηηθήο εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο είλαη ηξεηο (3). Δπηπιένλ ησλ 

σξψλ απηψλ θαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ εξγαζηεξίσλ, ζεκηλαξίσλ, πξαθηηθψλ αζθήζεσλ 

θ.ιπ., κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο ψξεο, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ.Π.Δ.Π.  

3.2.4.5 Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη επηθάιπςε 

χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο 

χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη 

επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; 

Ν ζπληνληζκφο ηεο χιεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ ζε 

θάζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη θαηεχζπλζε. Νη δηδάζθνληεο ζε θάζε θαηεχζπλζε έρνπλ 

ζπρλή ζπλεξγαζία, ηφζν εξεπλεηηθή φζν θαη δηδαθηηθή. Γηα ηελ απνθπγή θελψλ, επηθαιχςεσλ, 

θ.ιπ., αμηνπνηνχληαη δχν εξγαιεία. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο, φπνπ ζέηνληαη ζρεηηθά εξσηήκαηα θαη ν απνινγηζκφο ηνπ θάζε δηδάζθνληα. Ρα 

αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα παξαζέηνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηνπ παξφληνο. 

3.2.4.6 Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; 

Γελ ππάξρεη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ηα καζήκαηα θνξκνχ 

φζν θαη ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο είλαη ππνρξεσηηθά. 

3.2.5  Δμεηαζηηθό ζύζηεκα; 

3.2.5.1  Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη αμηνιφγεζεο 

ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

Δθαξκφδνληαη κε επηηπρία δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο, εθπφλεζε 

κειεηψλ, ηεζη πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη ελδηάκεζε αμηνιφγεζε (πξφνδνο), νη νπνίεο παξέρνπλ 

ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηελ επθαηξία λα αμηνινγεζνχλ φρη κφλν ζηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο 

αιιά λα εμαζθήζνπλ θαη ην θξηηηθφ ηνπο πλεχκα, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία νιηγνκειείο νκάδεο εμαζθνχλ ην 

ζπλεξγαηηθφ ηνπο πλεχκα θαη πινπνηνχλ πξαθηηθέο δξάζεηο θαη παξνπζηάζεηο.  

3.2.5.2 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα ζρνιηάζνπλ ην γξαπηφ κε ην δηδάζθνληα. 

Ρα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη δεκνζίσο θαη ζε πνιιά καζήκαηα εκθαλίδεηαη αλαιπηηθή 

ιίζηα κε ηελ επηκέξνπο βαζκνιφγεζε γηα θάζε ζέκα, άζθεζε, εξγαζία, θ.ιπ.  

3.2.5.3   Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή; 
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Ζ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία αμηνινγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

Βαζηθή πεγή δεδνκέλσλ απνηεινχλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο, θ.ά., φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην ειεθηξνληθφ 

θνηηεηνιφγην. Ρα ζηνηρεία απηά ηα επεμεξγάδεηαη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη ηα παξνπζηάδεη 

ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο ηνπ Ρκήκαηνο, ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

Ρκήκαηνο. Δπηπιένλ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δηακέζνπ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο είηε ζηε 

Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο είηε ζηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή εθθξάδνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο, ε νπνία θαη ζπδεηείηαη απφ ηα κέιε ησλ.  

3.2.5.4 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο; 

Θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ' εμακήλνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εθπνλήζεη Γηπισκαηηθή Δξγαζία, βάζεη αλαιπηηθψλ νδεγηψλ πνπ ηνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί. Ρν 

ζέκα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο επηιέγεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Γ‟ εμακήλνπ απφ ην θνηηεηή ή ηε 

θνηηήηξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα. Ν Δπηβιέπσλ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔ ή ηελ Γεληθή 

Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο (Γ.Π.Δ.Π) θαη είλαη κέινο ΓΔΞ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί δηδαζθαιία 

κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο. Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη θνηηήηξηα, ν Δπηβιέπσλ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ππνζηεξίδνληαο 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ κε ηελ ππφδεημε ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ κειέηεο θαη κε ηε γεληθφηεξε 

ζπλεξγαζία ζε ζρεηηθά επηζηεκνληθά ζέκαηα. Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία θαηαηίζεηαη ζην ηέινο 

ηνπ Γ' εμακήλνπ ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο νξηζηεί γηα ην ζθνπφ 

απηφλ απφ ηελ Δ.Γ.Δ ή ηελ Γ.Π.Δ.Π. θαη ζηελ νπνία, επηπιένλ ηνπ Δπηβιέπνληα, ζπκκεηέρνπλ 

άιια δχν κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ή άιισλ ηκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ή 

Δξεπλεηέο Α‟ ή Β‟ ή Γ‟ βαζκίδαο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο ή επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θάηνρνη 

Γηδαθηνξηθψλ Γηπισκάησλ. Ζ εμέηαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, γίλεηαη ζε ηφπν θαη ρψξν 

πνπ αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο, κε ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο 

παξαθνινχζεζεο απφ ην θνηλφ. 

3.2.5.5 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία; 

Ζ πνηφηεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο απαηηείηαη λα βξίζθεηαη ζην αλψηεξν επίπεδν ηεο 

επηζηήκεο. Ρν ζέκα επηιέγεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη πξσηφηππν θαη λα απαηηεί πςειφ 

βαζκφ πξνζπάζεηαο. Ζ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πςεινχ επηπέδνπ θαη ν 

εμεηαδφκελνο πξέπεη λα απαληήζεη κε ζαθήλεηα ζε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο θαη απνξίεο ησλ 

κειψλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. 

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΞΚΠ ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ έρεη αλαξηεζεί νδεγφο εθπφλεζεο 

ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο ΓΠΔΠ. Δπίζεο, αλάινγνο 

νδεγφο ππάξρεη θαη ζε ηζηνζειίδα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

«Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ». 
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3.2.6  Γηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ; 

3.2.6.1 Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

 

Πηηο πξνθεξχμεηο ησλ δπν κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ γίλνληαη θαηά ηνπο κήλεο 

Απξίιην-Κάτν θάζε έηνπο αλαθέξνληαη: 

 Νη θαηεπζχλζεηο ησλ  ΞΚΠ πνπ ζα δερζνχλ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο 

 Νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο.  

 Ρα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ.  

 Νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε αθξηβήο δηεχζπλζε ζηελ νπνία πξέπεη 

απηά λα ππνβιεζνχλ.  

 Νη δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ.  

 Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ, ηα καζήκαηα θαη ε εμεηαζηέα χιε ησλ καζεκάησλ 

ζηα νπνία πξνβιέπεηαη λα εμεηαζηνχλ νη ππνςήθηνη θάζε θαηεχζπλζεο ή ε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηνπ ηζηνρψξνπ ζηνλ νπνίν ζα έρνπλ αλαξηεζεί.  

 Άιιεο παξάκεηξνη πνπ ε Δ.Γ.Δ.  ή ε Γ.Π.Δ.Π. θξίλεη αλαγθαία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ.  

Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ γηα ηα δχν ΞΚΠ αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ΦΔΘ ίδξπζεο ησλ ΞΚΠ θαη πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο: 

1. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ζπληάζζεη 

πίλαθα ππνςεθίσλ αλά θαηεχζπλζε θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζηηο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο.  

2. Νη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο, αθνχ παξαιάβνπλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπο πίλαθεο ησλ 

ππνςεθίσλ αλά θαηεχζπλζε, ειέγρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη 

ζπληάζζνπλ ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο ππνςεθίσλ γηα θάζε θαηεχζπλζε. Πηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ησλ ππνςεθίσλ. 

3. Κεηά ηε κειέηε ησλ θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, νη 

Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο θαηαξηίδνπλ πίλαθα επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο. Κεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ απφ ηελ ΔΓΔ ή ηελ Γ.Π.Δ.Π, ν 

πίλαθαο απηφο αλαξηάηαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο, ελψ 

εηδνπνηνχληαη νη επηηπρφληεο λα εγγξαθνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

πνςήθηνο ν νπνίνο δε ζα εγγξαθεί ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ράλεη ην 

δηθαίσκα εγγξαθήο, εθηφο αλ επηθαιεζζεί θαη ηεθκεξηψζεη ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή 
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αζζέλεηαο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ΔΓΔ ή ε Γ.Π.Δ.Π. θξίλεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη 

ν ππνςήθηνο θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά. 

4. Ξιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηηπρφλησλ θνηηεηψλ, γίλνληαη δεθηνί ζην ΞΚΠ, σο 

ππεξάξηζκνη, πηπρηνχρνη ππφηξνθνη ηνπ Η.Θ.., εθφζνλ ε ππνηξνθία ηνπο είλαη ζρεηηθή 

κε ην αληηθείκελν κηαο απφ ηηο ιεηηνπξγνχζεο θαηεπζχλζεηο θαηά ην εμάκελν εγγξαθήο. 

Νη ππφηξνθνη απηνί εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο.  

3.2.6.2 Με πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο; 

Ν λφκνο Λ. 3685/2008, πξνβιέπεη ζην άξζξν 4 παξ.  1α:  

Πηα ΞΚΠ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηεο 

αιινδαπήο. Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη θπξίσο κε ζπλεθηίκεζε ηελ εμήο 

θξηηεξίσλ: ην γεληθφ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, ηε βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ είλαη 

ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα ηνπ ΞΚΠ, ηελ επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ απηή 

πξνβιέπεηαη ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν θαη ηελ ηπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ». 

Νη επηηξνπέο   βαζκνιφγεζαλ  ηνπο  ππνςεθίνπο  ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα  ζην άξζξν 4 

ηνπ Λ 3685/2008,  θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη άιια ζπκπιεξσκαηηθά,  πνπ είλαη ηα εμήο:  

 

- Λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ αγγιηθή γιψζζα 

- Λα κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε παξνπζία ζηε Σίν θαη δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ 

αλειιηπψο  ηα καζήκαηα , ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, δηαιέμεηο θ.ι.π. 

   Δπίζεο,  ζπλεθηηκψληαη ηα παξαθάησ: 

 Γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ 

 Βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ 

 Δπίπεδν γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαη γλψζε άιιεο μέλεο γιψζζαο  

Άιινο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ 

 Δξγαζηαθή εκπεηξία 

 Απνδεδεηγκέλε γλψζε Ζ/ 

 Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα  

 Ππζηαηηθέο επηζηνιέο 

 Ξαξνπζία θαηά ηε ζπλέληεπμε  

3.2.6.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;  

Βιέπε Ξίλαθα 11-9. 
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3.2.6.4 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο 

θνηηεηψλ; 

 Ζ δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο θνηηεηψλ θαη ησλ δχν 

Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, αλαξηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο 

(http://www.ba.aegean.gr/). Δπηπξφζζεηα, νη πξνθεξχμεηο ζέζεσλ γηα ηα ΞΚΠ αλαθνηλψλνληαη 

ζε έληππα αιιά θαη ειεθηξνληθά κέζα θαη απφ ην ίδην ην Ρκήκα θαη απφ ην Ξαλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ. 

3.2.6.5 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

θνηηεηψλ; 

Νξίδεηαη Δπηηξνπή Κειψλ ΓΔΞ πνπ επηιακβάλεηαη ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία γηα ην  

Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΚΒΑ  ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν 

ηεο ΓΠΔΠ θαη νη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο επηθπξψλνληαη απφ ηε ΓΠΔΠ, ελψ γηα ην  

Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ 

Ρνπξηζκνχ», ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δ.Γ.Δ θαη νη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο επηθπξψλνληαη  απφ 

ηελ Δ.Γ.Δ. 

3.2.7  Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; 

3.2.7.1 Πνηεο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ  Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΞΚΠ είλαη απνθιεηζηηθά απφ ηα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ. Ρα ΞΚΠ 

πιηθνηερληθά θαη δηνηθεηηθά ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ.  

3.2.7.2 Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Ρα ΞΚΠ έρνπλ ρακειφ θφζηνο, θαζψο νπδείο απφ ηνπο δηδάζθνληεο πνπ είλαη κέιε ΓΔΞ δελ 

ιακβάλεη ακνηβή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζην ΞΚΠ. Ρα ηξέρνληα έμνδα ησλ ΞΚΠ θαιχπηνληαη 

θπξίσο απφ ηα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ.  

3.2.7.3 Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζηα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ; 

Ν Λ.3685/2008 δηέπεη ηα ΚΞΠ θαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 8 θαζνξίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

εζφδσλ ησλ ΚΞΠ  απφ δίδαθηξα σο εμήο: 

 Ρν 65% γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ακνηβέο - απνδεκηψζεηο ηνπ 

δηδαθηηθνχ, ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο θαηά 

λφκν ππνρξεψζεηο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γ.Π.Δ.Π. ή ηεο Δ.Γ.Δ. Δπίζεο, ακνηβέο εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ, πνηξνθίεο, Αλαιψζηκα, Κεηαθηλήζεηο, Δμνπιηζκφο  θαη ινηπά έμνδα. 
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Θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Ππγθιήηνπ ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ ηκήκαηνο δελ ιακβάλνπλ ακνηβή 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο πέξαλ ησλ θαηά ην λφκν ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

 Ρν 25% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αθνξνχλ ην Ξ.Κ.Π. 

(Ακνηβέο Γξακκαηεηαθήο θαη Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο, Δμνπιηζκφο θαη αλαιψζηκα  

Δξγαζηεξηψλ, Ινηπά έμνδα) 

 Ρν 10% θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Δ.Ι.Δ. 

 

3.2.8  Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; 

3.2.8.1 Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε πνην πνζνζηφ ; 

Δπηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαινχληαη γηα δηαιέμεηο ζηα πιαίζηα ησλ ζπλαθψλ καζεκάησλ ηνπ 

ΞΚΠ. 

3.2.8.2 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

πάξρεη κηθξή ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ. 

3.2.8.3 Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

Θαηά θαλφλα ε δηαζθαιία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ξαξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα επηζηήκνλεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

3.2.8.4 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ζπκθσλίεο εηδηθά γηα ηα ΞΚΠ. 

3.2.8.5 Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;  Πνηεο; 

Ρν ΞΚΠ  ζηε Γν‟ηθεζε Δπηρεηξήζεσλ -MBA πεξηιακβάλεηαη, γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Ππλνκνζπνλδίαο Ηλζηηηνχησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ECIIA 

University Network). Ρν ECIIA είλαη ην επξσπατθφ παξάξηεκα ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηνπ κεγαιχηεξνπ επαγγεικαηηθνχ θνξέα ζηνλ θφζκν πνπ αζρνιείηαη κε 

ζέκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ ζχλδεζε πνπ νδεγεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν είλαη http://www.eciia.eu/university.  

 

3.3 Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ 

3.3.1  Βαζκόο αληαπόθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ ζηνπο 

ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

http://www.eciia.eu/university
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3.3.1.1 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Ζ επηηπρία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ θξίλεηαη κε βάζε ην εξεπλεηηθφ έξγν 

πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη απφ ηελ εμέιημε ησλ 

απνθνίησλ. Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, δελ απαηηείηαη ε 

νξγάλσζε εμεηδηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ζηελ παξνχζα θάζε.  

3.3.1.2 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ δελ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο. πεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ΓΠΔΠ. 

3.3.1.3 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; 

Ρν πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ αλαθνηλψλεηαη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο 

(http://www.ba.aegean.gr/), θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

(www.aegean.gr). Νη θελέο ζέζεηο γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο επίζεο, αλαθνηλψλνληαη θαη ζε 

έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα επξείαο θπθινθνξίαο. 

3.3.1.4 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ 

Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Σκήκα; 

Ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ Γηδαθηφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο δελ πθίζηαηαη εμεηδηθεπκέλν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηνπο, κεηά ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο.  

3.3.2  Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ; 

3.3.2.1 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ; Πνηα είλαη απηά; 

Καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ δελ πξνζθέξνληαη γηα ηνπο .Γ.  

3.3.2.2 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο; Πνηα είλαη απηά; 

Ξξνζθέξεηαη έλαο θχθινο ζεκηλαξίσλ εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ 

ηφζν νη .Γ. φζν θαη θνηηεηέο ηνπ ΞΚΠ. 

3.3.3  Δμεηαζηηθό ζύζηεκα; 

3.3.3.1 Τπάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΙ ή 

εξεπλεηηθά Ιδξχκαηα ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ; 

πάξρεη ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ζηε ζχλζεζε 

ησλ 7κειψλ επηηξνπψλ ζε πνζνζηφ 100% ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Αλαθνξηθά κε ηηο 

3κειείο επηηξνπέο, ην πνζνζηφ απηφ είλαη ζαθψο κηθξφηεξν αιιά μεπεξλά ην 75%. Απηφ απμάλεη 

http://www.aegean.gr/
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ην θχξνο ησλ παξερφκελσλ δηδαθηνξηθψλ δηπισκάησλ θαη θάλεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 

πην δηαθαλείο θαη αμηνθξαηηθέο. 

3.3.3.2 Πψο παξαθνινπζείηαη δηαρξνληθά ε επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

Νη  επηβιέπνληεο θαζεγεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ζπκπιεξψλνπλ ζε 

εηήζηα βάζε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηνπο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα επηζηεκνληθά 

ηνπο επηηεχγκαηα, νη δεκνζηεχζεηο ηνπο θαη νη κειινληηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηδαθηνξηθψλ ηνπο δηαηξηβψλ. Δπίζεο, νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ηνπιάρηζηνλ δεκφζηα παξνπζίαζε εηεζίσο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ δηνξγαλψλεηαη εηεζίσο «Ζκεξίδα ή Γηεκεξίδα πνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ», ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη νη ελεξγνί ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ νπνία 

παξαθνινπζνχλ ηα κέιε ΓΔΞ θαη κεηαπηπρηαθνί θαη πξνρσξεκέλνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο ελεκεξψλεηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

παξνπζηάζεσλ ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ απφ κέινο ΓΔΞ  πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ 

απηφ. 

3.3.3.3 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε ππνζηήξημε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θάζε 

ππνςεθίνπ, γίλεηαη ελψπηνλ ηεο 7κεινχο επηηξνπήο ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε Γ.Π.Δ.Π. θαη 

ζπλέξρεηαη έπεηηα απφ ηελ έγθξηζε ηεο 3κεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο 

παξνπζίαζεο αλαθνηλψλεηαη επίζεκα απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο θαη θνηλνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά ζε φια ηα κέιε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Θαηά ηε θάζε ηεο ππνζηήξημεο, ππάξρεη 

πάληνηε ε παξνπζία επξχηεξνπ θνηλνχ, ην νπνίν παξαθνινπζεί αλνηθηά φιε ηε δηαδηθαζία. 

3.3.3.4 Δθαξκφδνληαη θνηλέο (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Όινη νη δηδάζθνληεο πνπ επηβιέπνπλ ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ζην Ρκήκα, εθαξκφδνπλ θνηλέο 

ηαθηηθέο αμηνιφγεζεο/επίβιεςεο ηεο εθάζηνηε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ρα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο (δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη έγθξηηα πεξηνδηθά) είλαη επίζεο θνηλά 

κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ θαη έρνπλ φια θνηλφ παξάγνληα ηελ δηαζθάιηζε πςειήο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ηε 

δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

3.3.3.5 Πψο αμηνινγείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ αζθαιέζηεξε κέζνδνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο είλαη ην επίπεδν ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ηνπ ππνςεθίνπ ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

θαη δηεζλή ζπλέδξηα κε θξίζε. Νη θξηηέο ησλ εξγαζηψλ απηψλ είλαη αλεμάξηεηνη επηζηήκνλεο, 
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κέιε άιισλ ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηεο εκεδαπήο, κέιε εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη άιισλ 

επηζηεκνληθψλ θνξέσλ. Ζ ζεηηθή αμηνιφγεζε θαη ελ ηέιεη ε απνδνρή κηαο εξγαζίαο, ζπληζηά 

αλαγλψξηζε ηεο πξσηφηππεο κειέηεο πάλσ ζηε ζεκαηηθή πεξηνρή θαη απηνκάησο εληάζζεη ηνλ 

ππνςήθην ζε αλαγλσξηζκέλε ζέζε ζην επηζηεκνληθφ γίγλεζζαη. 

3.3.3.6 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο; 

Ρφζν ζηελ αλάζεζε φζν θαη ζηελ εμέηαζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ν ππνςήθηνο πξέπεη 

αξρηθά λα πιεξνί ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο, ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ πίλαθα πξνζφλησλ 

πνπ απνθαζίδεη ε Γ.Π.Δ.Π. θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνζηεξίμεη ελψπηνλ ηεο 7κεινχο επηηξνπήο ηε 

δηαηξηβή ηνπ, ε νπνία έρεη ζπλνδεπηεί απφ κηα ζεηξά επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ θξηζεί 

απφ αλεμάξηεηεο επηηξνπέο επηζηεκφλσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ πξσηνηππία ηεο θάζε 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Δπηπξφζζεηα, ε ππνζηήξημε απηή ιακβάλεη ρψξα ζε δεκφζην ρψξν, 

αλνηθηφ γηα ην επξχ θνηλφ θαη ζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ έρεη πξν θαηξνχ δεκφζηα αλαθνηλσζεί. 

3.3.3.7 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή; 

Πνηεο; 

Νη πξνδηαγξαθέο ηεο πνηφηεηαο κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο αλ θαη δελ έρνπλ εγγξάθσο 

δεισζεί, πξαθηηθά ηεξνχληαη ζην έπαθξν θαη αθνξνχλ ζηε δεκνζίεπζε πξσηφηππσλ εξγαζηψλ 

ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Αλ θαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο 

εξγαζηψλ πνηθίιιεη, ε επηθξαηνχζα ηάζε είλαη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζην δπν δεκνζηεπκέλεο 

εξγαζίεο ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πνιιαπιάζηεο εξγαζίεο ζε δηεζλή ζπλέδξηα κε 

πιήξε θξίζε. 

3.3.4  Γηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ; 

3.3.4.1 Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο είλαη απιή, θαζψο θάζε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε 

πξνο ηε Γ.Π.Δ.Π. Κεηά ηελ εμέηαζε απφ ηε Γξακκαηεία ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, φπσο απηά 

νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή Λνκνζεζία, ε Γ.Π.Δ.Π. απνθαζίδεη λα δερζεί ή λα απνξξίςεη ηελ 

αίηεζε. Πηελ πξψηε πεξίπησζε ε Γ.Π.Δ.Π. νξίδεη άκεζα θαη ηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή 

επηηξνπή ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα. 

3.3.4.2 Με πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη; 

Ν ππνςήθηνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνβάιιεη ζρεηηθή 

αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ είλαη ηα 

θάησζη:  

1. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ Πεκείσκα 

2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ/δηπιψκαηνο  

3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Κεηαπηπρηαθνχ Ρίηινπ Ππνπδψλ  
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4. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο  πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ 

5. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ 

6. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο,  

7. Κία (1) Φσηνγξαθία,  

8. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ λα πξνέξρεηαη απφ 

θαζεγεηή, ν νπνίνο έρεη δηδάμεη ηνλ ππνςήθην. 

9. Απνδεηθηηθφ Αγγιηθήο Γιψζζαο.  

10. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο, Γηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ),  

11. Απνδεηθηηθά Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ). 

Ν  ππνςήθηνο  κπνξεί λα θαηαζέζεη θαη θάζε άιιν ζηνηρείν, πνπ ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπ, ζα 

ζπκβάιεη,  ψζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε  άπνςε. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ην ΓΝΑΡΑΞ. 

 

O ππνςήθηνο πξέπεη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ λα ππνβάιεη θαη έλα ζπλνπηηθφ Πρέδην 

Ξξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: 

Α. Ξξνηεηλφκελν ζέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Β. Ξεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ. 

Γ. Γηαπίζησζε ηνπ ππάξρνληνο εξεπλεηηθνχ θελνχ. 

Γ. Πθηαγξάθεζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί. 

Δ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία.   

  

Ζ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ δηαβηβάδεηαη ζηε ΓΠΔΠ ηνπ ηκήκαηνο θαη νξίδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο, ε νπνία αμηνινγεί ηνλ ππνςήθην κε βάζε ην θάθειν ππνςεθηφηεηάο ηνπ θαη 

θαηφπηλ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαηαζέηεη ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε ΓΠΔΠ  θαη εθφζνλ ν ππνςήθηνο  

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, νξίδεηαη ην ζέκα θαη ε 

ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηνπ ππνςεθίνπ. 

3.3.4.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ρν πνζνζηφ απνδνρήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ εγγίδεη ην 75%, θαζψο νη αηηνχληεο ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ελεκεξσζεί γηα ηα θξηηήξηα θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θαη έρνπλ αλαδεηήζεη κέιε ΓΔΞ πνπ ελδηαθέξνληαη θαη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηβιέςνπλ ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζην ηνκέα ελδηαθέξνληνο 

ηνπ ππνςεθίνπ. 
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3.3.4.4 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

πάξρεη αλαιπηηθφο θαλνληζκφο Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, ν νπνίνο είλαη 

κφληκα αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο (http://www.ba.aegean.gr/).  

3.3.4.5 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Νξίδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή αμηνιφγεζεο ε νπνία εηζεγείηαη ζρεηηθά ηε ΓΠΔΠ θαηφπηλ κειέηεο 

ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο θαη πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο ηνπ ππνςεθίνπ.   

 

3.3.5  Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηώλ; 

3.3.5.1 Τπάξρεη γεληθφ ζεκηλάξην ζε ηαθηή ρξνληθή βάζε (εβδνκαδηαίν, κεληαίν) φπνπ 

θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο ζην Σκήκα παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο γηα ελεκέξσζε 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Όινη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξνπζηάζνπλ ζε αλνηθηή δηάιεμε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά έηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

δηνξγαλψλεηαη απφ ην Ρκήκα Ζκεξίδα ή Γηεκεξίδα, φπνπ νη ππφςεθηνη δηδάθηνξεο 

παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπο ζηα κέιε ΓΔΞ θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο. 

3.3.5.2 Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια παλ/κηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα 

γηα λα δψζνπλ νκηιίεο θαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ην έξγν ηνπο; 

Ρν Ρκήκα επηζθέπηνληαη επηζηήκνλεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ νκηιίεο ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθδειψζεηο. 

3.3.5  Γηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ; 

3.3.6.1 Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο επηηξνπέο; 

ε πνην πνζνζηφ; 

Κέρξη πξφηηλνο, ε Διιεληθή λνκνζεζία δελ επέηξεπε ηε ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΞ απφ ηελ 

αιινδαπή ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο επηηξνπέο. Κε ην λέν λφκν 3685/2008, ε ζπκκεηνρή είλαη 

πιένλ δπλαηή θαη ην Ρκήκα έρεη ήδε πξνζεγγίζεη δηδάζθνληεο απφ ην εμσηεξηθφ γηα λα 

αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ επίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηηο αληίζηνηρεο επηηξνπέο. 

3.3.6.2 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 
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πάξρεη κηθξή ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, νη νπνίνη κάιηζηα έρνπλ 

νινθιεξψζεη θαη ππνζηεξίμεη κε επηηπρία ηε δηδαθηνξηθή ηνπο δηαηξηβή θαη έρνπλ απνθηήζεη ην 

Γηδαθηνξηθφ ηνπο δίπισκα. 

3.3.6.3 Παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα; 

Ζ πξνγελέζηεξε λνκνζεζία δελ επέηξεπε ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε γιψζζα 

πιελ ηεο Διιεληθήο. Ν λένο λφκνο 3685/2008 θαζηζηά θάηη ηέηνην πιένλ εθηθηφ θαη ην Ρκήκα 

παξέρεη απηή ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Ρνλ ηειεπηαίν ρξφλν νη 

πεξηζζφηεξνη δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ ζπγγξάςεη ηε δηδαθηνξηθή ηνπο δηαηξηβή ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα. 

3.3.6.4 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Όρη, εηδηθά γηα ην πξφγξακκα δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

3.3.6.5. Παξέρνληαη απφ ην Σκήκα θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε δηεζλή «Θεξηλά Πξνγξάκκαηα» (summer schools), δηεζλή εξεπλεηηθά 

ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά, θιπ.; 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, νη 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο λα είλαη ελεξγά κέιε κηαο θνηλσλίαο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πνπ είλαη 

ελεξγή, αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά. Ρα ζεξηλά θαη ρεηκεξηλά ζρνιεία πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ησλ γλψζεσλ θάζε ππνςεθίνπ θαη ηνλ θέξλνπλ ζε επαθή κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο γηα αληαιιαγή ηδεψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα δηεζλή 

ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά αμηνινγνχλ εκπξάθησο ην έξγν θάζε δηαηξηβήο, παξέρνληαο θαη έλα 

κέηξν επίδνζεο θαη απνδνρήο ηεο έξεπλαο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην επηζηεκνληθφ θνηλφ. 

Δπνκέλσο, ε ζπκκεηνρή ζε φια ηα παξαπάλσ θξίλεηαη άθξσο επηηαθηηθή θαη ην Ρκήκα 

πξνζπαζεί λα ζπλδξάκεη φζν είλαη δπλαηφ, είηε κέζσ θνλδπιίσλ απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

είηε κέζσ ηδίσλ πφξσλ. 

3.3.6.6 Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; Πνηεο; 

Κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ Ρκήκαηνο θάπνηα δηεζλήο δηάθξηζε ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ. Έρνπλ ππάξμεη φκσο πνιιέο πεξηπηψζεηο Γ ζησλ 

νπνίσλ ηηο δεκνζηεπφκελεο εξγαζίεο ζε έγθπξα δηεζλή πεξηνδηθά εκθαλίδνληαη αλαθνξέο 

(citations) απφ άιινπο εξεπλεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηνπο. 
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3.4 πλνπηηθή αμηνιόγεζε αλά θξηηήξην2 

3.1 Πξφγξακκα  Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

3.1.1  βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Ρκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθφ 

Πρφιην: Ρν ΞΞΠ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο. Δπεηδή, φκσο, νη ηειεπηαίεο είλαη επκεηάβιεηεο, απαηηνχληαη δξάζεηο δηαξθνχο 

αμηνιφγεζεο.  

3.1.2  δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ 

Ππνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθά 

Πρφιην: Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ειέγρνληαη δηαξθψο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

3.1.3  εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθφ 

Πρφιην: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρεηαη κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θνηηεηνινγίνπ, ηνλ απνινγηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ, αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο κέζσ ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο.  

3.1.4  δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Κέηξηα 

Πρφιην: Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ΞΞΠ πξνθχπηεη απφ ηηο αληαιιαγέο θνηηεηψλ κέζσ Erasmus 

θαη ηηο δηαιέμεηο απφ επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απαηηείηαη λα αλαδεηεζνχλ πεξαηηέξσ 

δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο ηνπ ΞΞΠ. 

3.1.5   πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο πξνβιήκαηα, είλαη φκσο 

κηθξή ε δηάξθεηά ηεο. Νη παξνχζεο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ άκεζα ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.  

3.2 Πξνγξάκκαηα  Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

3.2.1 Ρίηινη ησλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

Πρφιην: Νη ηίηινη αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ΞΚΠ. 

                                                 
2
 Τέζζεπιρ βαθμίδερ: Ανεπαπκήρ, Μέηπια, Ικανοποιηηική, Άπιζηη. 
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3.2.2 Ρκήκαηα θαη Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα 

Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΓΞΚΠ). 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

Πρφιην: Ρν ΓΞΚΠ “Πρεδηαζκφο, πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε Ρνπξηζκνχ” νξγαλψλεηαη απφ ηέζζεξα 

Ρκήκαηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ην ππνζηεξίμεη πιήξσο. 

3.2.3  βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Ρκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθφ 

Πρφιην: Ρα ΞΚΠ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο. Δπεηδή, φκσο, νη ηειεπηαίεο είλαη επκεηάβιεηεο, απαηηνχληαη δξάζεηο δηαξθνχο 

αμηνιφγεζεο.  

3.2.4  δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ 

Ππνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

Πρφιην: Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ειέγρνληαη δηαξθψο, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, 

απφ ηε Δ.Γ.Δ. θαη ηε Γ.Π.Δ.Π. 

3.2.5  εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζην 

Πρφιην: Ζ αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ηξφπνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο θαη ην ραξαθηήξα ησλ ΞΚΠ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρεηαη κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θνηηεηνινγίνπ, ηνλ απνινγηζκφ ησλ 

δηδαζθφλησλ, αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

3.2.6  δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

Πρφιην: Ζ δηαδηθαζία είλαη αλνηθηή θαη δηαθαλήο. Νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο θαη ην ραξαθηήξα ησλ ΞΚΠ. 

3.2.7  ρξεκαηνδφηεζε ησλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Κέηξηα 

Πρφιην: Ρα ΞΚΠ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη πξνο ην παξφλ 

θαίλεηαη λα επαξθνχλ. Γηα ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απαηηείηαη ε 

εμεχξεζε πεξηζζφηεξσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

3.2.8  δηεζλή δηάζηαζε ησλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Κέηξηα 
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Πρφιην: Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ησλ ΞΚΠ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Απαηηείηαη λα αλαδεηεζνχλ 

πεξαηηέξσ δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο ησλ ΞΚΠ. 

3.3 Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

3.3.1  βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Ρκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

Πρφιην: Ζ ζηαδηνδξνκία ησλ δηδαθηφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν καξηπξνχλ 

ηελ εμαηξεηηθή επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

3.3.2  δνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

Πρφιην: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ 

παξαθνινπζείηαη απφ ηε Γ.Π.Δ.Π. 

3.3.3  εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζην 

Πρφιην: Ρν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα είλαη αλνηθηφ θαη δηαθαλέο. 

3.3.4  δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

Πρφιην: Ζ δηαδηθαζία επηινγήο είλαη αλνηθηή θαη δηαθαλήο. 

3.3.5  νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Ζ απφζηαζε απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, θαζψο θαη ε γξαθεηνθξαηηθή δνκή ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο δπζρεξαίλνπλ ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ κε εμσηεξηθνχο 

νκηιεηέο/εηζεγεηέο. Δληνχηνηο, ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. Θα 

πξέπεη φκσο ζην κέιινλ λα νξγαλσζνχλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα επηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο, ησλ νπνίσλ ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε ζα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή 

ηεο δηαηξηβήο. 

3.3.5  δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

Πρφιην: Νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο παξάγνπλ εξεπλεηηθφ έξγν κε δηεζλή 

αλαγλψξηζε θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπφλεζε δηεζλψλ αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο δηεζλήο δεκνζηεπζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή 

ζπλέδξηα. 
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3.5 Γεληθέο Γηαπηζηώζεηο – πκπεξάζκαηα 

Κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη ησλ δχν κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη ζχγρξνλα θαη αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Ρκήκαηνο. Ζ δνκή ησλ ΞΚΠ έρεη αιιάμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, έηζη ψζηε λα γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν επέιηθηα θαη απνηειεζκαηηθά.  

 Νη δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη δηαθαλείο θαη αξθεηά 

απνηειεζκαηηθέο. 

 Νη δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη αλνηθηέο θαη δηαθαλείο. 

 Ν δηεζλήο ραξαθηήξαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ΞΚΠ ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε. 

 Ζ καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ ΞΚΠ δελ δηαζθαιίδεηαη επαξθψο απφ ηνπο 

πθηζηάκελνπο πφξνπο. Ρν δήηεκα απηφ, αλ θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη σο επείγνλ, απαζρνιεί 

ην Ρκήκα. 

 Νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη επαξθείο 

φζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο δηδάζθνληεο.  

 Νη ειιείςεηο αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ. Πεκαληηθφ βήκα 

ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, φκσο, απνηειεί ε αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηνπο απνθνίηνπο, ε πξνζπάζεηαο ίδξπζε ζπιιφγνπ απνθνίησλ θαη ε αλάπηπμε 

ηζηνζειίδαο ησλ απνθνίησλ. Δπηπιένλ, ζρεηηθέο δξάζεηο ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηε Γνκή 

Απαζρφιεζεο θαη Πηαδηνδξνκίαο (ΓΑΠΡΑ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 Θα ήηαλ ρξήζηκε ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ εμσηεξηθνχο επηζηήκνλεο 

πςεινχ θχξνπο πνπ ζα επηιέμεη ην Ρκήκα. 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκά Έτη 2007-2010 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιούνιος 2011  52 

 

4. Γηδαθηηθό έξγν 

4.1 Γηδαθηηθό Έξγν – Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ 

4.1.1  Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ; 

4.1.1.1 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο 

εθαξκφδεηαη;  

Νη δηδάζθνληεο/κάζεκα αμηνινγνχληαη ζε εμακεληαία βάζε απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο κέζσ αλσλχκσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή  

Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, αθνχ ιήθζεθαλ ππφςε θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο ΑΓΗΞ. Αθνινπζεί 

ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο. 

Καηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ρα εξσηεκαηνιφγηα, ζηα νπνία απαληνχλ νη θνηηεηέο θαη νη 

θνηηήηξηεο, είλαη εληαία γηα φια ηα καζήκαηα θαη ηνπο δηδάζθνληεο θαη αθνξνχλ θπξίσο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηα κέζα ηεο έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, 

ηε θνηηεηηθή κέξηκλα, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Ρκήκαηνο. 

Νη απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο 

εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο απφ ηηο ζπνπδέο. (Βι. Δλφηεηα 11) 

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ακεξφιεπηα θαη 

ζηαηηζηηθψο αμηφπηζηα, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο 

απνγξαθηθά θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ, πάληνηε εζεινληηθά θαη 

αλψλπκα θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Νη εξσηεζέληεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

 Λα παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηνλ δηδάζθνληα θαη ζπλεπψο λα έρνπλ ζρεκαηίζεη άπνςε 

γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν.  

 Λα εμεηάδνληαη γηα πξψηε θνξά ζην κάζεκα πνπ αμηνινγνχλ θαη ζπλεπψο λα κελ έρνπλ 

επεξεαζηεί απφ ελδερφκελε απνηπρία ηνπο ή αληηζέησο επθνιία ηνπο ππέξ ηνπ δένληνο ζε 

πξνγελέζηεξε εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο.  

Ξξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί ζηνλ πιεζπζκφ καο πξαγκαηνπνηείηαη 

ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 

ηηο θνηηήηξηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο απξνεηδνπνίεηα, ειέγρνληαο 

ηαπηφρξνλα κε θαηάιιειε εξψηεζε ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηνπο ζην κάζεκα ψζηε λα είλαη 

εθηθηή ε δηαινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο πξσηνεγγξαθέληεο ζην κάζεκα. 

Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εθαξκνγή ηεο αθφινπζεο δηαδηθαζίαο: 

 Δθηχπσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο πξνο ζπκπιήξσζε. 
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 Ζ δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη θάπνπ κεηά ην κέζνλ ηνπ εμακήλνπ π.ρ. κεηαμχ ηεο 

6εο θαη ηεο 10εο δηδαθηηθήο εβδνκάδαο θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ θαη αθνξά ηφζν ζηα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα φζν θαη ζηα θαη‟ επηινγήλ καζήκαηα.  

 Νη δηδάζθνληεο νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζνχλ γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα 

δηακνλήο ησλ εληχπσλ. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ή άξλεζήο ηνπο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ 

νη ίδηνη εγγξάθσο ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο. 

 Πε πεξίπησζε πνπ νη παξφληεο ζε έλα κάζεκα θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο είλαη ιηγφηεξνη 

θάπνηνπ πνζνζηνχ (π.ρ. ηνπ 20% ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

αλαζηέιιεηαη ε δηαδηθαζία δηαλνκήο θαη λα επαλαιακβάλεηαη ζε άιιε κέξα θαη ψξα ηνπ 

καζήκαηνο αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξφλησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ.  

 Κεηά ηε ζπγθέληξσζε ηνπο, ηα έληππα εθάζηνπ καζήκαηνο ηνπνζεηνχληαη ζε θάθειν ζηνλ 

νπνίν αλαγξάθνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (Ρίηινο Καζήκαηνο, Θσδηθφο Καζήκαηνο, 

Νλνκαηεπψλπκν Γηδάζθνληα, Αξηζκφο Δγγεγξακκέλσλ Φνηηεηψλ θαη Φνηηεηξηψλ, Αξηζκφο 

Ππκπιεξσζέλησλ Δξσηεκαηνινγίσλ, Δμάκελν Γηδαζθαιίαο, Αθαδεκατθφ Έηνο) θαη 

ζθξαγίδνληαη επί ηφπνπ. 

 Νη θάθεινη απνζθξαγίδνληαη απφ ηξηκειή νκάδα θνηηεηψλ πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Κε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ SPSS, γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηφζν γηα 

ηνλ θάζε δηδάζθνληα θαη κάζεκα ηνπ Ρκήκαηνο (αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα), φζν 

θαη γηα ην Ρκήκα (ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα) γηα θάζε εμάκελν 

δηδαζθαιίαο.  

 Θαηαρψξηζε ζε αξρείν θεηκέλνπ ησλ ζρνιίσλ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ. 

4.1.1.2 Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο; 

Αμηνινγνχληαη φια ηα πξνζθεξφκελα απφ ην Ρκήκα καζήκαηα θαη φινη νη δηδάζθνληεο. Ρα 

απνηειέζκαηα παξαδίδνληαη ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα δηαλέκεη ζε 

θάζε δηδάζθνληα ηα απνηειέζκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ. Δπηπιένλ, θαηαξηίδεηαη έθζεζε 

ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ κε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη γξαθηθή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ, 

ε νπνία δηαλέκεηαη ζηνπο δηδάζθνληεο θαη απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε 

ζχγθξηζε ησλ πξνζσπηθψλ απνηειεζκάησλ εθάζηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ κπνξεί λα δψζεη εμαηξεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε κειινληηθψλ καζεκάησλ. 
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 4.1.1.3 Πψο αμηνινγείηαη ε κεηαδνηηθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεηαδνηηθφηεηαο ηνπ θάζε δηδάζθνληα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο 

θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ ηνπο δηδάζθνληεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζψο θαη 

ηνπο δηδάζθνληεο κε βάζε ην ΞΓ 407/80 θαη ηνπο δηδάζθνληεο μέλσλ γισζζψλ. (Βι. Δλφηεηα 11 

– Δξψηεζε 12). 

4.1.1.4 Πψο αμηνινγείηαη ε ζπλέπεηα ησλ δηδαζθφλησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπλέπεηαο ηνπ εθάζηνηε δηδάζθνληα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 

ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ ηνπο δηδάζθνληεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζψο θαη 

ηνπο δηδάζθνληεο κε βάζε ην ΞΓ 407/80 θαη ηνπο δηδάζθνληεο μέλσλ γισζζψλ (Βι. Δλφηεηα 11 

– Δξψηεζε 12). 

4.1.1.5 Πψο αμηνινγείηαη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο θνηηεηέο; 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο ηνπ δηδάζθνληα κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη απφ θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ ηνπο δηδάζθνληεο 

φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζψο θαη ηνπο δηδάζθνληεο κε βάζε ην ΞΓ 407/80 θαη ηνπο δηδάζθνληεο 

μέλσλ γισζζψλ (Βι. Δλφηεηα 11 – Δξψηεζε 12). 

4.1.1.6 Πνηνο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο; 

Ν κέζνο φξνο δηδαζθαιίαο γηα ηα κέιε ΓΔΞ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ηνπο δηδάζθνληεο κε 

βάζε ην ΞΓ47/80 κε πιήξε ζχκβαζε, ππνινγίδεηαη ζε 7,5 ψξεο. Νη ψξεο απηέο αθνξνχλ ζηηο 

δηαιέμεηο θαη ηα εξγαζηήξηα θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία, ηε δηφξζσζε εξγαζηψλ, 

αζθήζεσλ, γξαπηψλ θ.ιπ. Γηα ηα ηειεπηαία δελ έρνπλ θαηαγξαθεί ζρεηηθά ζηνηρεία. 

4.1.1.7 Πφζα απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ ζηα 

Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Πην ΞΚΠ δηδάζθνπλ θαη ηα 22 κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο (κέιε ΓΔΞ) , 

θαζψο θαη ε πιεηνςεθία ησλ δηδαζθ‟νλησλ κε βάζε ην ΞΓ407/80. Νη δηδάζθνληεο ηνπ 

ηκήκαηνο θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία παξέρνπλ 

εμεηδίθεπζε ζηα δχν  ΞΚΠ. 

4.1.1.8 Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο; 

Ρν Ρκήκα έρεη ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο γηα θάζε  Αθαδεκατθφ έηνο. 
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4.1.1.9 πλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 

ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ηη πνζνζηφ; 

Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δελ ζπκκεηείραλ ζην δηδαθηηθφ έξγν 

ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010. 

4.1.2  Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο; 

4.1.2.1 Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη; 

Ρν Ρκήκα αμηνπνηεί πιήζνο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο αλαιφγσο ηεο θχζεο ηνπ θάζε 

καζήκαηνο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ εμακεληαίν απνινγηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ. Πε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη: δηαιέμεηο, εξγαζίεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, 

κειέηεο πεξίπησζεο, ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) θ.ά. 

4.1.2.2 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ; 

Όζνλ αθνξά ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, πινπνηείηαη απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2008-

2009 πξαγκαηνπνηήζεθε κία αλαδηάξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο εμεηάζηεθε ην πεξηερφκελν φισλ ησλ καζεκάησλ θαη επηθαηξνπνηήζεθε ε χιε ηνπο ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ θξίζεθε αλαγθαίν.  

4.1.2.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο; 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο 

δίλεηαη κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εμνξπρηεί απφ ην θνηηεηνιφγην (βι. Ξίλαθα 11-6).  

4.1.2.4 Πνηα είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο; 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πνζνζηψλ επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζηηο εμεηάζεηο δίλεηαη 

κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εμνξπρηεί απφ ην θνηηεηνιφγην (βι. Ξίλαθα 11-6).  

4.1.2.5 Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ κέζνπ βαζκνχ δηπιψκαηνο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ δίλεηαη κέζσ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εμνξπρζεί απφ ην θνηηεηνιφγην (βι. Ξίλαθα 11-8).  

4.1.2.6 Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ δίλεηαη κέζσ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εμνξπρηεί απφ ην θνηηεηνιφγην (βι. Ξίλαθα 11-7).  
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4.1.2.7 Πνην είλαη ην κέζν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο παξαδφζεηο; 

Ζ κέηξεζε ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ παξαθνινχζεζεο γίλεηαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ /καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν 

θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Δλφηεηα 11 – Δξψηεκα 4). 

4.1.2.8 Πψο αμηνινγείηαη ε αλαγθαηφηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ αζθήζεσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 

αζθήζεσλ ζηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ησλ καζεκάησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ αζθήζεσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 

αζθήζεσλ ζηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ησλ καζεκάησλ πνπ πεξηιαβάλνπλ εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο γίλεηαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο 

δηδαζθφλησλ /καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα 

καζήκαηα (βι. Δλφηεηα 11 – Δξψηεκα 8).  

4.1.3  Οξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ; 

4.1.3.1 Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; 

Ρα αλαιπηηθά πεξηγξάκκαηα κε ηελ χιε φισλ ησλ καζεκάησλ πεξηέρνληαη ζηνλ Νδεγφ 

Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο, ν νπνίνο δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη δπλαηφηεηα άληιεζεο ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Ρκήκαηνο.  

4.1.3.2 Πψο αμηνινγείηαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο 

χιεο; 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο χιεο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα 

παξερφκελα καζήκαηα (βι. Δλφηεηα 11 – Δξψηεκα 19).  

4.1.3.3 Πψο αμηνινγείηαη ε απαηηνχκελε εξγαζία ζην ζπίηη; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απαηηνχκελεο θαη‟ νίθνλ εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 

ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Δλφηεηα 11 – 

Δξψηεκα 14).  

4.1.3.4 Πψο αμηνινγείηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο ησλ καζεκάησλ (ζπληνληζκφο δηδαζθφλησλ, νπηηθά κέζα θ.ιπ.) 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 
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αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ /καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα 

παξερφκελα καζήκαηα (βι. Δλφηεηα 11 – Δξψηεκα 6). 

4.1.3.5 Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα; 

Νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

πεξηγξαθήο ησλ καζεκάησλ θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ζηηο 

αξρηθέο ζπλεδξίεο ησλ καζεκάησλ.  

4.1.3.6 Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ; 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο θαηαγξάθεηαη ζηνλ απνινγηζκφ θάζε δηδάζθνληα γηα ηα 

καζήκαηα πνπ έρεη δηδάμεη ην ηξέρνλ εμάκελν.  

4.1.3.7 ε πνην βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ; 

Γελ ππάξρνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.  

4.1.3.8 Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ; 

Θαηά ηελ νξγάλσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ γίλεηαη πξνζπάζεηα 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εμήο θξηηεξίσλ: 

 Απνθπγή κεγάισλ θελψλ δηδαζθαιίαο ζην εκεξήζην πξφγξακκα θάζε εμακήλνπ, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη λα εμαζθαιίδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα κειέηε θαη εθπφλεζε άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Απνθπγή επηθάιπςεο καζεκάησλ ηνπ ηδίνπ αιιά θαη γεηηνληθψλ εμακήλσλ, φπνπ απηφ είλαη 

δπλαηφ, ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα απνθιεηζκνχ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ απφ 

ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ. 

Ξξνζρέδην ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο πξνο 

αμηνιφγεζε πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπο ιακβάλνληαη νπζηαζηηθά ππφςε 

ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

4.1.3.9 Πφζα (θαη πνηα) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΠ ησλ 

δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ; 

Ρν αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 δελ δηδάρζεθαλ καζήκαηα απφ ηνπο δχν ππάξρνληεο θαζεγεηέο 

ηνπ ηκήκαηνο, θαζφηη ν θ. Ξ. Ρζάξηαο είλαη Ξξχηαλεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ν θ. Β. Αγγειήο 

βξηζθφηαλ ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα. Ρα πξνεγνχκελα αθαδεκατθά έηε νη ζπγθεθξηκέλε 

θαζεγεηέο δίδαμαλ ηα καζήκαηα πνπ ηνπο έρεη αλαζέζεη ε Γ.Π. 
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4.1.3.10 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;  

Όια ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ 

ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν.  

4.1.4  Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα; 

4.1.4.1 Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ 

δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ αξθεηά είδε καζεζηαθνχ πιηθνχ ηα νπνία 

δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο, φπσο: 

 Βηβιία πνπ επηιέγνληαη σο πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα γηα θάζε κάζεκα. 

 Πεκεηψζεηο δηδαζθφλησλ ζε έληππε κνξθή (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο). 

 Ζιεθηξνληθνί καζεζηαθνί πφξνη (ζεκεηψζεηο θαη δηαθάλεηεο δηαιέμεσλ, αζθήζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζίεο, ζχλδεζκνη γηα ειεθηξνληθά βηβιία, άξζξα θαη άιιεο πεγέο 

πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν, ηεζη απηφ-αμηνιφγεζεο, θ.ιπ.), πνπ δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο καζεζηαθήο ηερλνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

(http://server.iris.aegean.gr/eclass/). 

 Ξξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία απφ ην πιηθφ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Ζ δηαλνκή ησλ ζπγγξακκάησλ δελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο. 

4.1.4.2 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πσο εθαξκφδεηαη; 

Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πξηλ ην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ 

έηνπο ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ θαηαιφγσλ δηαλεκφκελσλ 

ζπγγξακκάησλ. Πην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη δηδάζθνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βνεζεκάησλ, αιιά θαη ελεκέξσζεο ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ 

ζπκπιεξσκαηηθά παξέρνπλ.  

Όζνλ αθνξά ηα ειεθηξνληθά βνεζήκαηα, ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο είλαη ζπλερήο, 

δεδνκέλνπ ηνπ φηη ν θάζε δηδάζθσλ, σο δηαρεηξηζηήο ησλ καζεκάησλ ηνπ, κπνξεί αλά πάζα 

ζηηγκή λα ελεκεξψλεη ην παξερφκελν πιηθφ. 

4.1.4.3 Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα;  

Ρα ζπγγξάκκαηα δηαλεκήζεθαλ ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο πεξίπνπ ζην κέζν ηνπ εμακήλνπ, κε 

θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα ρξφληα ιφγσ ηεο λέαο λνκνζεζίαο. Ρα ειεθηξνληθά 

βνεζήκαηα θαη νη έληππεο ζεκεηψζεηο δηαηίζεληαη απφ ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ. 

4.1.4.4 Πνην πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; 
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Ζ δηδαζθφκελε χιε θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 80 έσο 

100%, αλαιφγσο ηνπ καζήκαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ απνινγηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ.  

4.1.4.5 Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Ξαξέρεηαη ππνζηήξημε απφ ηε βηβιηνζήθε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Ρκήκαηνο 

γηα ηελ παξαγγειία θαη εκπινπηηζκφ κε λέα βηβιία. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε ππνζηήξημε 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ηδξχκαηνο ζην Γίθηπν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ (Healink), θαζψο θαη  ζε ήιεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο είλαη 

πξνζβάζηκεο κέζσ  ηνπ portal www.lib.aegean.gr. Δπίζεο γίλεηαη αμηνπνίεζε δεκφζησλ θαη 

ειεχζεξεο ρξήζεο δηαδηθηπαθψλ πφξσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηδάζθνληεο.  

4.1.4.6 Πψο αμηνινγείηαη ε πξφζβαζε ζε θαηάιιειε βηβιηνγξαθία γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεκάησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξφζβαζεο ζε θαηάιιειε βηβιηνγξαθία γηα ηελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ θάζε καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν 

θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Δλφηεηα 11 – Δξψηεκα 16). 

4.1.5  Γηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο; 

4.1.5.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θξίλνληαη αλεπαξθείο απφ πνιινχο απφ ηνπο δηδάζθνληεο (βι. Ξίλαθα  

Απνγξαθηθνχ δειηίνπ κειψλ ΓΔΞ, ΗΗ-4). 

4.1.5.2 Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα 

Ρα εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο θξίλνληαη, γεληθψο, σο ηθαλνπνηεηηθά, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά 

ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ θαη ηηο ψξεο πνπ είλαη δηαζέζηκα.  

4.1.5.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ 

σξψλ; 

Ρα εξγαζηήξηα είλαη δηαζέζηκα εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ.  

4.1.5.4 Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο 

Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη ππαιιήινπο ΔΡΔΞ ή δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο γηα εξεπλεηηθή 

ππνζηήξημε.  

4.1.5.5 Πψο αμηνινγνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο θαη ε επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ; 
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ε επάξθεηα ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ 

πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα, αιιά θαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο δηδάζθνληεο ζηα πιαίζηα ηνπ εμακεληαίνπ απνινγηζκνχ ((βι Ξίλαθα  

Απνγξαθηθνχ δειηίνπ κειψλ ΓΔΞ, ΗΗ-3). 

4.1.6  Βαζκόο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ; 

4.1.6.1 Υξεζηκνπνηνχληαη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηε δηδαζθαιία, ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ, ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θνηηεηψλ ή ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα; Πψο; 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη δηέπεη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ν ππνινγηζηήο θαη νη ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη σο: 

 Γλσζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ 

Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ, φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

πιεζψξαο εξγαιείσλ, εηδηθά ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν.  

 Δπνπηηθφ κέζν γηα ηηο δηαιέμεηο ησλ δηδαζθφλησλ.  

 Ξεγή πιεξνθνξίαο, γηα ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ θαη κειεηψλ. 

 Κέζν επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο, 

αιιά θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ δηδάζθνληα (κέζσ e-mail θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη αίζνπζεο ηειεθπαίδεπζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε φιεο 

ηηο Ξαλεπηζηεκηαθέο κνλάδεο ηνπ Ηδξχκαηνο). 

Δπηπιένλ, ην Ρκήκα ρξεζηκνπνηεί: 

 Ηιεθηξνληθφ χζηεκα παξαθνινχζεζεο Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ. Όπνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ, 

γίλεηαη θαηαρψξηζε ηεο βαζκνινγίαο θαη ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ, 

ηεξψληαο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Ηζηνζειίδεο ηνπ Ρκήκαηνο, ησλ Δξγαζηεξίσλ, θ.ιπ. 

 

4.1.7  Αλαινγία δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία; 

4.1.7.1 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. 

Ρν Ρκήκα έρεη εγγεγξακκέλνπο 729 θνηηεηέο θαη δηαζέηεη 22 κέιε ΓΔΞ. Ζ αλαινγία κειψλ 

ΓΔΞ κε θνηηεηέο δηακνξθψλεηαη ζην 1/33. Δπηπιένλ ησλ 22 ΓΔΞ, ην Ρκήκα δηέζεηε ην ηξέρνλ 

αθαδεκατθφ έηνο θαη 10 δηδάζθνληεο κε ζχκβαζε βάζε ηνπ ΞΓ 407/80 (εηήζηεο ζπκβάζεηο). 

Νπφηε ε αλαινγία δηδαζθφλησλ πξνο θνηηεηέο δηακνξθψλεηαη ζε 1/23.  
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Θαηά κέζνλ φξν ην θάζε κάζεκα παξαθνινπζνχλ 20 θνηηεηέο. Πε νξηζκέλα καζήκαηα, φκσο, 

ηνπ πξψηνπ έηνπο παξαθνινπζνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 50 θνηηεηέο.  

4.1.7.2 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα. 

Θάζε εξγαζηεξηαθφ κάζεκα έρεη κέρξη 20 θνηηεηέο αλά δηδάζθνληα. Δάλ νη θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο πνπ παξαθνινπζνχλ είλαη πεξηζζφηεξνη, ηφηε δεκηνπξγνχληαη αληίζηνηρα ηκήκαηα. 

4.1.7.3 Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; 

Σηο ηεξνχλ; Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο; 

Ξξηλ ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ νη δηδάζθνληεο δειψλνπλ ηηο ψξεο γξαθείνπ γηα 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο. Ζ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απηνχ είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ην δηδάζθνληα κε επζχλε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη απνηειεί κέξνο 

ησλ εβδνκαδηαίσλ δηδαθηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

Νη ψξεο γξαθείνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ αλαθνηλψλνληαη έμσ απφ ην γξαθείν ηνπ θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ καζήκαηφο ηνπ. Πε πεξηπηψζεηο απνπζίαο, ν δηδάζθσλ ελεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο 

θαη ηηο θνηηήηξηεο κε ειεθηξνληθή αλαθνίλσζε δηα ηεο γξακκαηείαο. Νη ψξεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο δηδάζθνληεο αμηνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο γηα 

επίιπζε απνξηψλ, θαζνδήγεζε ζηελ εθπφλεζε αζθήζεσλ θαη πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, θ.ιπ.  

4.1.8  Βαζκόο ζύλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα; 

4.1.8.1 Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. 

αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

Πην πιαίζην πνιιψλ εθ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθπνλνχλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην Ρκήκα, θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο πηπρηαθήο ηνπο 

εξγαζίαο, είλαη απαξαίηεηε ε αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο θαη επηζηεκνληθψλ άξζξσλ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ παξέρεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ελεκέξσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη ζπλεξγαδφκελσλ ειεθηξνληθψλ βηβιηνζεθψλ. Δπηπιένλ, 

ζπληζηάηαη ε αλαδήηεζε άξζξσλ θαη ειεθηξνληθψλ πφξσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ.  

4.1.8.2 Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; 

Πε αξθεηνχο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο, ζην πιαίζην εθπφλεζεο ησλ 

δηπισκαηηθψλ ηνπο εξγαζηψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εζληθά θαη δηεζλή 

εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά έξγα, ζηα νπνία ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο. 
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4.1.9  πλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ θαη 

κε ην θνηλσληθό ζύλνιν; 

4.1.9.1 Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο;  

Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζπλεξγάδνληαη κε άιια Α.Δ.Η. ή Α.Ρ.Δ.Η., ζηα νπνία είηε 

πξαγκαηνπνηνχλ δηαιέμεηο, είηε δηδάζθνπλ νινθιεξσκέλνπο θχθινπο καζεκάησλ, θπξίσο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ, ην Νηθνλνκηθφ 

Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ, θαζψο θαη ηα Α.Ρ.Δ.Η Θεζζαινλίθεο θαη 

Ξεηξαηψο.   

4.1.9.2 Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο;  

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηα νπνία 

ζπλεξγάδεηαη ην Ρκήκα: 

 

 AACO (Arab Air Carriers Organisation) 

 ΑIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism)  

 ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) 

 ATRS (Air Transport Research Society) 

 BATER (Balkan Association for Tourism Education & Research) 

 EuroCHRIE (European Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 German Aviation Research Society 

 IATA (International Air Transport Association) 

 I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 TTRA (Travel & Tourism Research Association)  

 WLRA (World Leisure Research Association) 

 Fairleigh Dickinson University, Ζ.Ξ.Α. 

 University of Surrey, Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Strathclyde , Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Hertfordshire, Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Nottingham, Κεγάιε Βξεηαλία  

 Free University of Bozen-Bolzano, Ηηαιία 

  European Management Association  

  Regional Studies Association  
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4.1.10  Κηλεηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θνηηεηώλ; 

4.1.10.1 Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ 

ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; 

Ρν Ρκήκα επλνεί ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Θπξίσο κέζα απφ ην πξφγξακκα LLP/Erasmus, ρνξεγνχληαη 

ζε εηήζηα βάζε άδεηεο ζηα κέιε ΓΔΞ γηα λα επηζθέπηνληαη Ξαλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά 

Ηδξχκαηα ηεο Αιινδαπήο. Ρν θάζε κέινο ΓΔΞ ζπληάζεη έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα δηαιέμεσλ-

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξάμεη ζην ίδξπκα πνπ ζα ην θηινμελήζεη πξηλ ιάβεη ηελ άδεηα 

κεηάβαζεο απφ ην Ρκήκα. Υο απφξξεηα ηεο θηλεηηθφηεηαο, έρνπλ πξνθχςεη δηκεξείο ζπκβάζεηο 

ζηα πιαίζηα θηλεηηθφηεηαο κειψλ ΓΔΞ θαη θνηηεηψλ κε δηάθνξα Ηδξχκαηα εγλσζκέλεο αμίαο 

θαζψο επίζεο θαη ζπκθσλίεο γηα απφ θνηλνχ θαηάζεζε πξνγξακκάησλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. 

4.1.10.2 Πφζεο θαη πνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ; 

 πάξρνπλ ιίγεο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ γίλεη κε  ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (π.ρ. Ηζπαλία, 

Ρνπξθία. Ιηζνπαλία), κε ηα νπνία ην Ρκήκα καο δηαηειεί ζε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία 

ζηα πιαίζηα ηνπ Erasmus/Socrates: 

 

4.1.10.3 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια 

Ιδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία; 

 

Ρν Ρκήκα δελ ρξεκαηνδνηεί κεηαθηλήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Υζηφζν, πιήζνο 

κεηαθηλήζεσλ γίλεηαη θπξίσο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο πνπ ςρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

4.1.10.4 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην 

Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία; 

Ρν Ρκήκα δηαηεξεί ζηνηρεία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη πιήξσο ή κεξηθψο απφ 

ηνπο πφξνπο ηνπ Ρκήκαηνο. Νη κεηαθηλήζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

2005-2010 Απφ Δζσηεξηθφ Απφ Δμσηεξηθφ 

Αξηζκφο κεηαθηλήζεσλ κειψλ ΓΔΞ  7 3 

4.1.10.5 Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ιδξχκαηα ζην πιαίζην 

αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκά Έτη 2007-2010 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιούνιος 2011  64 

 

Ρν Ρκήκα δελ δηαηεξεί ζηνηρεία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη πιήξσο ή κεξηθψο 

απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Ρκήκαηνο.  

4.1.10.6 Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Πηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ δελ είλαη δηαζέζηκα. 

4.1.10.7 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε άιιν Ίδξπκα; 

Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο παξέρνπλ εθπαηδεπηηθφ έξγν ζε άιια ηδξχκαηα είηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο άδεηαο, ή θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ 

Ρκήκαηνο. Πε ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο ην Ρκήκα ελεκεξψλεηαη θαη αλαγλσξίδεη ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξζεθε. 

4.1.10.8 Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ 

Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; 

Ρν θεληξηθφ Γξαθείν Αθαδεκατθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ Ππλεξγαζηψλ αλ θαη 

εμαηξεηηθά ππνζηειερσκέλν ιεηηνπξγεί απνιχησο ηθαλνπνηεηηθά, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζην Ρκήκα θαη ζηα κέιε ηνπ. 

4.1.10.9 Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα; 

Ρν Ρκήκα πξαγκαηνπνηεί εθδειψζεηο, φπνπ ελεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο θαη 

θάζε άιινλ ελδηαθεξφκελν γηα ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα. 

4.1.10.10 Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ιδξχκαηα; 

Ν κηθξφο αξηζκφο εηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ δελ απαηηεί ηε δηνξγάλσζε εηδηθψλ εθδειψζεσλ. 

4.1.10.11 Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο; 

Νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ππνζηεξίδνληαη απφ ην θεληξηθφ Γξαθείν Αθαδεκατθψλ 

Ξξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ Ππλεξγαζηψλ, θαζψο θαη απφ ηελ πεξεζία Φνηηεηηθήο Κέξηκλαο. 

4.1.10.12 Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο 

ζπνπδαζηέο;  

Γελ δηδάζθνληαη πξνο ην παξφλ καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα. 
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4.1.10.13 Τπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Σκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 

θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο; 

Γελ ππάξρεη πξφζζεηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε. 

4.1.10.14 Πψο πξνσζείηαη ζην Σκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα; 

Ζ «Δπξσπατθή δηάζηαζε» αλαπηχζζεηαη κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ πνπ δηνξγαλψλεη. 

4.1.10.15 Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ; 

Ζ πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηεθκαίξεηαη απφ ην 

πιήζνο ησλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ.  
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4.2 Γηδαθηηθό έξγν – Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

4.2.1  Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ; 

4.2.1.1 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο 

εθαξκφδεηαη;  

Ζ δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ην ΞΞΠ  

4.2.1.2 Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο; 

Όπσο θαη ζην ΞΞΠ  

 4.2.1.3 Πψο αμηνινγείηαη ε κεηαδνηηθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεηαδνηηθφηεηαο ηνπ θάζε δηδάζθνληα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο 

κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε 

εμάκελν. (Βι. Δλφηεηα 11 – Δξψηεκα 12). 

4.2.1.4 Πψο αμηνινγείηαη ε ζπλέπεηα ησλ δηδαζθφλησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπλέπεηαο ηνπ εθάζηνηε δηδάζθνληα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν (Βι. Δλφηεηα 11 – Δξψηεκα 12). 

4.2.1.5 Πψο αμηνινγείηαη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο θνηηεηέο; 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο ηνπ δηδάζθνληα κε ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο (Βι. Δλφηεηα 11 – 

Δξψηεκα 10). 

4.2.2 Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο; 

4.2.2.1 Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη; 

Ρν Ρκήκα αμηνπνηεί πιήζνο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, αλαιφγσο ηεο θχζεο ηνπ θάζε 

καζήκαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ εμακεληαίν απνινγηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ. Πε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη: δηαιέμεηο, εξγαζίεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, 

κειέηεο πεξίπησζεο, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning). 

4.2.2.2 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ; 
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Όζνλ αθνξά ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, πινπνηείηαη απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ δηαδηθαζία ελεξγνπνηείηαη είηε θαηά ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, απφ ηε Γ.Π.Δ.Δ. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Π.Δ., είηε 

αλεμάξηεηα, φηαλ νη δηδάζθνληεο, κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ή/θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε άιια ηδξχκαηα, εληνπίζνπλ κηα ηέηνηα αλάγθε. Πε θάζε πεξίπησζε ε 

Γ.Π.Δ.Π. ελεκεξψλεηαη γηα ηα επηθαηξνπνηεκέλα πεξηγξάκκαηα. 

4.2.2.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο; 

Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ζε πνζνζηφ 100%. 

4.2.2.4 Πνηα είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο; 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πνζνζηψλ επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζηηο εμεηάζεηο δίλεηαη 

κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εμνξπρηεί απφ ην θνηηεηνιφγην (βι. ΚΞΠ Ξίλαθα 11-13).  

4.2.2.5 Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ κέζνπ βαζκνχ πηπρίνπ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ δίλεηαη κέζσ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εμνξπρηεί απφ ην θνηηεηνιφγην (βι.ΚΞΠ  Ξίλαθα 11-14).  

4.2.2.6 Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ; 

Ρν ζχλνιν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ νινθιεξψλεη ηεο ζπνπδέο ηνπ εληφο ηεο θαλνληθήο 

δηάξθεηαο ησλ ζπνπδψλ. 

4.2.2.7 Πνην είλαη ην κέζν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο παξαδφζεηο; 

Όπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ε παξαθνινχζεζε είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη παξαθνινπζεί ην ζχλνιν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ. 

4.2.2.8 Πψο αμηνινγείηαη ε αλαγθαηφηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ αζθήζεσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 

αζθήζεσλ ζηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ησλ καζεκάησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ αζθήζεσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 

αζθήζεσλ ζηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ησλ καζεκάησλ γίλεηαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε 

εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι.ΚΞΠ Δλφηεηα 11 – Δξψηεκα 12).  

4.2.3  Οξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ; 

4.2.3.1 Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; 

Ρα αλαιπηηθά πεξηγξάκκαηα κε ηελ χιε φισλ ησλ καζεκάησλ πεξηέρνληαη ζηνλ Νδεγφ 

Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο, ν νπνίνο δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο ζηελ αξρή ηνπ 
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εμακήλνπ. Νη δηδάζθνληεο ελεκεξψλνπλ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζηελ πξψηε δηάιεμε ηνπ 

καζήκαηνο γηα ηελ χιε, ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, θ.ιπ.  

4.2.3.2 Πψο αμηνινγείηαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο 

χιεο; 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο χιεο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο 

δηδαζθφλησλ /καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα 

καζήκαηα (βι. ΚΞΠ  Δλφηεηα 11 – Δξψηεκα 19).  

4.2.3.3 Πψο αμηνινγείηαη ε απαηηνχκελε εξγαζία ζην ζπίηη; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απαηηνχκελεο θαη‟ νίθνλ εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ /καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. ΚΞΠ Δλφηεηα 

11 – Δξψηεκα 14). 

4.2.3.4 Πψο αμηνινγείηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο ησλ καζεκάησλ (ζπληνληζκφο δηδαζθφλησλ, νπηηθά κέζα θ.ιπ.) 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο 

δηδαζθφλησλ /καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα 

καζήκαηα (βι.ΚΞΠ Δλφηεηα 11 – Δξψηεκα 21). 

4.2.3.5 Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα; 

Νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

πεξηγξαθήο ησλ καζεκάησλ θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζηηο αξρηθέο 

ζπλεδξίεο ησλ καζεκάησλ.  

4.2.3.6 Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ; 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο θαηαγξάθεηαη ζηνλ απνινγηζκφ θάζε δηδάζθνληα γηα ηα 

καζήκαηα πνπ έρεη δηδάμεη ην ηξέρνλ εμάκελν.  

4.2.3.7 ε πνην βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ; 

Ρν σξνιφγην πξφγξακκα παξαθνινπζείηαη ηφζν απφ ηε γξακκαηεία φζν θαη απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ΞΚΠ. Πεκεηψλεηαη φηη, δελ έρνπλ θαηαγξαθεί ζρεηηθά πξνβιήκαηα νχηε απφ 

ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζηελ Δ.Γ.Δ.  θαη ζηε Γ.Π.Δ.Π. νχηε έρεη ππνπέζεη 

ζηελ αληίιεςε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Ρκήκαηνο ζρεηηθφ ζπζηεκαηηθφ πξφβιεκα. 
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4.2.3.8 Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ; 

Ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ ησλ ΞΚΠ είλαη πεξηνξηζκέλνο, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηε 

δηακφξθσζε ελφο θαιά δνκεκέλνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

4.2.3.9 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;  

Όια ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο δηδάζθνπλ κφλν καζήκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζην γλσζηηθφ ηνπο πεδίν.  

4.2.4  Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα; 

4.2.4.1 Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ 

δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ αξθεηά ήδε καζεζηαθνχ πιηθνχ, ηα νπνία  

δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο, φπσο: 

 Βηβιία πνπ επηιέγνληαη σο πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα γηα θάζε κάζεκα. 

 Πεκεηψζεηο δηδαζθφλησλ ζε έληππε κνξθή (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο). 

 Ζιεθηξνληθνί καζεζηαθνί πφξνη (ζεκεηψζεηο θαη δηαθάλεηεο δηαιέμεσλ, αζθήζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζίεο, ζχλδεζκνη γηα ειεθηξνληθά βηβιία, άξζξα θαη άιιεο πεγέο 

πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν, ηεζη απηναμηνιφγεζεο, θ.ιπ.), πνπ δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο καζεζηαθήο ηερλνινγίαο ηνπ Ρκήκαηνο (http://server.iris.aegean.gr/eclass/). 

 Ξξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία απφ ην πιηθφ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Πηα ΞΚΠ δελ δηαλέκνληαη ζπγγξάκκαηα. 

4.2.4.2 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πσο εθαξκφδεηαη; 

Ζ επηθαηξνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θάζε δηδάζθνληα ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ ή 

αθφκε θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ. 

4.2.4.3 Πνην πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; 

Ζ δηδαζθφκελε χιε θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηε απφ 60 έσο 

100%, αλαιφγσο ηνπ καζήκαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ απνινγηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ.  

4.2.4.4 Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Ξαξέρεηαη ππνζηήξημε απφ ηε βηβιηνζήθε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Ρκήκαηνο 

γηα ηελ παξαγγειία θαη εκπινπηηζκφ κε λέα βηβιία. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε ππνζηήξημε 
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κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ηδξχκαηνο ζην Γίθηπν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ (Healink), θαζψο θαη  ζε ήιεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο είλαη 

πξνζβάζηκεο κέζσ  ηνπ portal www.lib.aegean.gr. Δπίζεο γίλεηαη αμηνπνίεζε δεκφζησλ θαη 

ειεχζεξεο ρξήζεο δηαδηθηπαθψλ πφξσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηδάζθνληεο. 

4.2.4.5 Πψο αμηνινγείηαη ε πξφζβαζε ζε θαηάιιειε βηβιηνγξαθία γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεκάησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξφζβαζεο ζε θαηάιιειε βηβιηνγξαθία γηα ηελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ θάζε καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο κέζσ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν 

θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Δλφηεηα 11 – Δξψηεκα 16). 

4.2.5  Γηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο; 

4.2.5.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

Οι αίθοςζερ διδαζκαλίαρ κπίνονηαι ικανοποιηηικέρ από ηοςρ πεπιζζόηεποςρ 

διδάζκονηερ (βι. Απνγξαθηθφ Γειηίν κειψλ ΓΔΞ,  Ξίλαθαο ΗΗ, 4). 

4.2.5.2 Εκπαιδευηικά εργαζηήρια 

Ρα εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο θξίλνληαη, γεληθψο, σο ηθαλνπνηεηηθά, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά 

ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ θαη ηηο ψξεο πνπ είλαη δηαζέζηκα. Ζ πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ πνπ 

ζηεγάδεη ηα εξγαζηήξηα πξνβιεκαηίδεη αξθεηνχο απφ ηνπο δηδάζθνληεο (βι. Απνγξαθηθφ Γειηίν 

κειψλ ΓΔΞ,  Ξίλαθαο ΗΗ, 2-3). 

4.2.5.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ 

σξψλ; 

Ρα εξγαζηήξηα είλαη δηαζέζηκα θαη εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ.  

4.2.5.4 Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο 

Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη ππαιιήινπο ΔΡΔΞ νχηε δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο γηα εξεπλεηηθή 

ππνζηήξημε. 

4.2.5.5 Πψο αμηνινγνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο θαη ε επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ; 

Η αξιολόγηζη ηων επγαζηηπιακών ςποδομών και η επάπκεια ηοςρ ππαγμαηοποιείηαι 

από ηοςρ θοιηηηέρ μέζω ηων επωηημαηολογίων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων/μαθημάηων 

πος ζςμπληπώνονηαι κάθε εξάμηνο και αθοπούν όλα ηα παπεσόμενα μαθήμαηα, αλλά 

και από ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ διδάζκονηερ ζηα πλαίζια ηος εξαμηνιαίος απολογιζμού (βι. 

Απνγξαθηθφ Γειηίν κειψλ ΓΔΞ,  Ξίλαθαο ΗΗ, 2-3). 
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 βαθμό αξιοποίηζηρ ηων ηεσνολογιών πληποθοπικήρ και επικοινωνιών; 

4.2.6.1. Υξεζηκνπνηνχληαη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηε δηδαζθαιία, ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ, ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θνηηεηψλ ή ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα; Πψο; 

Νκνίσο κε ΞΞΠ  

4.2.6  Αλαινγία δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία; 

4.2.7.1 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. 

Ρα καζήκαηα ησλ ΞΚΠ γίλνληαη ζε νιηγνκειή ηκήκαηα ηα νπνία δελ μεπεξλνχλ ηα είθνζη  πέληε 

(25) άηνκα. 

4.2.7.2 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα. 

Ρα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζηα ΞΚΠ γίλνληαη επίζεο ζε νιηγνκειή ηκήκαηα ηα νπνία δελ 

μεπεξλνχλ ηα είθνζη πέληε (25) άηνκα. 

4.2.7  Βαζκόο ζύλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα; 

4.2.8.1 Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. 

αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

Πην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ησλ ΞΚΠ απαηηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ε 

αλαδήηεζε, ε θξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε βηβιηνγξαθίαο, θπξίσο εξεπλεηηθνχ 

ραξαθηήξα. 

Δηδηθά ζην πιαίζην ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθπνλνχλ νη θνηηεηέο δίδεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Αξθεηέο απφ ηηο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο έρνπλ θαηαιήμεη 

ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί.  

4.2.8.2 Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; 

Πε αξθεηνχο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, ζην πιαίζην εθπφλεζεο ησλ 

δηπισκαηηθψλ ηνπο εξγαζηψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εζληθά θαη δηεζλή 

εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά έξγα, ζηα νπνία ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο. 

4.2.8  Κηλεηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θνηηεηώλ; 

4.2.9.1 Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ 

ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; 
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Ρν Ρκήκα επλνεί ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρνξεγνχληαη 

εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ζηα κέιε ΓΔΞ θαη έρεη ζπλαθζεί πιήζνο δηκεξψλ ζπκθσληψλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ Erasmus. 

4.2.9.2 Πφζεο θαη πνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ; 

πάξρνπλ ιίγα ηδξχκαηα, κε ηα νπνία ην Ρκήκα καο δηαηειεί ζε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη 

επηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ηνπ ERASMUS: 

4.2.9.3 Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ιδξχκαηα ζην πιαίζην 

αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Πηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ θαζ‟ φιε ηελ πεληαεηία δελ είλαη δηαζέζηκα.  

4.2.9.4 Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Πηα πιαίζηα ησλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ δελ έρνπλ κεηαθηλεζεί θνηηεηέο 

πξνο ην Ρκήκα. 

4.2.9.5 Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ 

Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; 

Ρν θεληξηθφ Γξαθείν Αθαδεκατθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ Ππλεξγαζηψλ, παξά ηε 

ζεκαληηθή ππνζηειέρσζή ηνπ, ιεηηνπξγεί απνιχησο ηθαλνπνηεηηθά, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζην Ρκήκα θαη ζηα κέιε ηνπ. 

4.2.9.6 Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα; 

Ρν Ρκήκα πξαγκαηνπνηεί εθδειψζεηο, φπνπ ελεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο θαη θάζε 

άιινλ ελδηαθεξφκελν γηα ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα. 

4.2.9.7 Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ιδξχκαηα; 

Γελ ππάξρνπλ εηζεξρφκελνη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζηα ΞΚΠ. 

4.2.9.8 Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο 

ζπνπδαζηέο;  

Γελ δηδάζθνληαη καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα. 
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4.2.9.9 Τπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Σκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο; 

Γελ ππάξρεη πξφζζεηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε. 
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4.3  πλνπηηθή αμηνιόγεζε αλά θξηηήξην3 

4.1 Γηδαθηηθφ Έξγν – Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

4.1.1  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Ρα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο δείρλνπλ 

ηδηαίηεξα πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη πνιχ θαιή ζρέζε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο. 

4.1.2  πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

Πρφιην: Νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζεσξνχληαη ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο, ην πεξηερφκελν 

ησλ καζεκάησλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο, ε 

απφδνζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

4.1.3  νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

Πρφιην: Ζ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ε εθηέιεζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο 

δπζρέξεηεο θαη είλαη απνδεθηή απφ ηνπο θνηηεηέο. 

4.1.4  εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθά 

Πρφιην: Νη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ηελ νπνία ζπκπιεξψλνπλ κε 

δηθέο ηνπο ζεκεηψζεηο, αιιά θαη κε ειεθηξνληθέο πεγέο, θαζψο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο.  

4.1.5  δηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Κέηξηα 

Πρφιην: Δληνπίδνληαη αδπλακίεο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ θαη ησλ ινηπψλ 

θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ρν Ρκήκα αδπλαηεί λα εθηηκήζεη εάλ νη αδπλακίεο απηέο δχλαηαη λα 

μεπεξαζηνχλ εληφο ηεο επφκελεο πεληαεηίαο. 

4.1.6  βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

Πρφιην: Γίλεηαη άξηζηε αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ. 

4.1.7  αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Κέηξηα 

                                                 
3
 Τέζζεπιρ βαθμίδερ: Ανεπαπκήρ, Μέηπια, Ικανοποιηηική, Άπιζηη. 
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Πρφιην: Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ δελ κεηψζεθε θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ 

έηνο.  

4.1.8  βαζκφ ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθφ 

Πρφιην: Ζ δηαζχλδεζε απηή γίλεηαη θπξίσο ζην επίπεδν ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. 

4.1.9  ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Κέηξηα 

Πρφιην: Γελ έρνπλ επηηεπρζεί ζρεηηθέο ζπλεξγαζίεο.  

4.1.10  θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Κέηξηα  

Πρφιην: Ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηαθηλείηαη δελ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο. Ρν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηα κέιε ΓΔΞ πνπ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ Ρκήκαηνο δελ έρνπλ πάληα ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο άδεηαο. Δληνχηνηο, ηα κέιε ΓΔΞ 

αμηνπνηνχλ ηηο κηθξήο δηάξθεηαο άδεηεο πνπ δηθαηνχληαη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή 

ζπλέδξηα, λα αλαπηχζζνπλ δηεζλείο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο, λα πξνζθέξνπλ καζήκαηα ζε 

άιια ηδξχκαηα, λα πξαγκαηνπνηνχλ δηαιέμεηο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο, ζε δηεζλείο θαη 

εζληθνχο νξγαληζκνχο θ.ά. 

4.2 Γηδαθηηθφ έξγν – Ξξνξγάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

4.2.1  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Ρα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο δείρλνπλ ηδηαίηεξα πςειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη πνιχ θαιή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

θνηηεηέο. 

4.2.2  πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

Πρφιην: Νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζεσξνχληαη ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο, ην πεξηερφκελν 

ησλ καζεκάησλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο, ε 

απφδνζε ησλ θνηηεηψλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

4.2.3  νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

Πρφιην: Ζ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ε εθηέιεζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο 

δπζρέξεηεο θαη είλαη απνδεθηή απφ ηνπο θνηηεηέο. 

4.2.4  εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα; 
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Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

Πρφιην: Πηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο δελ πξνζθέξνληαη δσξεάλ 

ζπγγξάκκαηα. Ζ χιε ησλ καζεκάησλ θαιχπηεηαη απφ πνιιέο πεγέο (βηβιηνζήθε, ζεκεηψζεηο, 

επηζηεκνληθά άξζξα, θ.ά.).  

4.2.5  δηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθά 

Πρφιην: Νη ππνδνκέο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηα ΞΚΠ είλαη επαξθείο ηφζν πνηνηηθά, φζν θαη 

πνηνηηθά. Δλίζρπζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην άκεζν κέιινλ. 

4.2.6  βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ξνιχ θαιή 

Πρφιην: Γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ 

4.2.7  αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

Πρφιην: Θάζε κάζεκα δηδάζθεηαη ζε ηκήκαηα πνπ δελ μεπεξλνχλ ηνπο είθνζη πέληε (25) 

θνηηεηέο θαη ε ζπλεξγαζία θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ είλαη ζπλερήο θαη άκεζε. 

4.2.8  βαζκφ ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

Πρφιην: Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δίδνληαη έρνπλ εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα.  

4.2.9  θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Κέηξηα  

Πρφιην: Ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηαθηλείηαη δελ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο. Ρν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηα κέιε ΓΔΞ πνπ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ Ρκήκαηνο δελ έρνπλ πάληα ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο άδεηαο. Δληνχηνηο, ηα κέιε ΓΔΞ 

αμηνπνηνχλ ηηο κηθξήο δηάξθεηαο άδεηεο πνπ δηθαηνχληαη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή 

ζπλέδξηα, λα αλαπηχζζνπλ δηεζλείο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο, λα πξνζθέξνπλ καζήκαηα ζε 

άιια ηδξχκαηα, λα πξαγκαηνπνηνχλ δηαιέμεηο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο, ζε δηεζλείο θαη 

εζληθνχο νξγαληζκνχο θ.ά. 
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4.4 Γεληθέο Γηαπηζηώζεηο – πκπεξάζκαηα 

Κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη απφιπηα 

ηθαλνπνηεηηθέο.  

 Νη ζρέζεηο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο είλαη άξηζηεο. 

 Νη ππνδνκέο παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο. Ρν Ρκήκα αδπλαηεί λα εθηηκήζεη εάλ απηέο 

νη ειιείςεηο ζα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία. 

  Ρέζζεξα κέιε ΓΔΞ έρνπλ εθιεγεί θαη πεξηκέλνπλ δηνξηζκφ, ελψ άιια δχν κέιε ΓΔΞ 

αλακέλεηαη ε κεηαθηλεζή ηνπο ζε άιια ΑΔΗ. 
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5. Δξεπλεηηθό έξγν 

5.1  Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο 

5.1.1. Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη;  

Ζ πνιηηηθή ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ έξεπλα δελ έρεη θαηαγξαθεί ζε ζρεηηθφ θείκελν. Δληνχηνηο, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ην Ρκήκα θαη ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 Ίδξπζε θαη ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ Ρκήκαηνο. 

 πνζηήξημε ησλ κειψλ ΓΔΞ ζηε δηεθδίθεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 πνζηήξημε ηεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ. 

 πνζηήξημε ηεο παξνπζίαζεο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηα κέιε ΓΔΞ θαη ηνπο 

πνςήθηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο έξεπλαο ζε 

ηδξπκαηηθφ επίπεδν. Ζ πνιηηηθή έξεπλαο ηνπ Ρκήκαηνο ζα αθνινπζήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ηδξχκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί εληφο ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο. 

5.1.2. Πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο; 

Ρν Ρκήκα παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ 

(δεκνζηεχζεηο, νη εηεξναλαθνξέο, νη εθδφζεηο πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ, ηα εξεπλεηηθά θαη 

αλαπηπμηαθά έξγα θαη θάζε άιιε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, 

ζπκκεηνρή ζε εθδνηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θ.ά.) ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο, κέζσ ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο ζεκεηψκαηνο πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζε 

ηζηφηνπν ηνπ ηκήκαηνο.   

5.1.3.  Πψο δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Σκήκαηνο; 

Ν απνινγηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ρκήκαηνο εληάζζεηαη ζηελ εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο. 

5.1.4. Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; 

Πνηα είλαη απηά; 

Ρα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Σνξήγεζε εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ. 
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 Σξεκαηνδφηεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα,θπξίσο κέσλ ησλ ΞΚΠ. 

 Σξεκαηνδφηεζε δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ. 

5.1.5. Πψο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

έξεπλαο; 

Ραθηηθή θαη άξηηα ελεκέξσζε παξέρεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Έξεπλαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

5.1.6. Πψο ππνζηεξίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία; 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Έξεπλαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ε νπνία παξέρεη ππνζηήξημε ζηε ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ, 

θαζψο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ. Δπηπιένλ, ην Ρκήκα παξέρεη 

εμνπιηζκφ θαη ππνδνκέο ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ εξγαζηεξίσλ. 

5.1.7. Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο;  

Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Ρκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο. Νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 

ηνπ Ρκήκαηνο απαιιάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηελ πιεξσκή δηδάθηξσλ. Κία πξφηαζε ηνπ 

Ρκήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζξάθιεηηνο ΗΗ εγθξίζεθε, ε νπνία  θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην αλσηέξσ πξφγξακκα. 

5.1.8. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο; 

Γηα ηε δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ρκήκαηνο αμηνπνηνχληαη νη 

ηζηνρψξνη ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Δπηπιένλ, δηνξγαλψλνληαη 

παξνπζηάζεηο απφ ηνπο πνςήθηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο. 

5.1.9. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Σκήκαηνο, ζηελ ειιεληθή θαη 

δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα; 

Ρα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαρένληαη κέζσ δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη 

παξνπζηάζεσλ ζε ζπλέδξηα. Ρν Ρκήκα, κέζσ ηεο ΞΚΠ ρξεκαηνδνηεί ηε ζπκκεηνρή ζε 

ζπλέδξηα, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

5.1.10. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ; 

Κέζσ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ειιεληθέο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο. 
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5.2  Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινύληαη ζην Σκήκα 

5.2.1. Πνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Ν αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθφο, δείρλνληαο κία ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δπλακηθή. Αλαιπηηθά ζηνηρεία 

βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο (http://www.ba.aegean.gr) θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ ηεο θεληξηθήο ζειίδαο, θαζψο θαη ζηηο 

παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Γ.  

5.2.2. Πνην πνζνζηφ κειψλ ΓΔΠ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο; 

Ρν ζχλνιν ησλ κειψλ ΓΔΞ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

5.2.3. πκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα; 

Πηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζπκκεηέρεη ηθαλφο αξηζκφο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη 

κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ππάξρνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη ζηηο παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη εξεπλεηηθψλ 

νκάδσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Γ. 

5.3  Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

5.3.1. Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

Ρν Ρκήκα δηαζέηεη ιίγνπο ρψξνπο, κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο γηα ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ.  

5.3.2. Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

Νη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

αλεπαξθείο.  

5.3.3. Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, ρξήδεη, φκσο, δηαξθνχο αλαλέσζεο. Έρεη 

ππνβιεζεί ζρεηηθή πξφηαζε πξνκεζείαο εμνπιηζκνχ κέζσ  ησλ ΞΔΞ Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

5.3.4. Καιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο;  

Νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο. Δληνχηνηο, έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

5.3.5. Πνηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο; 

http://www.ba.aegean.gr/
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Αλεπάξθεηεο ππνδνκψλ παξαηεξνχληαη ζε φια ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα. 

5.3.6. Πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; 

Νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο αμηνπνηνχληαη πιήξσο. 

5.3.7. Πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ 

ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πνηεο νη ηπρφλ αλάγθεο 

αλαλέσζεο/επηθαηξνπνίεζεο; 

Ν εμνπιηζκφο αλαλεψλεηαη αξθεηά ζπρλά θαη ζεσξείηαη ζχγρξνλνο. 

5.3.8. Πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ; 

Θαηά θχξην ιφγν νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ αληίζηνηρα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, δηαηίζεληαη θαη πφξνη κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

5.4  Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

5.4.1. Πφζα βηβιία/κνλνγξαθίεο δεκνζίεπζαλ νη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο καηά ηην 

ηελευηαία πενηαεηία; 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηνλ Ξίλαθα 11-15. 

5.4.2. Πφζεο εξγαζίεο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά δεκνζίεπζαλ νη δηδάζθνληεο ηνπ 

Σκήκαηνο καηά ηην ηελευηαία πενηαεηία; 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηνλ Ξίλαθα 11-15. 

5.4.3. Πφζεο εξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ δεκνζίεπζαλ νη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο 

καηά ηην ηελευηαία πενηαεηία; 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηνλ Ξίλαθα 11-15. 

5.4.4. Πφζα θεθάιαηα δεκνζίεπζαλ νη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο 

καηά ηην ηελευηαία πενηαεηία; 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηνλ Ξίλαθα 11-15. 

5.5  Βαζκόο αλαγλώξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα από ηξίηνπο 

5.5.1. Πφζεο εηεξναλαθνξέο (citations) ππάξρνπλ ζε δεκνζηεχζεηο δηδαζθφλησλ ηνπ 

Σκήκαηνο καηά ηην ηελευηαία πενηαεηία; 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηνλ Ξίλαθα 11-15. 
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5.5.2 Πφζνπο ηφκνπο πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ δεκνζίεπζαλ νη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο; 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηνλ Ξίλαθα 11-15. 

5.6  Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο 

5.6.1. Τπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πνηεο; 

Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο κε πιήζνο Δπξσπατθψλ θαη δηεζλψλ 

εηαηξεηψλ, αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, θ.ιπ. Αλαιπηηθά ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηγξαθέο ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Γ. 

5.7  Γηαθξίζεηο θαη ηα βξαβεία εξεπλεηηθνύ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε 

ηνπ Σκήκαηνο 

5.7.1. Πνηα βξαβεία ή/θαη δηαθξίζεηο έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο;  

πάξρεη κηα δηάθξηζε ην 2009 ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή θ. Αλδξέα Ξαπαζενδψξνπ απφ ηνπο 

ηέζζεξηο παγθνζκίσο Emerging Scholars of Distination  (Αλεξρφκελνπο Γηαθξηζέληεο 

Κειεηεηέο) ηεο International Academy for the Study of Tourism (Γηεζλνχο Αθαδεκίαο γηα ηε 

Κειέηε ηνπ Ρνπξηζκνχ), θαηφπηλ ζρεηηθήο αμηνινγηθήο θξίζεο. 

5.7.2. Πνηνη ηηκεηηθνί ηίηινη (επίηηκνη δηδάθηνξεο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, αθαδεκατθνί, 

αληεπηζηέιινληα κέιε αθαδεκηψλ θιπ). έρνπλ απνλεκεζεί απφ άιια ηδξχκαηα ζε κέιε 

ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο;  

Ρν Ρκήκα δελ έρεη γλψζε ζρεηηθψλ ηηκεηηθψλ ηίηισλ ησλ κειψλ ΓΔΞ. 

5.8  Βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ/ζπνπδαζηώλ ζηελ έξεπλα 

5.8.1. Πφζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Σκήκαηνο; Πφζνη κεηαπηπρηαθνί θαη πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο; 

Απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ ησλ 10 

πξνπηπρηαθψλ, πεξηζζφηεξσλ ησλ 20 κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη 15 ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ. 
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5.9 πλνπηηθή αμηνιόγεζε αλά θξηηήξην4 

5.1  πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Ρκήκαηνο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Ρα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθά. Ξαξακέλεη, φκσο, σο δήηεκα ε θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο 

πνιηηηθήο. 

5.2  εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Ρκήκα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

Πρφιην: Πην Ρκήκα εθηειείηαη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο αμηφινγσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Ν αξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απμάλεηαη δηαξθψο. 

5.3  δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Κέηξηα 

Πρφιην: Ν εμνπιηζκφο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, αιιά νη θηεξηαθέο ππνδνκέο είλαη εμαηξεηηθά 

αλεπαξθείο. Ρν δήηεκα απηφ είλαη θξίζηκε παξάκεηξνο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

Πρφιην: Νη δηδάζθνληεο ζην Ρκήκα δηαθξίλνληαη γηα ην πιήζνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ ηνπο. 

5.5  βαζκφ αλαγλψξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Ρκήκα απφ ηξίηνπο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

Πρφιην: Ζ έξεπλα ησλ δηδαζθφλησλ ζην Ρκήκα ηπγράλεη δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. 

5.6  εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Ρκήκαηνο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

Πρφιην: Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο έρεη αλαπηχμεη έλα επξχ θαη ζεκαληηθφ δίθηπν δηεζλψλ 

ζπλεξγαζηψλ. 

5.7  δηαθξίζεηο θαη ηα βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ 

Ρκήκαηνο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Αλεπαξθήο 

Πρφιην: Ρν Ρκήκα δελ έρεη πιήξε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ δηαθξίζεσλ. 

5.8  βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ ζηελ έξεπλα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

Πρφιην: Ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη κηθξφο. 

                                                 
4
 Τέζζεπιρ βαθμίδερ: Ανεπαπκήρ, Μέηπια, Ικανοποιηηική, Άπιζηη. 
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5.10 Γεληθέο δηαπηζηώζεηο - πκπεξάζκαηα 

Κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ρν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ηπγράλεη ζεκαληηθήο 

δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. 

 Νη ππνδνκέο έξεπλαο θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξεο ειιείςεηο νη νπνίεο αλακέλεηαη κεξηθψο λα θαιπθζνχλ ηα επφκελα έηε. 

 Δληνχηνηο, θαηαβάιεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πφξσλ.  
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6. ρέζεηο κε θνηλσληθνύο/πνιηηηζηηθνύο/παξαγσγηθνύο 

(ΚΠΠ) θνξείο 

6.1  πλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο 

 Πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο µε ΚΠΠ θνξείο εθηεινχληαη ή εθηειέζζεθαλ ζην Σµήµα θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία; 

Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη αλαιπηηθά ζηνηρεία, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ζπλεξγαζηψλ 

δηεθπεξαηψλεηαη δηακέζνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. Ππλεξγαζίεο κε ΘΞΞ θνξείο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ζηα πιαίζηα κειεηεηηθψλ έξγσλ, φπνπ ηα εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο 

ζπλεξγάδνληαη κε ΘΞΞ θνξείο είηε γηα λα ζπγθξνηήζνπλ θνηλέο νκάδεο έξγνπ είηε γηα λα 

πξνζθέξνπλ έξγν ζε ΘΞΞ θνξείο.  

Ζ πιεηνλφηεηα, φκσο, ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ αθνξά ΘΞΞ θνξείο εθηφο ηεο Λήζνπ Σίνπ, φπνπ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ ην Ρκήκα. θίζηαηαη κηθξφο αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξείο ηνπ Λ. 

Σίνπ. 

6.2  Γπλακηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε ΚΠΠ θνξείο 

Ζ δπλακηθή είλαη αξθεηά θαιή ρξεηάδεηαη φκσο πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηφζν κε ηνπο 

παξαγσγηθνχο θνξείο φζν θαη κε θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο. Θα ήηαλ ρξήζηκε ε 

δπλαηφηεηα ρνξεγηψλ θαη ππνηξνθηψλ ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πνιηηηζηηθά δξψκελα, θαζψο επίζεο θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα φζνπο επηιέμνπλ ην Ρκήκα σο 

θνξέα πινπνίεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπο εμεηδίθεπζεο. Νη ηνπηθνί θνξείο, ζηα πιαίζηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

γηα ηελ έιμε πεξηζζφηεξσλ ελδηαθεξφκελσλ.  

  Τπάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ; Πφζν 

απνηειεζµαηηθνί είλαη θαηά ηελ θξίζε ζαο;  

Βαζηθφο κεραληζκφο είλαη ην γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, ζα κπνξνχζε, φκσο, λα βειηησζεί πεξαηηέξσ. Ρν Ρκήκα 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ κε ηνπο θνξείο ηεο Σίνπ έρεη 

μεθηλήζεη κία πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νξγαλσκέλνπ κεραληζκνχ δηαξθνχο 

ζπλεξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη ηδξχζεη ηελ Δπηηξνπή Πχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

κε ηε Σηαθή θνηλσλία. Πηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ νη πξφεδξνη ησλ ηκεκάησλ, εθπξφζσπνη ησλ 

θνηηεηψλ, εθπξφζσπνη ηνπηθψλ θνξέσλ ηεο Σίνπ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηνπ Ρκήκαηνο 

θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο 

Σίνπ, θπξίσο, αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

Πην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Θνζκεηεία πξφγξακκα δξάζεο, φπνπ ην 

Ρκήκα πξνγξακκαηίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ εξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο.  
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Ξαξάιιεια, ην Ρκήκα πξνγξακκαηίδεη γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο ζεηξά αλνηθηψλ 

δηαιέμεσλ πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

 Πψο αληηµεησπίδνπλ ηα µέιε ΓΔΠ ηνπ Σµήµαηνο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ; 

Γηα ηελ έξεπλα, ε αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ απφ ηα κέιε ΓΔΞ είλαη εμαηνκηθεπκέλε ή αλά 

εξγαζηήξην. Κέζσ πξνθεξχμεσλ γηα εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά έξγα, ην Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη 

θαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ, κε ην Γήκν Σίνπ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα 

δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο αληηκεησπίδνπλ ηδηαηηέξσο ζεηηθά ηελ πξννπηηθή πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο ησλ ζρέζεσλ. 

6.2.1.  Πψο αληηµεησπίδνπλ νη ΚΠΠ θνξείο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ;  

Νη ΘΞΞ θνξείο αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ πνιχ ζεηηθά.  

6.2.2. Αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνµέο ηνπ Σµήµαηνο ζηηο ζπλεξγαζίεο µε ΚΠΠ 

θνξείο;  

Ξξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ εξγαζηεξηαθψλ 

ππνδνκψλ απφ ΘΞΞ θνξείο, θπξίσο δηφηη νη ζρεηηθέο ππνδνκέο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

6.3  Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη 

ελίζρπζεο ζπλεξγαζηώλ κε ΚΠΠ θνξείο 

6.3.1.  Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζµαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζε εηδηθά πεξηνδηθά ή ζηνλ 

ηχπν;  

Ρα απνηειέζκαηα έξγσλ ζπλεξγαζίαο αλαθνηλψλνληαη θπξίσο απφ ηνπο ηζηφηνπνπο ησλ 

θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ηνπ Ρκήκαηνο, αιιά θαη απφ ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο. Δπίζεο, 

ζρεηηθά άξζξα δεκνζηεχνληαη ζηελ εθεκεξίδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ («ΑΗΓΑΗΝ.edu», 

http://www3.aegean.gr/newspaper/). 

6.3.2. Οξγαλψλεη ή ζπµµεηέρεη ην Σµήµα ζε εθδειψζεηο µε ζθνπφ ηελ ελεµέξσζε ΚΠΠ 

θνξέσλ ζρεηηθά µε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείµελν θαη ην παξαγφµελν έξγν ηνπ 

Σµήµαηνο;  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, δηνξγαλψλνληαη θπξίσο Ζκεξίδεο ζηηο νπνίεο νη ηνπηθνί θνξείο 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο δξάζεηο ησλ Κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

6.3.3. Τπάξρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία µε απνθνίηνπο ηνπ Σµήµαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ 

θνξέσλ;  

πάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο πνπ ζηειερψλνπλ ΘΞΞ θνξείο, νη νπνίνη 

ελεκεξψλνπλ θπξίσο ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο γηα πξνθεξχμεηο εξεπλεηηθψλ έξγσλ ή 

κειεηψλ ζηα νπνία κπνξεί λα ζπλδξάκεη ην Ρκήκα. 
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6.4  Βαζκόο ζύλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

 Δληάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία;  

Πρεηηθέο δξάζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ησλ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 

6.4.1.  Οξγαλψλνληαη νµηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΚΠΠ θνξέσλ;  

Νξγαλψλνληαη δηαιέμεηο ζηειερψλ ΘΞΞ θνξέσλ ζε εβδνκαδηαία βάζε. 

6.4.2. 6.4.3. Απαζρνινχληαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο;  

Πηειέρε ΘΞΞ δηδάζθνπλ ζην Ρκήκα ή δηαηεινχλ ζπλεξγάηεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

6.5  πκβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε 

6.5.1. Πφζν ζηαζεξέο θαη βηψζηµεο είλαη νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο;  

Νη ζπλεξγαζίεο απηέο είλαη, κάιινλ, πεξηζηαζηαθέο. 

6.3.4. πλάπηνληαη πξνγξαµµαηηθέο ζπµθσλίεο ζπλεξγαζίαο µεηαμχ Σµήµαηνο θαη ΚΠΠ 

θνξέσλ;  

Γελ έρνπλ ζπλαθζεί ηέηνηεο ζπκθσλίεο, κέρξηο ζηηγκήο. 

6.3.5.  Δθπξνζσπείηαη ην Σµήµα ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζµνχο θαη 

αλαπηπμηαθά φξγαλα;  

πάξρεη εθπξνζψπεζε ηνπ Ρκήκαηνο κέζσ ηεο Πρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο ζηελ 

Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη ζηελ Δπηηξνπή Ρνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σίνπ. 

6.3.6. πµµεηέρεη ελεξγά ην Σµήµα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ/πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ 

αλάπηπμεο;  

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Ρκήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηζηαζηαθέο ζπλεξγαζίεο θαη κπνξεί λα 

βειηησζεί ζεκαληηθά ζην κέιινλ. 

6.3.7.  Τπάξρεη δηάδξαζε ή/θαη ζπλεξγαζία ηνπ Σµήµαηνο µε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηδίσο µε 

αληίζηνηρα Σµήµαηα άιισλ ηδξπµάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο;  

Ρν Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηθαλφ αξηζκφ άιισλ Ρκεκάησλ, θαζψο θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, 

θπξίσο κέζσ ηεο εθπφλεζεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. 

6.3.8. Αλαπηχζζεη ην Σµήµα θαη δηαηεξεί ζρέζεηο µε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία, 

θαζψο θαη µε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή/θαη εζληθή νηθνλνµηθή ππνδνµή;  

Ρν Ρκήκα δηαηεξεί άξηζηεο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή Σηαθή θνηλσλία. Νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε κηα αθξηηηθή πεξηνρή αληηκεησπίδνληαη κε ελεξγέο δξάζεηο θνηηεηψλ, κειψλ 

ΓΔΞ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ, ψζηε θαη νη θάηνηθνη λα ζπλερίδνπλ λα δνπλ αξκνληθά, αιιά θαη νη 
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θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα βξίζθνπλ πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δηεμφδνπο ζηελ αθαδεκατθή ηνπο 

δσή.  

Δπηπιένλ, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ έρεη επελδχζεη ζε παξαδνζηαθά θηήξηα, αλαδεηθλχνληαο 

ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Λεζηνχ. 

6.3.9. Σν Σµήµα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπµµεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

πνπ απεπζχλνληαη ζην άµεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; 

 Ρν Ρκήκα δηνξγαλψλεη πιήζνο απφ εκεξίδεο, Ππλέδξηα θαη άιιεο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο 

πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  
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6.6 πλνπηηθή αμηνιόγεζε αλά θξηηήξην5 

6.1  ζπλεξγαζίεο ηνπ Ρκήκαηνο κε ΘΞΞ θνξείο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: πάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ΘΞΞ θνξείο. Ζ ζπλεξγαζία, απηή, έρεη απνθηήζεη ζρεδφλ 

ζηαζεξφ ραξαθηήξα. 

6.2  δπλακηθή ηνπ Ρκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξείο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Ρν Ρκήκα επεθηείλεη δηαξθψο ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ. Απαηηείηαη, φκσο, κεγαιχηεξε 

επηθέληξσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

6.3  δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο 

ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξείο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Ρν Ρκήκα έρεη νξγαλψζεη ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο θαη αλακέλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ηα 

επφκελα έηε. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Γηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηε Σηαθή 

Θνηλσλία απνηειεί έλα ζεηηθφ βήκα ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

6.4  βαζκφ ζχλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: πάξρνπλ πνιχ θαιέο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο ησλ ΘΞΞ κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζην Ρκήκα. 

6.5  ζπκβνιή ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Ρν Ξαλεπηζηήκην έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, εληζρχνληαο ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ λεζηνχ, αλαπηχζζνληαο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη 

επελδχνληαο άκεζα ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ λεζηνχ. 

 

 

                                                 
5
 Τέζζεπιρ βαθμίδερ: Ανεπαπκήρ, Μέηπια, Ικανοποιηηική, Άπιζηη. 
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6.7 Γεληθέο Γηαπηζηώζεηο – πκπεξάζκαηα 

Ρν Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη κε παξαγσγηθνχο θνξείο κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ 

θνηηεηψλ, αιιά θαη ζε δηάθνξα έξγα θαη κειέηεο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ. Δπίζεο, κε ηε δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζηελφηεξε ζχλδεζε 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο δηαιέμεηο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ζην Ρκήκα θαη 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηψλ ζε επηρεηξήζεηο . 

Άιιε κνξθή ζπλεξγαζίαο απνηειεί ε πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ έξγσλ, είηε 

Διιεληθψλ ή Δπξσπατθψλ, ζηα νπνία ην Ρκήκα έρεη ελεξγή δξάζε θαη ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα 

παθέηα εξγαζίαο, κέζα απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζπλεξγαζίεο κε ΘΞΞ ηεο ρψξαο ή αθφκε θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Δπηπξφζζεηα, ην Ρκήκα δηνξγαλψλεη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη 

ινηπέο ηνπηθέο νξγαλψζεηο. 

Αθφκε, ε Δπηηξνπήο Γηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηε Σηαθή Θνηλσλία παξέρεη επηπιένλ 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ.  

Απφ ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο είρε δηαπηζησζεί ε  

αλάγθε λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ Ρκήκαηνο γηα πεξηζζφηεξε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ηνπ 

κε ηνπο ΘΞΞ θνξείο. Πην πιαίζην απηφ Δπηηξνπήο Γηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηε Σηαθή 

Θνηλσλία πξνγξακκαηίδεη ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο. 
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7. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 

7.1  ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο 

7.1.1 Τπάξρεη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνχο) 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη ε δηαδηθαζία απηή; 

Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο βξίζθεηαη ππφ δηακφξθσζε θαη αλακέλεηαη λα 

εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο εληφο ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. 

7.1.2 πάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Ξφζν 

απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη; 

Γελ ππάξρεη ζρεηηθή επηηξνπή ηνπ Ρκήκαηνο, ε νπνία βξίζθεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί. 

7.1.3 Τπάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ; 

Νη θχξηνη άμνλεο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζα δεκνζηνπνηνχληαη ηφζν κέζα απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο φζν θαη κέζα απφ ζπδεηήζεηο θαη εηζεγήζεηο ζε αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ. 

7.1.4 Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ; 

Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη θαη λα παξαθνινπζεί ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα αιιά θαη κέζα απφ 

ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηα αξκφδηα φξγαλα. 

7.2  Γηαδηθαζία δηακόξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ 

Σκήκαηνο 

7.2.1 πγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί ην Σκήκα ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ 

ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο;  

Ρν ηκήκα ζπγθεληξψλεη κέζα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηα νπνία θαη πξνζθέξνληαη γηα 

δηαβνχιεπζε. Ιφγσ ηεο δπλακηθήο θχζεο ππάξρεη δηαξθήο αλαλέσζε αλαθνξηθά κε ηα αξρηθά 

ζηνηρεία θαη ηνπο δείθηεο. 

7.2.2 Ση πξνζπάζεηεο θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη κέιε αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπέδνπ; 

Ρν ηκήκα δηαηεξεί έλα ηδηαίηεξα εμσζηξεθή ραξαθηήξα, πξνζθαιψληαο αθαδεκατθά κέιε γηα 

επηζθέςεηο, νκηιίεο θαη ζπλεξγαζίεο, έηζη ψζηε νη επηζηήκνλεο ηνπ ρψξνπ λα γλσξίζνπλ απφ 

θνληά ην Ρκήκα. Δπηπιένλ, δηαηεξεί πςειφ επίπεδν έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κε ζπκκεηνρή ζε 

δηεζλείο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πςειά επίπεδα δηάρπζεο ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο. 
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Ζ εμσζηξέθεηα ηνπ Ρκήκαηνο, ν επέιηθηνο ραξαθηήξαο ηνπ θαη θπξίσο ε πξνψζεζε ηεο 

έξεπλαο, απνηεινχλ θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπέδνπ. 

 7.2.3 Πψο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο; 

Όζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο, ην Ρκήκα εθαξκφδεη ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή 

Λνκνζεζία. Όζνλ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ, απηφο θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ην Ρκήκα δελ έρεη επηηχρεη λα εθαξκφζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ, θαζψο επηθξαηεί αβεβαηφηεηα αθφκε θαη γηα ην δηνξηζκφ κειψλ ΓΔΞ πνπ 

έρνπλ εθιεγεί. 

7.2.4  Πφζνη θνηηεηέο ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξφπν 

εηζαγσγήο (εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, θιπ); 

Βι. Ξίλαθα 11-3. 

7.2.5 Ση πξνζπάζεηεο θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ; 

Ρν Ρκήκα πξνβάιεη ζπζηεκαηηθά ηφζν ην πξνπηπρηαθφ φζν θαη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ 

πξφγξακκα. Γηακνξθψλεη θαη ζπλερψο βειηηψλεη ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ψζηε λα 

βξίζθνληαη ζηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο, παξάγνληαο ηθαλνχο θαη αληαγσληζηηθνχο απνθνίηνπο 

ζε φια ηα επίπεδα. Ξαξάιιεια ην ηκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ζπγγελείο θνξείο (εξεπλεηηθά 

θέληξα) θαη ηκήκαηα αλαδεηψληαο θνηηεηέο θαη αλαγλσξηζηκφηεηα. 

Ρν Ρκήκα έρεη ζπληάμεη έλα ζρέδην πξνψζεζεο (marketing plan) ην νπνίν θαη εθαξκφδεη. 
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7.3 πλνπηηθή αμηνιόγεζε αλά θξηηήξην6 

7.1  ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Ρν Ρκήκα εθπνλεί θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ έηνπο 

έλα νινθιεξσκέλν Πηξαηεγηθφ Πρέδην Αλάπηπμεο. 

7.2  δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αλάπηπμεο θαη ηνπ Πρεδίνπ Ξξνψζεζεο 

ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

ζρεδίσλ. 

 

7.4 Γεληθέο Γηαπηζηώζεηο – πκπεξάζκαηα 

Ρν Ρκήκα έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ελφο Πηξαηεγηθνχ 

Πρεδίνπ θαη πιεζηάδεη ζηελ νινθιήξσζή ηνπ. Ρν Πηξαηεγηθφ Πρέδην βξίζθεηαη ζε ζηελή 

ζπλάξηεζε κε ηελ Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε θαη κε ην Πρέδην Ξξνψζεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ 

πινπνίεζε απηψλ ησλ δξάζεηο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

Δληνχηνηο, νη επηθείκελεο αιιαγέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίεο παξακέλνπλ 

άγλσζηεο κέρξη απηή ηε ζηηγκή, θαζηζηνχλ δπζρεξέζηαην ηνλ κεζνπξφζεζκν θαη 

καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. Θαηά ζπλέπεηα, ην Ρκήκα εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα αλακέλεη ηηο 

ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη λα νινθιεξψζεη ηνλ ζηξαηεγηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ ζηε 

ζπλέρεηα. 

                                                 
6
 Τέζζεπιρ βαθμίδερ: Ανεπαπκήρ, Μέηπια, Ικανοποιηηική, Άπιζηη. 
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8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 

8.1  Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηνηθεηηθώλ θαη ηερληθώλ ππεξεζηώλ 

8.1.1.  Πψο είλαη ζηειερσµέλε θαη νξγαλσµέλε ε Γξαµµαηεία ηνπ Σµήµαηνο; 

Ρν Ρκήκα δηαζέηεη 8 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο (2 κφληκνη, 3 ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη 3 ΗΓΝΣ), νη 

νπνίνη ζηειερψλνπλ ηε Γξακκαηεία. Γηαθξίλνληαη ηξεηο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ: (α) ΞΞΠ, (β) 

ΞΚΠ θαη πνςήθηνη Γηδάθηνξεο, (γ) Θέκαηα Γ.Π., Γ.Π.Δ.Π. θαη άιισλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ 

ηνπ Ρκήκαηνο. 

8.1.2. Πφζν απνηειεζµαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφµελεο ππεξεζίεο θαη ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γξαµµαηείαο ηνπ Σµήµαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο ηφζν νη θνηηεηέο φζν θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο. 

8.1.3. Πφζν απνηειεζµαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Σµήµαηνο µε 

εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχµαηνο; Πφζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Σµήµαηνο είλαη (α) ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο; (β) ησλ 

Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο; 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηαζέηεη Ξεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ζε θάζε λεζί. Έηζη, νη ππεξεζίεο 

ηνπ Ρκήκαηνο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Σίνπ, θαζψο θαη κε ηηο ππεξεζίεο 

πνπ απηή πξνζθέξεη, φπσο ε βηβιηνζήθε, ε ππεξεζία πιεξνθνξηθήο, ε ηερληθή ππεξεζία, ε 

δηνηθεηηθή ππεξεζία, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία θ.ιπ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ηελ 

Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. Νη ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο Σίνπ θξίλνληαη σο απφιπηα ηθαλνπνηεηηθέο.  

8.1.4. Πψο είλαη ζηειερσµέλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή/θαη ηα πνπδαζηήξηα 

ηνπ Σµήµαηνο; 

Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη ζπνπδαζηήξηα. Ρα Δξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη, φζν είλαη 

δπλαηφλ, απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο Σίνπ.  

8.1.5. Πφζν απνηειεζµαηηθή ζεσξείηε πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο; 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ηδηαηηέξσο ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο έρνπλ πιένλ εθηελέζηαην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο πνπ εμππεξεηεί ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ. 

8.1.6. Πψο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνµέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

Σµήµαηνο; Πφζν απνηειεζµαηηθέο είλαη; 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ππάξρεη ππνζηήξημε κέζα 

ζην Ρκήκα, γηαηί εθθξεκεί ε επαλαπξνθήξπμε ηεο ζέζεο πξνζσπηθνχ ΔΡΔΞ κε εηδηθφηεηα 
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Ξιεξνθνξηθήο, κεηά απφ παξαίηεζε ηνπ κέινπο πνπ είρε πξνζιεθζεί θαη απαζρνιεηηη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Θαηά ηα ινηπά, ην Ρκήκα ππνζηεξίδνηαη απφ ην Ξεξηεθεξεηαθφ Ρκήκα 

Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Σίνπ, πνπ ζπληεξεί ηηο 

θεληξηθέο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

8.1.7.  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ 

/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν. 

8.2  Τπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο 

8.2.1.  Πψο εθαξµφδεηαη ν ζεζµφο ηνπ χµβνπινπ Καζεγεηή; 

Ν ζεζκφο ηνπ Ππκβνχινπ Θαζεγεηή δελ αμηνπνηείηαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο. Απηφ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζην ζχλνιν 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, εληφο θαη εθηφο επηζήκσλ σξψλ γξαθείνπ. Θαηά ζπλέπεηα ν θάζε 

θνηηεηήο/θνηηήηξηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηνλ ή ηνπο δηδάζθνληεο πνπ πξνηηκά θαη λα 

ηνπο αμηνπνηεί, αηχπσο, σο ζπκβνχινπο. 

8.2.2. Πφζν απνηειεζµαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ µειψλ ηεο αθαδεµατθήο 

θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ; 

Ζ πξφζβαζε ζηηο ΡΞΔ είλαη απνιχησο ηθαλνπνηεηηθή. 

8.2.3. Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφµελσλ θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζµαηηθή 

είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο; 

Γελ ππάξρεη εηδηθή ππνζηήξημε γηα εξγαδφκελνπο θνηηεηέο. 

8.2.4. Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλαµσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ πνπ 

δελ νινθιεξψλνπλ εµπξφζεζµα ηηο ζπνπδέο ηνπο; Πφζν απνηειεζµαηηθή είλαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο; 

Γελ πθίζηαηαη ζρεηηθή ππεξεζία. 

8.2.5. Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ 

(πέξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΙΚΤ); 

Ξαξέρνληαη ππνηξνθίεο απφ ην Ρκήκα (θπξίσο ζην πιαίζην ησλ ΞΚΠ), θαζψο θαη απφ 

ρνξεγνχο. 

8.2.6. Τπάξρεη ζπγθεθξηµέλε πνιηηηθή ηνπ Σµήµαηνο γηα ηελ νµαιή έληαμε ησλ 

λενεηζεξρφµελσλ ζην Σµήµα θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζµαηηθή είλαη; 

Πηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο νξγαλψλεηαη εηδηθή εθδήισζε ππνδνρήο ησλ πξσηνεηψλ. 

Πηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ελεκεξψλνληαη γηα ην Ρκήκα θαη γλσξίδνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Ρκήκαηνο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια θαλάιηα επηθνηλσλίαο. Νη πξσηνεηείο 

ιακβάλνπλ πινχζην ελεκεξσηηθφ πιηθφ πνπ ηνπο παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. 
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Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξσηνεηψλ είλαη θαη ν ξφινο ηνπ θνηηεηηθνχ 

ζπιιφγνπ, ν νπνίνο έρεη παξνπζία θαη ελεκεξψλεη ηνπο πξσηνεηείο απφ ηελ εκέξα ησλ 

εγγξαθψλ, αιιά θαη αξγφηεξα ηνπο παξέρεη ζπλερή ππνζηήξημε. 

8.2.7. Πψο ζπµµεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δσή ηνπ Σµήµαηνο θαη ηνπ Ιδξχµαηνο γεληθφηεξα; 

Νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δσή ηνπ Ρκήκαηνο. Ξιήζνο 

επηζηεκνληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ δηνξγαλψλνληαη είηε απηφλνκα απφ ην 

θνηηεηηθφ ζχιινγν είηε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ θαη ηνπ Ρκήκαηνο. Δπίζεο, ε 

ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα 

επνηθνδνκεηηθή.   

8.2.8. Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ µεηαθηλνχληαη πξνο ην Σµήµα; 

Νη αιινδαπνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα Erasmus θαη 

ππνζηεξίδνληαη ηφζν απφ ηε θνηηεηηθή κέξηκλα φζν θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Erasmus ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

8.3  Τπνδνκέο πάζεο θύζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα 

8.3.1.  Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθµεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο. 

Ρν πιηθφ πνπ πξνζθέξεη ε βηβιηνζήθε είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ.  

8.3.2. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζµνχ. 

Ν θνηλφρξεζηφο ηερληθφο εμνπιηζκφο θξίλεηαη επαξθήο θαη πνηνηηθά άξηζηνο. 

8.3.3. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζµνχ ζπνπδαζηεξίσλ. 

Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη ρψξν ζπνπδαζηεξίνπ. 

8.3.4. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ. 

Ρα γξαθεία είλαη κέηξηαο πνηφηεηαο θαη δελ επαξθνχλ. 

8.3.5. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξαµµαηείαο Σµήµαηνο. 

Ν ρψξνο ηεο γξακκαηείαο είλαη επαξθήο, αιιά νη ρψξνη απνζήθεπζεο αξρείσλ είλαη 

ειιηπέζηαηνη. 

8.3.6. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ. 

Νη ρψξνη ζπλεδξηάζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη ρακειήο πνηφηεηαο. 

8.3.7. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνµψλ ΑΜΔΑ. 

Ρν Ρκήκα δελ έρεη θνηηεηέο πνπ λα αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηθαλνπνηεηηθά ΑΚΔΑ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

8.3.8. Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ µειψλ ηεο αθαδεµατθήο θνηλφηεηαο ζε ππνδνµέο 

θαη εμνπιηζµφ ηνπ Ιδξχµαηνο; 
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Πρεηηθή κέξηκλα επηδεηθλχεηαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξξφεδξν 

ηνπ Ρκήκαηνο. 

8.4  Βαζκόο αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηώλ από ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ 

Σκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ έξγνπ) 

8.4.1.  Πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σµήµαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΣΠΔ; 

Ρν Ρκήκα έρεη αλαπηχμεη κε ηδία κέζα ζεκαληηθή ππνδνκή γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπ νξγάλσζε, 

πνπ πεξηιακβάλεη: 

 χζηεκα ειεθηξνληθήο παξαθανινχζεζεο Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ, φπνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ, 

γίλεηαη θαηαρψξεζε ηεο βαζκνινγίαο θαη ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. 

  Ηζηνζειίδεο ηνπ Ρκήκαηνο, ησλ Δξγαζηεξίσλ, θ.ιπ. 

8.4.2. Πνηεο απφ απηέο θαη πφζν ρξεζηµνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο 

θνηηεηέο θαη ην αθαδεµατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σµήµαηνο; 

Όιεο νη αλσηέξσ ππνδνκέο αμηνπνηνχληαη πιήξσο. 

8.4.3. Πφζα µέιε ηνπ αθαδεµατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σµήµαηνο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην 

δηαδίθηπν; 

Ιίγα ηα κέιε ΓΔΞ δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν. 

8.4.4.  Πφζν ζπρλά αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ Σµήµαηνο ζην δηαδίθηπν;  

Ν ηζηνηφπνο ηνπ Ρκήκαηνο αλαλεψλεηαη δηαξθψο. 

8.5  Βαζκόο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκώλ θαη 

εμνπιηζκνύ 

8.5.1. Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηµσλ ππνδνµψλ ηνπ Σµήµαηνο; Πψο 

δηαζθαιίδεηαη; 

Ζ ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Ρκήκαηνο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ηεο 

Θνζκεηείαο. 

8.5.2. Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηµνπ εμνπιηζµνχ ηνπ Σµήµαηνο; Πψο 

δηαζθαιίδεηαη; 

Ζ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Ρκήκαηνο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ηεο 

Θνζκεηείαο. 

8.6  Βαζκόο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθώλ 

πόξσλ 

8.6.1. Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζµνχ ηνπ Σµήµαηνο; Πφζν 

απνηειεζµαηηθά εθαξµφδεηαη; 
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Ξξνβιέπεηαη ζρεηηθή δπλαηφηεηα ε νπνία κφιηο ζην ηέινο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ εγθξίζεθε απφ 

ην Ξξπηαληθφ Ππκβνχιην γηα ην ζχλνιν ηνπ Ηδξχκαηνο θαη αλακέλεηαη ην ακέζσο επφκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ε έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ.  

8.6.2. Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνµήο πφξσλ; Πφζν απνηειεζµαηηθά εθαξµφδεηαη; 

Πηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πξνβιέπεηαη θαηαλνκή κεηά απφ απφθαζε ηεο 

Γ.Π.Δ.Π. ή ηεο Δ.Γ.Δ. θαη εθαξκφδεηαη ηθαλνπνηεηηθά. 

8.6.3. Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζµνχ; Πφζν απνηειεζµαηηθά εθαξµφδεηαη; 

Ξξνβιέπεηαη ζρεηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο πφξνπο ησλ ΞΚΠ, αιιά ζρεηηθή ελεκέξσζε 

παξέρεηαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ξξνγξακκάησλ πξνο ηε Γ.Π.Δ.Π ή ηελ ΔΓΔ.  



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκά Έτη 2007-2010 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιούνιος 2011 99 

 

8.7 πλνπηηθή αμηνιόγεζε αλά θξηηήξην7 

8.1  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Ρν επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ. Όκσο, ε 

πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπ ζα απαηηνχζε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ππνζηειέρσζεο πνπ  

παξαηεξνχηαη. 

8.2  ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: Ζ ιεηηνπξγία ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ην επίπεδν 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο. 

8.3  ππνδνκέο πάζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Ρκήκα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Κέηξηα 

Πρφιην: Γηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο, θπξίσο ζε θηεξηαθέο ππνδνκέο. 

8.4  βαζκφ αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Ρκήκαηνο (πιελ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ); 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθφ 

Πρφιην: Ρν Ρκήκα αμηνπνηεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ.  

8.5  βαζκφ δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: πφ ηελ επίβιεςε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

8.6  βαζκφ δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Βαζκφο δηαθάλεηαο: Άξηζηνο, απνηειεζκαηηθφηεηα: Ηθαλνπνηεηηθή 

Πρφιην: πφ ηελ επίβιεςε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

 

 

                                                 
7
 Τέζζεπιρ βαθμίδερ: Ανεπαπκήρ, Μέηπια, Ικανοποιηηική, Άπιζηη. 
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8.8 Γεληθέο Γηαπηζηώζεηο – πκπεξάζκαηα 

Θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ πξνζπάζεηα απηή έρεη επηθεληξσζεί ζηελ 

αλάπηπμε ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. Όκσο, πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ απαηηεί θαιχηεξε ζηειέρσζε θαη αλάπηπμε ππνδνκψλ. Πηνλ ηνκέα ησλ 

θηεξηαθψλ ππνδνκψλ παξνπζηάδνληαη θαη νη ζεκαληηθφηεξεο ειιείςεηο. Νη ειιείςεηο απηέο 

έρνπλ δηαπηζησζεί θαη ζε πξνεγνχκελεε αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο, φκσο δελ έρεη θαηαζηεί 

δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ. 
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9. πκπεξάζκαηα 

9.1 Κπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Σκήκαηνο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ 

κέζα από ηελ Έθζεζε Εζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο 

 

ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ Ρκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 

- Ρν ζχγρξνλν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ, ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.  

- Ζ θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ΓΔΞ κε ηνπο θνηηεηέο. 

- Ζ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηνπηθνχο ΘΞΞ θνξείο. 

 

ηηο αδπλακίεο ηνπ Ρκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 

- Ζ έιιεηςε ππνδνκψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

- Ρν ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ζεζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην. 

9.2 Δπθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο από 

ηα αξλεηηθά ζεκεία 

Νξηζκέλεο απφ ηηο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

- Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε πξνβνιή 

ηνπ Ρκήκαηνο. 

- Ζ πξνζέιθπζε λέσλ εξεπλεηψλ κε πξννπηηθέο εμέιημεο γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη 

εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Πηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ ην Ρκήκα πεξηιακβάλνληαη, 

κεηαμχ άιισλ, νη εμήο: 

- Ζ απξφβιεπηε κεηαβνιή ηνπ ζεζκηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο. 

- Ζ παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο αλάπηπμεο ησλ 

θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ. 
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10.  ρέδηα βειηίσζεο 

10.1 Βξαρππξόζεζκν ζρέδην δξάζεο από ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθώλ θαη 

ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ.  

Ρν βξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

- Ζ νινθιήξσζε θαη ε Δθαξκνγή ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

- Ζ εθαξκνγή Πρεδίνπ Ξξνψζεζεο (Marketing Plan). 

- Ζ έληαμή ηεο ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε 

ηδξπκαηηθφ επίπεδν. 

- Ζ αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο ππνδνκήο ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν. γηα απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 

απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ πνπ γίλεηαη ειεθηξνληθά. 

-  Ζ ζπγθξφηεζε ειεθηξνληθήο κνξθήο θφξκαο ησλ Δξσηεκαηνινγίσλ Αμηνιφγεζεο 

Γηδαζθφλησλ θαη Καζεκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ 

δηακφξθσζεο ζηαηηζηηθψλ. 

-  Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο εμακεληαίνπ απνινγηζκνχ δηδαζθφλησλ.  

-  Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο εξεπλεηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ.  

 

10.2 Μεζνπξόζεζκν ζρέδην δξάζεο από ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθώλ θαη 

ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ.  

Ρν κεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο ηνπ Ρκήκαηνο πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ αλάπηπμε ησλ 

θηεξηαθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

10.3 Πξνηάζεηο πξνο δξάζε από ηε Γηνίθεζε ηνπ Ιδξύκαηνο. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην έρεη επηκειεζεί κειέηεο πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Κνλάδα ηεο Σίνπ ζηελ πεξηνρή «Ρακπάθηθα». Ζ ηειηθή κειέηε 

εθηθηφηεηαο πνπ εθπνλείηαη απφ ην ΔΚΞ ζα δψζεη ηελ ηειηθή απάληεζε ζην ρξνλίδνλ ζέκα ηεο 

ίδξπζεο παλεπηζηεκηνχπνιεο ζηελ πεξηνρή «Ρακπάθηθα». 

10.4 Πξνηάζεηο πξνο δξάζε από ηελ Πνιηηεία. 

Ρα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην Ρκήκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα πεξηθεξεηαθά Ξαλεπηζηήκηα θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηνχλ δξάζεηο ζπλνιηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Πηηο απαηηνχκελεο δξάζεηο πεξηιακβάλνληαη: 

- Ζ ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο. 

- Ζ ππνζηήξημε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δηαβίσζεο ησλ κειψλ ΓΔΞ ζηηο παξακεζφξηεο 

πεξηνρέο. 

- Ζ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

Ξαλεπηζηεκίσλ. 
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- Ζ ελίζρπζε ηνπ απηφλνκνπ θαη απηνδηνίθεηνπ ραξαθηήξα ησλ ΑΔΗ, θαζψο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ιεηηνπξγία θαη ε 

αλάπηπμε ησλ ΑΔΗ. 
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11. Πίλαθεο 

Νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ην 

θνηηεηνιφγην, απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ, απφ ηνλ απνινγηζκφ ησλ 

δηδαζθφλησλ, απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηεο γξακκαηείαο. 
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Γπλακηθό ηνπ Σκήκαηνο 

Πίλαθαο 11-1. Δμέιημε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο 

  2011-
2010 

2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

Θαζεγεηέο Πχλνιν* 2 2 2 2 2 2 

 Απφ εμέιημε - - - - - - 

 Λέεο πξνζιήςεηο - - - - - - 

 Ππληαμηνδνηήζεηο - - - - - - 

 Ξαξαηηήζεηο** - - - - - - 

Αλαπιεξσηέο 
Θαζεγεηέο 

Πχλνιν* 7 7 6 4 3 3 

 Απφ εμέιημε - 1 2 1 - - 

 Λέεο πξνζιήςεηο - - - - - - 

 Ππληαμηνδνηήζεηο - - - - - - 

 Ξαξαηηήζεηο** - - - - - - 

Δπίθνπξνη 
Θαζεγεηέο 

Πχλνιν* 10 11 9 12 13 11 

 Απφ εμέιημε - 3 - - 1 - 

 Λέεο πξνζιήςεηο - - - - 1 - 

 Ππληαμηνδνηήζεηο - - - - - - 

 Ξαξαηηήζεηο** 1 - 1 - - - 

Ιέθηνξεο Πχλνιν* 3 3 5 4 4 6 

 Λέεο πξνζιήςεηο - 1 1 1 - - 

 Ππληαμηνδνηήζεηο - - - - - - 

 Ξαξαηηήζεηο** - - - 1 1 - 

Κέιε ΔΔΓΗΞ Πχλνιν* 2 3 3 3 3 3 

Γηδάζθνληεο επί 
ζπκβάζεη*** 

Πχλνιν* 8.5 9.5 8.5 8.5 8 7 

ΔΡΔΞ 
εξγαζηεξίσλ 

Πχλνιν*  - 1 1 1 1 1 

Γηνηθεηηθφ 
πξνζσπηθφ 

Πχλνιν* 5 5 4 - - - 

* Ρα ζχλνια αθνξνχλ ην δπλακηθφ ηνπ Ρκήκαηνο ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.  
** Γελ ππνινγίδνληαη παξαηηήζεηο ιφγσ εμέιημεο. 
*** Αλαθέξεηαη ζε αξηζκφ εηήζησλ ζπκβάζεσλ (π.ρ. αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη ζχκβαζε κφλν γηα 
ην ρεηκεξηλφ εμάκελν, ηφηε ππνινγίδεηαη σο κηζή ζχκβαζε) 
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      (Σν ππφινηπν ηεο ζειίδαο είλαη εζθεκκέλα θελφ) 
 
 
Πίλαθαο 11-2. Δμέιημε ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο ζε όια ηα έηε ζπνπδώλ  

 

 2011-2010 
2009-2010 2008-2009 

2007-
2008 

2006-2007 2005-2006 

Ξξνπηπρηαθνί 87 81 82 43 55 57 

Κεηαπηπρηαθνί* 197 178 174 142 158 140 

Γηδαθηνξηθνί 87 101 95 73 56 63 

*Γελ πεξηιακβάλνληαη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν καζεκάησλ θαη εθπνλνχλ ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία. 
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Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ 

 

Πίλαθαο 11-3. Δμέιημε ησλ εηζεξρνκέλσλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο  

 

 2011-2010 2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 251 269 250 182 187 181 

Κεηεγγξαθέληεο ζην Ρκήκα (εηζξνέο) - - - - - - 

Κεηεγγξαθέληεο πξσηνεηείο ζε άιια 
Ρκήκαηα (εθξνέο) 

164 188 169 139 121 101 

Θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 7 5 1 - 2 1 

Πχλνιν 94 86 83 43 68 81 
 
 
 
 
 

Πίλαθαο 11-4. Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Κσδηθό
ο 

καζήκα
ηνο 

Όλνκα Μαζήκαηνο 
Δμάκελ

ν 

Τπνρξεση
ηθό/ 

Δπηινγήο 

Δπάξθεηα 
Δθπαηδεπηηθώλ Μέζσλ 

Αμηνιόγεζε 
από 

θνηηεηέο/ηξ
ηεο 

(Ναη/Όρη) 

Γηδάζθνληεο 

1157 MAΘΖΚΑΡΗΘΑ 1    Κ. ΚΑΟΖ 

1001 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 1    Γ. ΠΔΟΔΚΔΡΖΠ 

1017 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ 1    Η. ΘΝΦΝΓΝΛΡΖΠ 

1058 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Α 1    Β. ΚΙΥΛΖ 

1075 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ 1    Κ. ΠΑΙΑΚΝΟΑ 

1022 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ Α΄ 1    Δ. ΟΝΓΓΑΘΖ 

1052 ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΑΓΓΙΗΘΥΛ     Γ. 
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ΡΠΑΡΠΑΟΥΛΖΠ- 
Γ. ΠΝΘΑΠ 

1122 ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ Α΄ 2    
Β. ΑΓΓΔΙΖΠ-Δ. 
ΓΑΘΖ 

1002 ΚΗΘΟΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ Α΄ 2    Α. ΓΘΝΡΠΗΑΠ 

1018 
ΣΟΖΠΖ & ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ 
ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 2    Θ. ΘΝΡΠΗΘΝΠ 

1124 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ 2    
Κ. 
ΠΡΝΓΗΑΛΛΗΓΝ 

1023 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ Β΄ 2    Δ. ΟΝΓΓΑΘΖ 

1059 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Β΄ 2    

Θ. 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝ
ΙΝΠ 

1052 ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΑΓΓΙΗΘΥΛ 2    

Γ. 
ΡΠΑΡΠΑΟΥΛΖΠ- 
Γ. ΠΝΘΑΠ 

1123 ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ Β΄ 3    
Β. ΑΓΓΔΙΖΠ-Δ. 
ΓΑΘΖ 

1003 ΚΗΘΟΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ Β΄ 3    
Α. 
ΑΛΓΟΗΘΝΞΝΙΝΠ 

1125 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝ ΓΗΘΑΗΝ 3    
Κ. 
ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ 

1025 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΥΛ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ Η 3    Κ. ΠΗΓΑΙΑ 

1024 ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ Α΄ 3    Π. ΕΝΛΡΑ 

1054 
ΑΓΓΙΗΘΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Α΄ 3    

Γ. ΡΠΑΡΠΑΟΥΛΖΠ 
Γ. ΠΝΘΑΠ 

1055 
ΑΓΓΙΗΘΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Β΄ 3    

Γ. ΡΠΑΡΠΑΟΥΛΖΠ 
Γ. ΠΝΘΑΠ 

1067 ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ Α΄ 4    Α. ΠΑΚΗΡΑΠ 

ΓΔ2041 ΚΑΘΟΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 4    Γ. ΠΔΟΔΚΔΡΖΠ 

1006 ΑΠΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ 4    
Κ. 
ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ 

ΓΔ5704 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ 
ΑΛΑΞΡΜΖ 4    Ξ. ΡΠΑΟΡΑΠ 

1131 

ΑΛΑΙΠΖ 
ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 4    Κ. ΚΞΔΘΗΑΟΖΠ 
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1054 
ΑΓΓΙΗΘΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Α΄  4    

Γ. ΡΠΑΡΠΑΟΥΛΖΠ 
Γ. ΠΝΘΑΠ 

1055 
ΑΓΓΙΗΘΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Β΄ 4    

Γ. ΡΠΑΡΠΑΟΥΛΖΠ 
Γ. ΠΝΘΑΠ 

1076 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 5    Γ. ΒΑΙΗΟΖΠ 

1008 
ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 
ΓΗΘΑΗΝ 5    

Κ. 
ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ 

ΓΔ5705 ΝΟΓΑΛΥΠΗΑΘΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ 5    Δ. ΚΔΙΗΝ 

1071 ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 6    
Α. 
ΞΑΞΑΘΔΝΓΥΟΝ 

1016 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΟΔΛΑ 6    Κ. ΚΑΟΖ 

1004 ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ 6    Γ. ΠΔΟΔΚΔΡΖΠ 

1085 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ 
ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖ 7 Y   B. MYΙΥΛΖ 

1126 
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ 
ΞΝΟΥΛ 7    Ι. ΚΑΟΝΓΑΠ 

ΓΔ4748 ΑΛΑΙΠΖ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 7    Δ. ΓΑΘΖ 

ΓΔ4001 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΥΛ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ ΗΗ 8    Α. ΘΑΘΝΟΖΠ 

ΓΔ4652 

ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ 
ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΥΡΗΘΥΛ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΣΔΗΚ Θ   

Θ. 
ΙΚΞΔΟΝΞΝΙΝ
Π 

1141 
ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΔΠ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΣΔΗΚ ΔΘ   Κ. ΠΑΙΑΚΝΟΑ 

ΓΔ2035 
ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ 
ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΣΔΗΚ ΔΘ   Δ. ΚΔΙΗΝ 

1107 ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΣΔΗΚ ΔΘ   Κ. ΠΑΙΑΚΝΟΑ 

1127 
ΚΔΘΝΓΝΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ 
ΔΟΔΛΥΛ ΣΔΗΚ ΔΘ   

Κ. 
ΠΡΝΓΗΑΛΛΗΓΝ 

ΓΔ4746 ΚΖ ΞΑΟΑΚΔΡΟΗΘΖ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΣΔΗΚ ΔΘ   
Β. ΑΓΓΔΙΖΠ Κ. 
ΛΡΝΚΖ 

1078 ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ  ΣΔΗΚ Θ   Γ. ΙΑΓΝΠ 

1138 
ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΝ 
ΡΝΟΗΠΚΝ ΣΔΗΚ ΔΘ   

Θ. 
ΠΡΑΟΗΛΝΓΖΠ 

1137 ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ ΣΔΗΚ ΔΘ   ΓΔ ΓΗΓΑΠΘΔΡΑΗ 

1143 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΣΔΗΚ ΔΘ   Α. ΓΘΝΡΠΗΑΠ 

ΓΔ2040 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ ΣΔΗΚ Θ   Θ. 
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ΠΡΑΟΗΛΝΓΖΠ 

1074 ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ Β΄ ΣΔΗΚ Θ   Α. ΠΑΚΗΡΑΠ 

1064 ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ ΣΔΗΚ Θ   Κ. ΚΞΔΘΗΑΟΖΠ 

1129 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΥΛ ΣΔΗΚ ΔΘ   Κ. ΚΞΔΘΗΑΟΖΠ 

ΓΔ4740 ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΟΓΥΛ ΣΔΗΚ ΔΘ   Α. ΘΑΘΝΟΖΠ 

ΓΔ1176 

ΡΟΑΞΔΕΗΘΝ ΘΑΗ 
ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΝ ΓΗΘΑΗΝ/ 
ΓΗΘΑΗΝ ΘΔΦΑΙΑΗΑΓΝΟΑΠ ΣΔΗΚ ΔΘ   ΓΔ ΓΗΓΑΠΘΔΡΑΗ 

ΓΔ4739 

ΓΗΝΗΘΖΠΖ LOGISTICS KAI 
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΦΝΓΗΑΠΡΗΘΖΠ 
ΑΙΠΗΓΑΠ ΣΔΗΚ ΔΘ   Κ. ΒΗΓΑΙΖΠ 

1096 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΣΔΗΚ Θ   Π. ΕΝΛΡΑ 

ΝΗ3400 ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΣΔΗΚ Θ   Γ. ΠΔΟΔΚΔΡΖΠ 

ΓΔ5707 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΞΗΣΔΗΟΔΗΛ ΣΔΗΚ Θ   Θ. ΘΝΡΠΗΘΝΠ 

ΓΔ4742 
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΣΔΗΚ ΔΘ   Θ. ΘΝΡΠΗΘΝΠ 

1097 ΝΗΘΝΛΝΚΔΡΟΗΑ ΣΔΗΚ ΔΘ   
Α. 
ΑΛΓΟΗΘΝΞΝΙΝΠ 

ΓΔ4741 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ ΣΔΗΚ ΔΘ   
Ν. 
ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΓΖΠ 

ΝΗ3500 ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ  ΣΔΗΚ Θ   
Α. 
ΞΑΞΑΘΔΝΓΥΟΝ 

ΓΔ5706 
ΘΔΥΟΗΑ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΘΑΗ 
ΘΔΥΟΗΑ ΞΑΗΓΛΗΥΛ ΣΔΗΚ ΔΘ   

Β. ΑΓΓΔΙΖΠ Κ. 
ΚΑΟΖ 

 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΣΔΗΚ ΔΔ   Θ. ΣΑΙΒΑΓΑΘΖΠ 

ΓΔ4533 ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΥΠ ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ ΣΔΗΚ ΔΔ   

Ξ. 
ΚΗΣΑΙΑΘΝΞΝΙ
Ν 

 
ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΡΝ ΟΝΙΝ ΡΝ 
ΦΙΝ ΣΔΗΚ ΔΔ   ΓΔ ΓΗΓΑΠΘΔΡΑΗ 

1063 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΣΔΗΚ ΔΔ   ΓΔ ΓΗΓΑΠΘΔΡΑΗ 

ΓΔ4738 
ΞΟΝΠΝΚΝΗΥΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΣΔΗΚ ΔΔ   Κ. ΒΗΓΑΘΖΠ 

1090 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ-ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΥΛ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΣΔΗΚ ΔΔ   ΓΔ ΓΗΓΑΠΘΔΡΑΗ 

1119 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ ΣΔΗΚ ΔΔ   Α. ΓΘΝΡΠΗΑΠ 

1092 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΣΔΗΚ ΔΔ   Κ. 
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ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΠΡΝΓΗΑΛΛΗΓΝ 

ΓΔ2039 ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ ΣΔΗΚ ΔΔ   Β. ΑΓΓΔΙΖΠ 

1140 ΔΟΔΛΑ ΑΓΝΟΑΠ ΔΑΟ Θ   Δ. ΣΟΖΠΡΝ 

1136 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ 
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΔΑΟ Θ   

Θ. 
ΙΚΞΔΟΝΞΝΙΝ
Π 

ΓΔ3070 
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΘΛΖ ΡΥΛ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΑΟ Θ   

Κ. 
ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ 

ΓΔ2601 ΓΗΔΘΛΔΠ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΔΑΟ ΔΘ   

Θ. 
ΙΚΞΔΟΝΞΝΙΝ
Π 

ΓΔ4745 
ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ 
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΞΗΠΡΗΑΠ ΔΑΟ ΔΘ   

Β. ΑΓΓΔΙΖΠ                
Κ. ΛΡΝΚΖ 

1086 ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΖ ΔΑΟ ΔΘ   Κ. ΠΑΙΑΚΝΟΑ 

ΓΔ4004 ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΔΑΟ ΔΘ   Δ. ΓΑΘΖ 

1100  ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΥΙΖΠΔΥΛ ΔΑΟ ΔΘ   Κ. ΠΑΙΑΚΝΟΑ 

ΓΔ4747 
ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΞΝΠΝΡΗΘΖΠ 
ΑΛΑΙΠΖΠ ΔΑΟ ΔΘ   Κ. ΚΑΟΖ 

ΝΗ3100 ΓΗΔΘΛΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΔΑΟ ΔΘ   Α. ΘΝΡΝΞΖΠ 

1114 ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ Β΄ ΔΑΟ ΔΘ   Π. ΕΝΛΡΑ 

1132 ΣΟΖΚΑ- ΡΟΑΞΔΕΔΠ ΔΑΟ ΔΘ   Α. ΠΑΚΗΡΑΠ 

1133 
ΓΗΔΘΛΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΑΟ ΔΘ   

Α. 
ΑΛΓΟΗΘΝΞΝΙΝΠ 

1109 
ΛΔΔΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΠΡΖ 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΑΟ Θ   Γ. ΒΑΙΗΟΖΠ 

1149 ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΑΟ ΔΘ   ΓΔ ΓΗΓΑΠΘΔΡΑΗ 

1161 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΘΑΗ ΦΠΗΘΝΠ 
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΔΑΟ ΔΘ   Γ. ΙΑΓΝΠ 

ΓΔ2040 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ ΔΑΟ Θ   
Θ. 
ΠΡΑΟΗΛΝΓΖΠ 

1165 ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΑΟ ΔΘ   Α. ΘΑΘΝΟΖΠ 

1108 
ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΑΟ ΔΘ   Γ. ΒΑΙΗΟΖΠ 

1060 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΑΟ ΔΘ   Α. ΘΟΗΑΘΑΘΖ 

ΓΔ4743 
ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΔΑΟ Θ   

Ν. 
ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΓΖΠ Η. 
ΘΝΦΝΓΝΛΡΖΠ 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκά Έτη 2007-2010 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιούνιος 2011 112 

ΓΔ4744 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΔΑΟ ΔΘ   Θ. ΘΝΡΠΗΘΝΠ 

1130 
ΣΟΖΚΑΡΑΓΝΟΔΠ 
ΘΔΦΑΙΑΗΑΓΝΟΔΠ ΔΑΟ ΔΘ   

Α. 
ΑΛΓΟΗΘΝΞΝΙΝΠ 

ΝΗ3200 
ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΝΚΗΙΥΛ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΑΟ ΔΘ   Α. ΘΝΡΝΞΖΠ 

ΝΗ3300 

ΘΟΑΡΝΠ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΠΡΖΛ 
ΞΑΓΘΝΠΚΗΝΞΝΗΖΚΔΛΖ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΑΟ ΔΘ   Γ. ΠΔΟΔΚΔΡΖΠ 

1062 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΓΖΚΝΠΗΥΛ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΑΟ Θ   Α. ΓΘΝΡΠΗΑΠ 

 ΦΙΝ ΘΑΗ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΔΑΟ ΔΔ   ΓΔ ΓΗΓΑΠΘΔΡΑΗ 

ΓΔ0401 ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ ΔΑΟ ΔΔ   

Θ.ΘΥΠΡΝΞΝΙΝΠ 
Π. 
ΣΑΟΑΘΡΗΛΗΥΡΖΠ 

ΓΔ5703 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΔΑΟ ΔΔ   Γ. ΙΑΓΝΠ 

ΓΔ2037 
ΠΓΓΟΑΦΖ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΑΟ ΔΔ   

Ξ. 
ΚΗΣΑΙΑΘΝΞΝΙ
Ν 

ΝΗ3600 
ΞΝΠΝΡΗΘΔΠ ΚΔΘΝΓΝΗ ΠΡΖ 
ΣΥΟΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΔΑΟ ΔΔ   

Δ. ΓΑΘΖ Κ. 
ΛΡΝΚΖ 

ΓΔ2039 ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ ΔΑΟ ΔΔ   Β. ΑΓΓΔΙΖΠ 

1063 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΔΑΟ ΔΔ   

Λ. 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝ
ΙΝΠ 

ΓΔ4749 

ΛΔΔΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΠΡΖΛ 
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ 
ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΑΞΝ ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΔΑΟ ΔΔ   ΞΟΝΠ ΑΛΑΘΔΠΖ 
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Πίλαθαο 11-5. Δπηδόζεηο Φνηηεηώλ ζηα Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ην 2009-2010) 

Κσδηθόο 
καζήκα

ηνο 
Όλνκα Μαζήκαηνο 

Φνηηεηέο 
πνπ 

έρνπλ 
δειώζεη 

ην 
κάζεκα 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 
πνπ ζπκ-
κεηείραλ 

ζηηο 
θαλνληθέο 
εμεηάζεηο 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 

πνπ 
πέξαζε 

επηηπρώο 
ζηελ 

θαλνληθή 
εμέηαζε 

Μέζνο 
όξνο 

βαζκνιν
γίαο επη-

ηπρό-
λησλ 
ζηελ 

θαλνληθ
ή 

εμέηαζε 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 
πνπ ζπκ-
κεηείραλ 

ζηηο 
επαλαιεπηη

θέο 
εμεηάζεηο 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 

πνπ 
πέξαζε 

επηηπρώο 
ζηελ επα-

λαιε-
πηηθέο 

εμέηαζε 

Μέζνο 
όξνο 

βαζκνιν-
γίαο επη-
ηπρόλησλ 

ζηελ 
επαλαιε-

πηηθή 
εμέηαζε 

1157 MAΘΖΚΑΡΗΘΑ 202 92 43  27 13  

1001 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 193 117 58  58 19  

1017 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ 137 86 26  54 27  

1058 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 
Α 94 74 42  19 3  

1075 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ 193 117 58  73 39  

1022 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ Α΄ 175 95 1  92 21  

1052 ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΑΓΓΙΗΘΥΛ 27 21 13  3 0  

1122 ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ Α΄ 161 87 42  43 21  

1002 ΚΗΘΟΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ Α΄ 159 87 32  71 17  

1018 
ΣΟΖΠΖ & ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ 
ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 120 86 18  41 21  

1124 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ 98 62 52  16 10  

1023 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ Β΄ 130 81 31  37 17  

1059 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 
Β΄ 177 111 71  46 20  

1052 ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΑΓΓΙΗΘΥΛ 13 8 4     

1123 ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ Β΄ 138 71 43  28 20  

1003 ΚΗΘΟΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ Β΄ 118 28 17  23 11  

1125 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝ ΓΗΘΑΗΝ 138 82 30  49 22  

1025 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΥΛ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ Η 97 55 41  17 15  

1024 ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ Α΄ 104 56 34  25 16  

1054 ΑΓΓΙΗΘΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 165 69 13  41 12  
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ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Α΄ 

1055 
ΑΓΓΙΗΘΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Β΄ 139 44 23  36 6  

1067 ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ Α΄ 126 41 31  45 19  

ΓΔ2041 ΚΑΘΟΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 73 15 4  8 0  

1006 ΑΠΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ 119 63 24  36 16  

ΓΔ5704 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ 203 118 91  26 26  

1131 
ΑΛΑΙΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 157 71 48  19 12  

1054 
ΑΓΓΙΗΘΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Α΄  146 67 15     

1055 
ΑΓΓΙΗΘΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Β΄ 159 55 25     

1076 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 135 69 28  49 27  

1008 ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ 124 79 45  43 13  

ΓΔ5705 ΝΟΓΑΛΥΠΗΑΘΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ 39 2 2  2 2  

1071 ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 121 72 91  38 25  

1016 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΟΔΛΑ 90 35 26  9 4  

1004 ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ 133 69 23  48 11  

1085 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΘΑΗ 
ΞΝΙΗΡΗΘΖ 94 55 38  11 6  

1126 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ 77 37 17  30 22  

ΓΔ4748 ΑΛΑΙΠΖ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 95 45 32  2 2  

ΓΔ4001 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΥΛ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ ΗΗ 35 6 3  4 1  

ΓΔ4652 
ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΥΡΗΘΥΛ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ 46 24 16  5 4  

1141 
ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΔΠ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 37 24 18  1 1  

ΓΔ2035 
ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ 
ΤΣΝΙΝΓΗΑ 56 38 18  12 8  

1107 ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ 42 20 15  5 4  

1127 ΚΔΘΝΓΝΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΔΟΔΛΥΛ 55 25 24  2 2  

ΓΔ4746 ΚΖ ΞΑΟΑΚΔΡΟΗΘΖ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ 17 4 3  1 1  

1078 ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ  16 5 4  0 0  

1138 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ 43 23 20  5 2  
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1143 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 57 18 13  5 1  

ΓΔ2040 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ 43 33 29  7 4  

1074 ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ Β΄ 49 19 3  8 6  

1064 ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ 33 18 13  4 4  

1129 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΥΛ 50 27 18  7 4  

ΓΔ4740 ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΟΓΥΛ 41 23 15  6 4  

ΓΔ4739 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ LOGISTICS KAI ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 
ΔΦΝΓΗΑΠΡΗΘΖΠ ΑΙΠΗΓΑΠ 67 35 19  10 7  

1096 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ 33 20 14  9 6  

ΝΗ3400 ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 1 0 0     

ΓΔ5707 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΞΗΣΔΗΟΔΗΛ 31 8 7  3 0  

ΓΔ4742 
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 22 6 5  0 0  

1097 ΝΗΘΝΛΝΚΔΡΟΗΑ 20 1 0  0 0  

ΓΔ4741 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ 39 5 2     

ΝΗ3500 ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ  11 1 1  0 0  

ΓΔ5706 
ΘΔΥΟΗΑ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΘΔΥΟΗΑ 
ΞΑΗΓΛΗΥΛ 40 16 15  2 1  

 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 87 75 73     

ΓΔ4533 ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΥΠ ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 1 0 0  0 0  

ΓΔ4738 
ΞΟΝΠΝΚΝΗΥΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΥΛ 
ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 32 9 9  2 1  

1119 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 30 5 2  1 1  

1092 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ 28 1 1     

ΓΔ2039 ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ 9 1 1     

1140 ΔΟΔΛΑ ΑΓΝΟΑΠ 63 40 38  2 2  

1136 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ 
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ 17 9 8  3 1  

ΓΔ3070 
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΘΛΖ ΡΥΛ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 83 53 29  24 16  

ΓΔ2601 ΓΗΔΘΛΔΠ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ 30 13 13  2 2  

ΓΔ4745 
ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ 
ΘΑΗ ΑΜΗΝΞΗΠΡΗΑΠ 31 9 6  2 0  

1086 ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΖ 49 37 37  1 1  

ΓΔ4004 ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ 47 13 13     

1100  ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΥΙΖΠΔΥΛ 22 9 6  3 3  
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ΓΔ4747 
ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΞΝΠΝΡΗΘΖΠ 
ΑΛΑΙΠΖΠ 27 9 9  0 0  

ΝΗ3100 ΓΗΔΘΛΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ 51 31 27  7 6  

1114 ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ Β΄ 91 53 34  25 12  

1132 ΣΟΖΚΑ- ΡΟΑΞΔΕΔΠ 29 7 6  3 2  

1133 ΓΗΔΘΛΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 18 4 2  0 0  

1109 
ΛΔΔΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 36 21 18  3 3  

1161 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΘΑΗ ΦΠΗΘΝΠ 
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ 29 14 9  4 4  

ΓΔ2040 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ 43 33 29  0 0  

1165 ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ 22 6 6  4 4  

1108 
ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 30 17 15  2 2  

1060 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 17 8 6  3 1  

ΓΔ4743 
ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 22 7 4  2 2  

ΓΔ4744 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ 24 5 5  3 3  

1130 ΣΟΖΚΑΡΑΓΝΟΔΠ ΘΔΦΑΙΑΗΑΓΝΟΔΠ 36 7 1  2 1  

ΝΗ3200 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΝΚΗΙΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 55 43 43  2 2  

ΝΗ3300 
ΘΟΑΡΝΠ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΠΡΖΛ 
ΞΑΓΘΝΠΚΗΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ 5 2 2     

1062 
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΓΖΚΝΠΗΥΛ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 13 8 6  0 0  

ΓΔ0401 ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ 5 2 0  2 0  

ΓΔ5703 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ 34 14 9  8 7  

ΓΔ2037 
ΠΓΓΟΑΦΖ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ 51 24 10  14 10  

ΝΗ3600 
ΞΝΠΝΡΗΘΔΠ ΚΔΘΝΓΝΗ ΠΡΖ ΣΥΟΗΘΖ 
ΑΛΑΙΠΖ 9 1 1     

ΓΔ2039 ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ 3 0 0     

1063 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ 73 39 31  13 13  
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Πίλαθαο 11-6. πγθεληξσηηθά πνζνζηά επηηπρίαο Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. 
 

 
Ξνζνζηφ πνπ 
ζπκκεηείρε ζηελ 
θαλνληθή 
εμέηαζε 

Ξνζνζηφ πνπ 
πέηπρε απ‟ φζνπο 
ζπκκεηείραλ 

Ξνζνζηφ πνπ 
ζπκκεηείρε ζηελ 
επαλαιεπηηθή 
εμέηαζε 

Ξνζνζηφ πνπ 
πέηπρε απ‟ φζνπο 
ζπκκεηείραλ 

    
 

 
 
 
 

Πίλαθαο 11-7. Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ θαη δηάξθεηα ζπνπδώλ  
 
 

Έηνο 
εηζαγσγήο 

Γηάξθεηα ζπνπδψλ (έηε)8 

5 6 7 8 9 10 
Γελ έρνπλ 
απνθνηηήζεη 

Πχλνιν 

2000-2001 60 23 10 5 3 2 17 120 

2001-2002 50 24 12 - - 3 14 103 

2002-2003 30 12 17 5 3 - 26 93 

2003-2004 23 16 8 5 - - 32 84 

2004-2005 14 25 9 - - - 36 84 

2005-2006 5 15 - - - - 51 71 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
8
 Κανονική διάπκεια ζποςδών 4 έηη. 
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Πίλαθαο 11-8. Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 

 

Έηνο 
Απνθνίηεζεο 

Θαηαλνκή Βαζκψλ (%) Κέζνο φξνο Βαζκνινγίαο  
(Πχλνιν απνθνίησλ) 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2005 5.26 56.84 36.84 1.05 6.89 

2006 2.74 64.38 31.5 1.37 6.85 

2007 5.55 55.5 38.9 - 6.88 

2008 5.67 79.25 11.32 3.77 6.64 

2009 10.42 66,67 22.92 - 6.63 

2010 6.52 73.91 17.4 2.17 6.66 

Πχλνιν 6.03 66.10 26.48 1.30  
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Πίλαθεο ΠΜ: «Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - 
ΜΒΑ» 

 

Νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ην 

θνηηεηνιφγην, απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ, απφ ηνλ απνινγηζκφ ησλ 

δηδαζθφλησλ, απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηεο γξακκαηείαο. 
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      (Σν ππφινηπν ηεο ζειίδαο είλαη εζθεκκέλα θελφ) 
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Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - ΜΒΑ 

Πίλαθαο 11-9(α). Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Σκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθώλ) θαη απνθνίησλ ζην 
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (ΜΠ)  

Σίηινο ΜΠ: « Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - ΚΒΑ»  

  2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

Αηηήζεηο (α+β)  104 98 73 146 205 

 (α) Ξηπρηνχρνη ηνπ Ρκήκαηνο  14 15 18 15 32 

(β) Ξηπρηνχρνη άιισλ 
Ρκεκάησλ 

 90 83 55 131 173 

Ξξνζθεξφκελεο ζέζεηο  40 40 40 40 40 

Δγγξαθέληεο  40 39 36 42 42 

Απφθνηηνη  20 38 47 32 43 

 
 
 

Πίλαθαο 11-10 (α). Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ην 2010-2011) 

Κσδηθόο 
καζήκαη

νο 
Όλνκα Μαζήκαηνο 

Δμάκελ
ν 

Τπνρξεσηη
θό/Δπηινγή

ο 

Δπάξθεηα 
Δθπαηδεπηηθώλ 

Μέζσλ 

Αμηνιόγεζ
ε από 

θνηηεηέο/  
ηξηεο 

(Ναη/Όρη) 

Γηδάζθνληαο 

ΑΞ0001  Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2 Y  Δπαξθήο Λαη   Καξνχδαο Ιεσλίδαο 

ΑΞ0002 Νξγαλσζηαθή Ππκπεξηθνξά 2 Y  Δπαξθήο  Λαη Κπιψλε Βαξβάξα 

ΑΞ0003 Γηνίθεζε Νξγαλσζηαθψλ Αιιαγψλ 2 Y  Δπαξθήο   Λαη Κπιψλε Βαξβάξα 

ΑΞ0004 Κέζνδνη Θνηλσληθήο Έξεπλαο  2 Y  Δπαξθήο  Λαη 
Πηνγηαλλίδνπ 
Καξηάλζε 

ΑΞ0005 Θέκαηα Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ 2 Y  Δπαξθήο  Λαη Ονπκειηψηεο Κηραήι 

ΙΓ0001 Ινγηζηηθή 1 Y Δπαξθήο  Λαη Ονγδάθε Διέλε 

ΙΓ0002 Σξεκαηννηθνλνκηθή 1 Y 

Δπαξθήο 

 Λαη  

Πάκηηαο Αξηζηείδεο – 
αλδξηθφπνπινο 
Αλδξέαο 
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ΙΓ0003 Διεγθηηθή Η 2 Y Δπαξθήο  Λαη  Κπεθηάξεο Κηραήι 

ΙΓ0004 Διεγθηηθή ΗΗ 2 Y 
Δπαξθήο 

  Λαη 
Ονγδάθε Διέλε – 
Θνπηνχπεο  Αλδξέαο 

ΙΓ0005 Γηνηθεηηθή Ινγηζηηθή 2 Y Δπαξθήο  Λαη  Ενχληα Πηέιια 

ΙΓ0006 Γίθαην Ππγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ 2 Y 
Δπαξθήο 

 Λαη  
Σαξαθηηληψηεο 
Πηέθαλνο  

ΙΓ0007  Νηθνλνκηθή ηεο Δπηρείξεζεο  2 Y 
Δπαξθήο 

  Λαη 
Γθφηζηαο Απφζηνινο – 
Ξαππάο Αλαζηάζηνο 

ΞΙ0001 Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηψλ 1 Y Δπαξθήο  Λαη  Βαιίξεο Γεψξγηνο 

ΞΟ0001 Πηαηηζηηθή θαη Θεσξία Απνθάζεσλ 1 Y 

Δπαξθήο 

 Λαη  

Αγγειήο Βαζίιεηνο – 
Γάθε Διέλε – Καχξε 
Καξία 

ΞΟ0002 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Ιεηηνπξγηψλ 1 Y Δπαξθήο Λαη Θαθνχξεο Αλδξέαο  

ΞΟ0003 Γηνίθεζε Κάξθεηηλγθ 1 
Y Δπαξθήο Λαη Ιπκπεξφπνπινο 

Θσλ/λνο 

ΞΟ0004 Δπηρεηξεζηαθή Πηξαηεγηθή θαη Ξνιηηηθή 2 

Y Δπαξθήο Λαη Θσλζηαληφπνπινο 
Ληθφιανο – Ιίηηλαο 
Ληθφιανο – Ιαγνχδεο 
Ησάλλεο  

ΞΟ0005 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Ιεηηνπξγηψλ ζηνλ 
ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 2 

Y Δπαξθήο Λαη 
Θνπθνδφληεο Ηάζνλαο 

ΞΟ0006 

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα - Κάλαηδκελη 2 

Y Δπαξθήο Λαη Αγγειήο Βαζίιεηνο – 
Γάθε Διέλε – Καχξε 
Καξία 

ΞΟ0007 Γηνίθεζε  Νιηθήο Ξνηφηεηαο 2 Y Δπαξθήο Λαη Θαθνχξεο Αλδξέαο 
ΞΟ0008 

Γηνίθεζε  Logistics 2 
Y Δπαξθήο (απνπζία 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ) 
Λαη 

Βηδάιεο Κηραήι 
ΞΟ0009 Αλάιπζε Βηνκεραληθψλ Ππζηεκάησλ 2 Y Δπαξθήο Λαη Βηδάιεο Κηραήι 
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Πίλαθαο 11-11 (α). Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ην 2009-2010) 

Κσδηθόο 
καζήκαη

νο 
Όλνκα Μαζήκαηνο 

Φνηηεηέ
ο πνπ 
έρνπλ 

δειώζε
η ην 

κάζεκα 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 

πνπ 
ζπκκεηείρ

αλ ζηηο 
θαλνληθέο 
εμεηάζεηο 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 

πνπ πέξαζε 
επηηπρώο 

ζηελ 
θαλνληθή 
εμέηαζε 

Μέζνο 
όξνο 

βαζκνιν-
γίαο επη-
ηπρόλησλ 

ζηελ 
θαλνληθή 
εμέηαζε 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 
πνπ ζπκ-
κεηείραλ 
ζηηο επα-

λαιεπηηθέ
ο 

εμεηάζεηο 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 

πνπ πέξαζε 
επηηπρώο 

ζηελ 
επαλα-

ιεπηηθέο 
εμέηαζε 

Μέζνο 
όξνο 

βαζκνιν-
γίαο 

επηηπ-
ρόλησλ 

ζηελ επα-
λαιεπηηθ
ή εμέηαζε 

ΑΞ0001  Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 14 14 10 8,25 4 3 6,16 

ΑΞ0002 Νξγαλσζηαθή Ππκπεξηθνξά 14 14 11 7,18 3 3 5,5 

ΑΞ0003 Γηνίθεζε Νξγαλσζηαθψλ Αιιαγψλ 14 14 13 7,69 1 0  

ΑΞ0004 Κέζνδνη Θνηλσληθήο Έξεπλαο  14 14 12 8,25 2 0  

ΑΞ0005 Θέκαηα Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ 14 14 6 5,41 8 8 6,5 

ΙΓ0001 Ινγηζηηθή 34 30 25 5,72 9 7 6,42 

ΙΓ0002 Σξεκαηννηθνλνκηθή 34 28 20 6,5 14 14 6,07 

ΙΓ0003 Διεγθηηθή Η 14 13 11 8,5 3 3 7,5 

ΙΓ0004 Διεγθηηθή ΗΗ 14 11 9 6,77 5 5 7,2 

ΙΓ0005 Γηνηθεηηθή Ινγηζηηθή 14 14 10 8,35 4 4 7,25 

ΙΓ0006 Γίθαην Ππγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ 14 14 14 7,92 0 0  

ΙΓ0007  Νηθνλνκηθή ηεο Δπηρείξεζεο  14 13 12 7,58 2 2 8,5 

ΞΙ0001 Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηψλ 34 34 33 8,66 1 1 9 

ΞΟ0001 Πηαηηζηηθή θαη Θεσξία Απνθάζεσλ 34 34 18 6,53 16 16 6,08 

ΞΟ0002 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Ιεηηνπξγηψλ 34 34 2 6,67 2 2 6,1 

ΞΟ0003 Γηνίθεζε Κάξθεηηλγθ 34 34 33 7,74 1 1 9 

ΞΟ0004 Δπηρεηξεζηαθή Πηξαηεγηθή θαη Ξνιηηηθή 34 34 13 7,84 21 21 8,5 
ΞΟ0005 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Ιεηηνπξγηψλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ 6 6 5 8,74 1 1 7,8 
ΞΟ0006 Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα - Κάλαηδκελη 6 6 5 7,1 1 1 6,7 
ΞΟ0007 Γηνίθεζε  Νιηθήο Ξνηφηεηαο 6 6 6 7,9 0 0  
ΞΟ0008 Γηνίθεζε  Logistics 6 6 5 7,6 1 1 6,8 
ΞΟ0009 Αλάιπζε Βηνκεραληθψλ Ππζηεκάησλ 6 6 5 7,2 1 1 5,6 
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Πίλαθαο 11-12 (α). πγθεληξσηηθά πνζνζηά επηηπρίαο Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ην 2009-2010) 

 

Ξνζνζηφ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 
θαλνληθή εμέηαζε 

Ξνζνζηφ πνπ πέηπρε απ‟ 
φζνπο ζπκκεηείραλ 

97% 76.8% 

 
 

Πίλαθαο 11-13 (α). Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Σίηινο 
ΜΠ: 

« Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - 
ΚΒΑ» 

Έηνο 
απνθνίηεζεο9 

Θαηαλνκή Βαζκψλ (%) Μέζνο φξνο Βαζκνινγίαο  
(χλνιν απφθνηησλ) 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2006  16% 84%  7.45 
2007  20% 76% 4% 7.66 
2008  18% 78% 4% 7.45    
2009  32% 68%  7.34 
2010  18% 82%  7.35 

2011  13% 65% 22% 7.85 

ύλνιν      

 
 

 
 

 

                                                 
9
 Ππόκειηαι για ημεπολογιακό έηορ.  



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκά Έτη 2007-2010 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιούνιος 2011 125 

 
 
 

 

Πίλαθεο ΠΜ: «ρεδηαζκόο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνύ» 

 

 

Νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ην 

θνηηεηνιφγην, απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ, απφ ηνλ απνινγηζκφ ησλ 

δηδαζθφλησλ, απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηεο γξακκαηείαο. 
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  (Σν ππφινηπν ηεο ζειίδαο είλαη εζθεκκέλα θελφ) 
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Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ζην ρεδηαζκό, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνύ 

Πίλαθαο 11-9 (β). Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Σκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθώλ) θαη απνθνίησλ ζην 
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (ΓΜΠ)  

Σίηινο ΜΠ: «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ»  

  2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

Αηηήζεηο (α+β)  108 51 80 78 134 

 (α) Ξηπρηνχρνη ηνπ Ρκήκαηνο  5 5 7 6 15 

(β) Ξηπρηνχρνη άιισλ 
Ρκεκάησλ 

 103 46 73 72 119 

Ξξνζθεξφκελεο ζέζεηο  50 50 50 25 25 

Δγγξαθέληεο  34 26 33 24 25 

Απφθνηηνη  29 24 20 23 18 

 
 
 
 

Πίλαθαο 11-10 (β). Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ  2010--11 

Κσδηθόο 
καζήκαη

νο 
Όλνκα Μαζήκαηνο 

Δμάκελ
ν 

Τπνρξεσηηθό
/Δπηινγήο 

Δπάξθεηα 
Δθπαηδεπηηθώλ 

Μέζσλ 

Αμηνιόγεζ
ε από 

θνηηεηέο/  
ηξηεο 

(Ναη/Όρη) 

Γηδάζθνληαο 

ΡΟ0031 

Ξνζνηηθέο Κέζνδνη 

1 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

 
Λαη  

 Ληνπκή Κ. 

ΡΟ0001 Ρνπξηζηηθή Νηθνλνκηθή 1 Υπνρξεσηηθό  Δπαξθήο Λαη Ιαγφο Γ. 

ΡΟΝΝ53 
Λέεο Ρερλνινγίεο ζηε Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ 1 

Υπνρξεσηηθό 
 Δπαξθήο 

Λαη 
Γεκεηξίνπ Λ. 

ΡΟ0002 Θνηλσληνινγία ηνπ Ρνπξηζκνχ 1 Υπνρξεσηηθό  Δπαξθήο Λαη Θπξηαθάθε Α. 

ΡΟ0043 

Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 
ζηνλ Ρνπξηζκφ 

2 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

 
Λαη  

 
Παθειιαξίδεο Ν. - 
Θνπθνδφληεο Η. 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_posotikes.php
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ΡΟ0041 Ρνπξηζηηθφ Κάξθεηηλγθ 2 Υπνρξεσηηθό  Δπαξθήο Λαη Σξήζηνπ Δ. 

ΡΟ0032 
Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε θαη Ξνιηηηθή 

2 
Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 
Λαη  

Βαγηνλήο Λ. 

ΡΟ0004 Γεσγξαθία ηνπ Ρνπξηζκνχ 1 
Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 
Λαη 

Ρεξθελιή Θ 

ΡΟ0003 

Αλζξσπνινγία ηνπ Ρνπξηζκνχ 

1 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

 
Λαη  

 Λάδνπ Γ. 

ΡΟ0008 

Πρεδηαζκφο θαη Ξεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε ζηνλ 
Ρνπξηζκφ 2 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

Λαη 
Ιαγφο Γ. - Ξαξπαηξεο 
Α. 

ΡΟ0029 Κέζνδνη Θνηλσληθήο Έξεπλαο 1 
Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 
Λαη 

Πηνγηαλλίδνπ Κ 

ΡΟ0052 

Αλάπηπμε θαη Γηνίθεζε Δηδηθψλ θαη 
Δλαιιαθηηθψλ Κνξθψλ Ρνπξηζκνχ 2 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

Λαη 

Ρζάξηαο Ξ. 

ΡΟ0050 

Διιεληθή Νηθνλνκία θαη Ρνπξηζκφο 

2 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

 
Λαη  

 Πηαπξηλνχδεο Θ. 

ΡΟ0049 Ξεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Ρνπξηζκφο 2 
Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 
Λαη 

Ππηιάλεο Η. 

ΡΟ0056 

Ππκπεξηθνξά Θαηαλαισηή & Ξξνψζεζε 
Κάξθεηηλγθ γηα Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο 1 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

Λαη 
Βηηνπιαδίηε Ν.- 
Σξήζηνπ Δ. 

ΡΟ0057 

Γηνίθεζε Ιεηηνπξγηψλ γηα Δπηρεηξήζεηο 
Φηινμελίαο 1 

Υπνρξεσηηθό 

Δπαξθήο 

Λαη 

Παβεξηάδεο Α. 

ΡΟ0063 

Πηξαηεγηθφ Κάλαηδκελη γηα Δπηρεηξήζεηο 
Φηινμελίαο 

1 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

 
Λαη  

 Πηαπξηλνχδεο Θ. 

ΡΟ0059 

Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ & Δκπφξην γηα 
Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο 2 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

Λαη 

Πηγάια Κ. 

ΡΟ0060 

Αξρέο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο 
Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ 2 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

Λαη 
Κπεθηάξεο Κ. 
Αλδξηθφπνπινο Α. 

ΡΟ0062 

Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ 2 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

Λαη 

Πηαπξηλνχδεο Θ. 

ΡΟ0058 

Θαλάιηα Γηαλνκήο Ρνπξηζηηθψλ Ξξντφλησλ 

2 

Υπνρξεσηηθό 

 Δπαξθήο 

 
Λαη  

 Θαζζηαλίδεο Ξ. 

ΡΟ0054 Νηθνλνκηθή ησλ Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ  1 Επηινγήο  Δπαξθήο Λαη Πηαπξηλνχδεο Θ. 

ΡΟ0055 Ρνπξηζκφο θαη Κεηαθνξέο 1 Επηινγήο  Δπαξθήο Λαη Ξαπαζενδψξνπ Α. 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_gewgrafia.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_an8rwpologia.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_oikonomiki.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_transport.php
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ΡΟ0039 Γεσγξαθηθά Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηψλ 2 
Επηινγήο 

            Δπαξθήο 
Λαη 

Θνπθνχιαο Π. 

ΡΟ0033 

Ρν Ξνιηηηζκηθφ Ξξντφλ ζηνλ Ρνπξηζκφ: απφ ηελ 
Ξαξαγσγή έσο ηελ Θαηαλάισζή ηνπ 

2 

Επηινγήο 

 Δπαξθήο 

 
Λαη  

 Λάδνπ Γ. 

ΡΟ0052 

Αλάπηπμε θαη Γηνίθεζε Δηδηθψλ θαη 
Δλαιιαθηηθψλ Κνξθψλ Ρνπξηζκνχ 2 

Επηινγήο 

 Δπαξθήο 

Λαη 

Ρζάξηαο Ξ. 

ΡΟ0064 Ξνηφηεηα πεξεζηψλ Φηινμελίαο 2 
Επηινγήο 

 Δπαξθήο 
Λαη 

- 
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Πίλαθαο 11-11 (β). Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ην 2009-2010) 

Κσδηθόο 
καζήκαη

νο 
Όλνκα Μαζήκαηνο 

Φνηηεη
έο πνπ 
έρνπλ 
δειώζ

εη ην 
κάζεκ

α 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 

πνπ 
ζπκκεηείρ

αλ ζηηο 
θαλνληθέο 
εμεηάζεηο 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 

πνπ 
πέξαζε 

επηηπρώο 
ζηελ 

θαλνληθή 
εμέηαζε 

Μέζνο 
όξνο 

βαζκνιν
γίαο επη-
ηπρόλησ
λ ζηελ 

θαλνληθ
ή 

εμέηαζε 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώ

λ πνπ 
ζπκ-

κεηείραλ 
ζηηο επα-
λαιεπηηθ

έο 
εμεηάζεη

ο 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 

πνπ 
πέξαζε 

επηηπρώο 
ζηελ 

επαλα-
ιεπηηθέο 
εμέηαζε 

Μέζνο 
όξνο 

βαζκνιν
γίαο 

επηηπ-
ρόλησλ 

ζηελ 
επα-

λαιεπηηθ
ή 

εμέηαζε 

ΡΟ0031 Ξνζνηηθέο Κέζνδνη 40 36 19 5,8 17 16 5,6 

ΡΟ0001 Ρνπξηζηηθή Νηθνλνκηθή 32 31 23 6,2 9 9 6,5 

ΡΟΝΝ53 
Λέεο Ρερλνινγίεο ζηε Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ 32 32 22 6,5 9 9 6,4 

ΡΟ0002 Θνηλσληνινγία ηνπ Ρνπξηζκνχ 32 32 32 8,4 - - - 

ΡΟ0043 
Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηνλ 
Ρνπξηζκφ 35 32 31 7,1 2 2 6,2 

ΡΟ0041 Ρνπξηζηηθφ Κάξθεηηλγθ 33 23 23 7,4 9 9 8,2 

ΡΟ0032 Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε θαη Ξνιηηηθή 33 32 32 7,1 - - - 

ΡΟ0004 Γεσγξαθία ηνπ Ρνπξηζκνχ 14 14 14 8,9 - - - 

ΡΟ0003 Αλζξσπνινγία ηνπ Ρνπξηζκνχ 14 14 14 7,7 - - - 

ΡΟ0008 

Πρεδηαζκφο θαη Ξεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε ζηνλ 
Ρνπξηζκφ 14 14 14 7,4 - - - 

ΡΟ0029 Κέζνδνη Θνηλσληθήο Έξεπλαο 16 13 13 8,2 2 2 7,7 

ΡΟ0052 

Αλάπηπμε θαη Γηνίθεζε Δηδηθψλ θαη Δλαιιαθηηθψλ 
Κνξθψλ Ρνπξηζκνχ 32 32 32 8,4 - - - 

ΡΟ0050 Διιεληθή Νηθνλνκία θαη Ρνπξηζκφο 15 4 3 8,6 11 11 6,9 

ΡΟ0049 Ξεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Ρνπξηζκφο 14 14 12 6,9 - - - 

ΡΟ0056 

Ππκπεξηθνξά Θαηαλαισηή & Ξξνψζεζε 
Κάξθεηηλγθ γηα Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο 18 18 18 7,5 - - - 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_posotikes.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_gewgrafia.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_an8rwpologia.php
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ΡΟ0057 Γηνίθεζε Ιεηηνπξγηψλ γηα Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο 18 18 18 7 - - - 

ΡΟ0063 

Πηξαηεγηθφ Κάλαηδκελη γηα Δπηρεηξήζεηο 
Φηινμελίαο 19 19 17 7,5 2 2 5 

ΡΟ0059 

Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ & Δκπφξην γηα 
Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο 18 18 15 8,2 3 3 8 

ΡΟ0060 

Αξρέο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο 
Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ 18 17 16 6,4 2 2 6,2 

ΡΟ0062 

Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Μελνδνρεηαθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ 18 16 16 7,6 2 2 7,7 

ΡΟ0058 Θαλάιηα Γηαλνκήο Ρνπξηζηηθψλ Ξξντφλησλ 18 18 18 84 - - - 

ΡΟ0054 Νηθνλνκηθή ησλ Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ  19 19 19 8,1 - - - 

ΡΟ0055 Ρνπξηζκφο θαη Κεηαθνξέο 13 13 13 7,4 - - - 

ΡΟ0039 Γεσγξαθηθά Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηψλ 7 7 6 7,5 - - - 

ΡΟ0033 

Ρν Ξνιηηηζκηθφ Ξξντφλ ζηνλ Ρνπξηζκφ: απφ ηελ 
Ξαξαγσγή έσο ηελ Θαηαλάισζή ηνπ 7 7 7 9 - - - 

ΡΟ0052 

Αλάπηπμε θαη Γηνίθεζε Δηδηθψλ θαη Δλαιιαθηηθψλ 
Κνξθψλ Ρνπξηζκνχ 32 32 32 8,4 - - - 

ΡΟ0064 Ξνηφηεηα πεξεζηψλ Φηινμελίαο - - - - - - - 
 
 

Πίλαθαο 11-12 (β). πγθεληξσηηθά πνζνζηά επηηπρίαο Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ην 2009-2010) 

 

Ξνζνζηφ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 
θαλνληθή εμέηαζε 

Ξνζνζηφ πνπ πέηπρε απ‟ 
φζνπο ζπκκεηείραλ 

92,6% 92,1% 

 
 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_oikonomiki.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_transport.php
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Πίλαθαο 11-13 (β). Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Σίηινο 
ΜΠ: 

«Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» 

Έηνο 
απνθνίηεζεο10 

Θαηαλνκή Βαζκψλ (%) Μέζνο φξνο Βαζκνινγίαο  
(χλνιν απφθνηησλ) 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2006 - 1 22 - 7,51 
2007 - 3 17 1 7,61 
2008 - 2 10 1 7,44 
2009 - 6 21 1 7,31 
2010 - 8 14 - 7,18 

2011 - 3 8 - 7,33 

ύλνιν 0 23 92 3 7,39 

 
 

Πίλαθαο 11-14. Δμέιημε ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηώλ ζην Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Δγγξαθέληεο11 25 14 6 22 17        10 

Απφθνηηνη12 2 2 2 2 11 4 

Δλεξγνί 96 88 82 61 59 57 

 
 
 
 
 
 
 

Πίλαθαο 11-15. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο θαη αλαγλώξηζε επηζηεκνληθνύ έξγνπ 

                                                 
10

 Ππόκειηαι για ημεπολογιακό έηορ.  
11

 Οι εγγπαθένηερ αναθέπονηαι ζηο ακαδημαϊκό έηορ, δηλ. εγγπαθένηερ 2008 εννοούνηαι ηος ακαδημαϊκού έηοςρ 2008-2009. 
12 Απφθνηηνη:  Αξηζκφο Γηδαθηφξσλ πνπ αλαθεξχρζεθαλ ζην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ αθνξά ε ζηήιε. 
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 Α Β Γ Γ Δ ΠΡ 

2010       

2009        

2008       

2007       

2006       

2005       

2004       

2003       

Πχλνιν 2003-2010 46 247 468 71 631  

Πχλνιν αλεμαξηήηνπ ρξνλνινγίαο       

 
Δπεμεγήζεηο: 

Α:  Βηβιία/κνλνγξαθίεο 
Β: Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 
Γ:  Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ  
Γ:  Θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο  
Δ:  Δηεξναλαθνξέο13 
ΠΡ:  Δθδφζεηο πξαθηηθψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ 
 
 
 

                                                 
13

 Δεν πεπιλαμβάνονηαι αναθοπέρ από ζςν-ζςγγπαθείρ. Τα ζηοισεία ηων εηεποαναθοπών δίνονηαι με επιθύλαξη. 
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Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιούλιος 2009 

 

 
 

 
 

12. Παξαξηήκαηα 

Πηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη ηα εμήο: 

Α)  Ρν Ξαξάξηεκα Α κε ην έληππν ηεο θφξκαο εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ θαη καζεκάησλ πνπ 

δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο πξνο ζπκπιήξσζε. 

Β) Ρν Ξαξάξηεκα Β κε ηα απνγξαθηθά δειηία πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη δηδάζθνληεο ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ. 

Γ)      Ρν Ξαξάξηεκα Γ κε απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ θνηηεηψλ θαηά ην δηάζηεκα 2007-2010 

Γ)  Ρν Ξαξάξηεκα Γ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο. 
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12.1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

Τπόδεηγκα ηνπ εληύπνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξώλνπλ νη θνηηεηέο γηα θάζε 

κάζεκα ρσξηζηά. 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

ΚΡΙΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΓΙΓΑΚΟΝΣΑ  ΚΑΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 

ΚΑΘΖΚΑ                         ΔΜΑΚΖΛΝ……..  ΑΘΑΓ. ΔΡΝΠ  

 

Θαιείζηε λα ζπκπιεξψζεηε απηφ ην έληππν κε πξνζνρή θαη εηιηθξίλεηα. Νη απαληήζεηο πξέπεη λα είλαη 

ΑΛΥΛΚΔΠ. Ξαξαθαινχκε κε ζρνιηάδεηε ηηο απαληήζεηο κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ζαο. Πε θάζε εξψηεζε 

επηιέμαηε ην πεδίν πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηελ άπνςή ζαο. Δάλ ζέιεηε λα εμεγήζεηε πεξηιεπηηθά ηελ άπνςή ζαο, 

παξαθαιείζζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ δηαζέζηκν γηα θάζε εξψηεζε ρψξν ή λα επηζπλάςεηε έλα θχιν ραξηί. 

 

Η ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α ΔΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ! 

Η. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

1, Έηνο πξψηεο εγγξαθήο                              2. Κέζνο φξνο βαζκνινγίαο κέρξη ζήκεξα                                       

3. Ν αξηζκφο καζεκάησλ απηφ ην εμάκελν πνπ α) πξνγξακκαηίδεηε λα πεξάζεηε  

β) πνπ ρξσζηάηε από πεξαζκέλα εμάκελα  

 

4. Πόζν ζπρλά παξαθνινπζήζαηε ηηο παξαδόζεηο    5. Τη βαζκό λνκίδεηε όηη ζα πάξεηε ζε απηό ην  

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο;                                     κάζεκα; 

 Όιεο ή ζρεδφλ φιεο(απνπζίαζα 1-3 θνξέο) 

 Κάιινλ ζπρλά (έιεηςα ιηγφηεξν απφ 6 θνξέο)                  

 Κάιινλ ζπάληα 

 Γελ παξαθνινχζεζα θαζφινπ  

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ 

 

Ι. ΑΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΓΑΚΟΝΣΑ 

6. Η πξνεηνηκαζία ηνπ/ηεο  δηδάζθνληα/νπζαο  

γηα ην κάζεκα ήηαλ: 

 

 Ξνιχ θαιή 

 Αξθεηά θαιή 

 Κέηξηα 

 Αλεπαξθήο 

 Γελ μέξσ/δελ απαληψ 

7. Η ζηάζε (ζπκπεξηθνξά) ηνπ/ηεο 

δηδάζθνληα/νπζαο  πξνο ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο 

ήηαλ: 

 Ξνιχ θαιή 

 Αξθεηά θαιή 

 Κέηξηα 

 Θαθή 

 Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 

 

 

……. 

               | Γύρω ζηη βάζη 

   

  

……. 

 

      ……. 

 

    ……. 
 

 

 

……. 

 

 

 

 

               | Πάνω από πένηε 

               | Κάηω από ηη 

βάζη 

               | Δεν ξέρω /δεν απανηώ 
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8. Τν ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε ν/ε 

δηδάζθσλ/νπζα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ήηαλ: 

 Ξνιχ κεγάιν 

 Αξθεηφ 

 Κέηξην 

 Αλεπαξθέο 

 Γ.Μ/Γελ απαληψ 

 

 

9. Η παξνπζίαζε θαη εμήγεζε ηεο ύιεο ηνπ 

καζήκαηνο ήηαλ: 

 Ξνιχ θαιή 

 Αξθεηά θαιή 

 Κέηξηα  

 Αλεπαξθήο 

 Γ.Μ./Γελ απαληψ 

10.Η αληαπόθξηζε ζε εξσηήζεηο θαη ζρόιηα ζηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ: 

 

 Ξνιχ  θαιή                     

 Αξθεηά θαιή 

 Κέηξηα 

 Αλεπαξθήο 

 Γ.Μ/Γελ απαληψ 

 

 

11. Η γεληθή ζαο άπνςε γηα ηνλ/ηελ 

δηδάζθνληα /νπζα είλαη: 

 Ξνιχ θαιή 

 Αξθεηά θαιή 

 Κέηξηα 

 Θαθή 

 Γ.Μ/Γελ απαληψ 

 

 

12. Αμηνινγήζαηε ζε πνηό βαζκό δηαζέηεη ν/ε  δηδάζθσλ/νπζα  ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝ 

 

ΞΝΙ 

ΘΑΙΑ 

 

ΑΟΘΔΡΑ 

 

ΚΔΡΟΗΑ 

ΘΑΡΥ ΑΞΝ 

ΡΝ ΚΔΡΟΗΝ 

ΓΔΛ ΜΔΟΥ 

ΓΔΛ 

ΑΞΑΛΡΥ 

1. Κεηαδνηηθφηεηα..................................................      

2. Δλδηαθέξσλ ηξφπνο δηδαζθαιίαο...........      

3. Ηθαλφηεηα αλάιπζεο ζεκάησλ επξχηεξνπ ελδηα-

θέξνληνο.......................................................... 

     

4. Ππλέπεηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο......................      

5. Αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο....      

6. Αληηζηνίρηζε παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο θαη απαηηήζεσλ 

................................................. 

     

7. Δίλαη πξνζηηφο/ή θαη επγελήο      

8. Δλδηαθέξεηαη γηα ηα θνηηεηηθά πξνβιήκαηα...........      

 

 

13. Πνηό ζεσξείηε όηη είλαη (α)ην θύξην πιενλέθηεκα θαη πνηό (β) ην θύξην κεηνλέθηεκά ηνπ/ηεο σο 

παλεπηζηεκηαθνύ (πξνζδηνξίζηε) α. Πιενλέθηεκα................................................................................ 

…........................................................................................................................................................β.Μεηνλέθηεκα)...

............................................................................................................................. ..........................................…………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. Η θαζνδήγεζε θαη ν ζρνιηαζκόο ησλ 

εξγαζηώλ γηα ην κάζεκα 

γηα ην κάζεκα ήζαλ: 

 Ξνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

 Δπαξθή 

 Κέηξηα 

 Αλεπαξθή 

 Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 

 

15.  Άπνςε γηα ην επηθνπξηθό δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό (εθόζνλ  

ππήξμε); 

 Ξνιχ θαιφ 

 Αξθεηά θαιφ  

 Κέηξην 

 Θαθφ 

 Γελ μέξσ/Γελ 

απαληψ 

ΙΙ. ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 

16. Αληαπνθξίλεηαη ην βαζηθό δηδαθηηθό 

βνήζεκα ζηηο αλάγθεο ζαο; 

 Ξνιχ θαιά 

 Αξθεηά  

 Κέηξηα 

 Αλεπαξθψο 

 Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 

 

17. Κηλεηνπνίεζε ην ελδηαθέξνλ ζαο ην 

κάζεκα; 

 Ξνιχ 

 Αξθεηά 

 Κέηξηα 

 Διάρηζηα/Θαζφινπ 

 Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 

 

18. Τεξήζεθε ην σξάξην δηδαζθαιίαο 

ζπγθξηηθά κε άιια καζήκαηα; 

 Ξνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 

 Αξθεηά θαιφ 

 Κέηξην 

 Θαθφ/θνπξαζηηθφ 

 Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 

 

19.  σξάξην δηδαζθαιίαο ηνπ; 

 Ξνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 

 Αξθεηά θαιφ 

 Κέηξην 

 Θαθφ/θνπξαζηηθφ 

 Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 

 

20.Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο; 

 

 Ξνιχ 

 Αξθεηά                                    

 Κέηξηα 

 Διάρηζηα/Θαζφινπ 

 Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 

 

21. Πνηά ε γεληθή άπνςή ζαο γηα ην κάζεκα; 

 

 Ξνιχ θαιή 

 Αξθεηά θαιή 

 Κέηξηα 

 Θαθή 

 Γ.Μ./Γελ απαληψ 

 

22.. Αλ δηδάζθαηε ην κάζεκα ηη ζα 

κπνξνύζαηε λα θάλεηε γηα λα θαιπηεξεύζεηε 

ηελ πνηόηεηα ηεο παξάδνζεο ή ζπλνιηθά ηνπ 

καζήκαηνο; 

.....................................……………………………………. 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

…………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………... 
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23. Θα πξνηείλαηε ζε ζπλαδέιθνπο ζαο λα ζπλεξγαζηνύλ 

 κε ηνλ/ηελ δηδάζθνληα/νπζα; Τεθκεξηώζαηε ηελ άπνςή ζαο.                                         …………… 

....................................................................……………………………………………………………………………………………. 

.......................................................................………………………………………………………………………………………… 

24. Θα πξνηείλαηε ζε ζπλαδέιθνπο ζαο λα παξαθνινπ- 

ζήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα; Τεθκεξηώζαηε ηελ άπνςή ζαο.                                    

……………..……………....................................................................……………………………………………………………

……………………………........................................................................…………………………………………………………… 

25. ρνιηάζηε ειεύζεξα άιια ζπλαθή δεηήκαηα πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθά θαζώο επίζεο ην 

παξόλ εξσηεκαηνιόγην θαη απηήλ ηε δηαδηθαζία  

 

ΝΑΙ                       OXI  

ΝΑΙ                       OXI  
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12.2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

Απνγξαθηθό δειηίν εμακεληαίνπ καζήκαηνο  

Ρν απνγξαθηθφ δειηίν εμακεληαίνπ καζήκαηνο ζπκπιεξψλεηαη κε επζχλε ηνπ θάζε 

δηδάζθνληνο ρσξηζηά γηα θαζέλα απφ ηα πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα. Γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ δειηίνπ έρεη αλαπηπρζεί εηδηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. Ξαξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απαληά ν δηδάζθσλ.  

 

Γηδαθηέα Ύιε 

1. Ξφηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή/επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ηνπ 

καζήκαηνο; 

2. πάξρεη επηθάιπςε χιεο κε άιια καζήκαηα, θαη πψο ην αληηκεησπίδεηε; 

 

Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

3. Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 

4. Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;  

5. Ξνην πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα/ζπγγξάκκαηα;  

6. Ξαξέρεηε πξφζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ;  

7. Ξψο γλσζηνπνηείηε ζηνπο θνηηεηέο ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο, ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζήο ησλ θνηηεηψλ 

 

Δπηθνηλσλία θαη Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ 

8. Έρεηε αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; 

9. Κε πνην ηξφπν κεηαδίδεηε ζηνπο θνηηεηέο ηελ θνπιηνχξα ηνπ εξεπλεηή; (π.ρ. αλαδήηεζε 

θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο) 

10. Νξγαλψλεηε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο/δηαιέμεηο επηζηεκφλσλ 

ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο 

θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο; 

 

πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 

11. Θαηά ηελ εθηίκεζή ζαο, ηη πνζνζηφ θνηηεηψλ θαηά κέζν φξν παξαθνινπζεί ην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ηνπ καζήκαηνο; 

 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκά Έτη 2007-2010 

 

 140 

Αμηνιόγεζε επίδνζεο θνηηεηώλ ζην κάζεκα 

12. Ρξφπνη αμηνιφγεζεο 

12.1. Δμέηαζε γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

12.2. Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

12.3. Ξξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε) 

12.4. Δξγαζίεο 

12.5. Ξξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο 

12.6. Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο 

13. Ξεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρφλ άιινπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο 

14. Δπηβιέπνληαη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ή πξαθηηθψλ αζθήζεσλ; 

15. Ιακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρφιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) γηα ηελ πξφνδφ ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ; 

16. Ξψο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ; (π.ρ. ηνπο 

θαιείηε λα δνχλε ην γξαπηφ ηνπο;) 

 

Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο 

17. Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (αλαθεξζείηε 

ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα, πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο) 

18. Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (αλαθεξζείηε ζηελ 

επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα, πνηφηεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ, ηνπ εξγαζηεξηαθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο) 

19. Δίλαη δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηφο ησλ σξψλ δηεμαγσγήο ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ; 

20. Ππνπδαζηήξηα/Βηβιηνζήθε (αλαθεξζείηε ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα, πνηφηεηα ησλ 

ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο) 

21. Σξεζηκνπνηείηε εθπαηδεπηηθφ Ινγηζκηθφ θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

22. πάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο απφ ηε βηβιηνζήθε (βηβιηνγξαθία θαη 

άιινη καζεζηαθνί πφξνη) 

23. Ξψο θξίλεηε ζπλνιηθά ηε δηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή; (Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, 

ζρνιηάζηε ζπλνπηηθά ηπρφλ ειιείςεηο θαη θαηαγξάςηε ηηο αλαγθαίεο βειηηψζεηο) 
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Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) 

24. Σξεζηκνπνηνχληαη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο θαη πψο; 

25. Σξεζηκνπνηνχληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΡΞΔ; Ρη είδνπο; (π.ρ. πιαηθφξκεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο) 

26. Σξεζηκνπνηνχληαη ΡΞΔ ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο; Ξψο; 

27. Σξεζηκνπνηείηε ΡΞΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Ξψο; (π.ρ. εμέηαζε ζε ππνινγηζηή 

αληί γξαπηήο εμέηαζεο) 

28. Σξεζηκνπνηείηε ΡΞΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; (π.ρ. ρξήζε e-mail) 
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12.2.1 Αηνκηθό απνγξαθηθό δειηίν γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο 

Νη δηδάζθνληεο θαηαρσξνχλ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο, ηηο εηεξναλαθνξέο, θαζψο θαη άιιεο 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαθξίζεηο ζε εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ, απφ φπνπ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Ππκπιεξσκαηηθά, ππνβάιινπλ θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία 

(επίζεο ζε εηδηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ έρεη αλαπηπρζεί γη‟ απηφλ ην ζθνπφ). 

 

o Ξξνζσπηθά ζηνηρεία 

- Νλνκαηεπψλπκν 

- Βαζκίδα 

- Δηδίθεπζε 

- Γηεχζπλζε 

- Ρειέθσλν 

- Γλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

- Ξξνζσπηθή ηζηνζειίδα 

o Πχληνκν βηνγξαθηθφ 

o Γηδαζθαιία καζεκάησλ 

o Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα 

o Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

o Ππκκεηνρή ζε αθαδεκατθά αλζξψπηλα δίθηπα 

o Γηνηθεηηθφ έξγν 

o Γξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο έξεπλαο 

o Ππκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθέο θαη επηζηεκνληθέο ελψζεηο 

o Ππκκεηνρή ζε ζπκβνπιεπηηθέο θαη εμεηαζηηθέο επηηξνπέο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 

o Δπίβιεςε ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 

o Δπίβιεςε δηπισκαηηθψλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

o Νξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθέο επηηξνπέο ζπλεδξίσλ θαη πεξηνδηθψλ 

 

12.2.2 Γεληθό εξσηεκαηνιόγην έξεπλαο 

Δπηπιένλ, ζε εμακεληαία βάζε νη δηδάζθνληεο θαηαρσξνχλ ζηνηρεία γηα ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε βάζε ηνπ παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν, φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα, 

ζπκπιεξψλεηαη δηαδπθηηαθά. 

Δξεπλεηηθά έξγα θαη πξνγξάκκαηα  
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1. Ξνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή/θαη έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζπληνλίδεηε; Πε πνηα απιψο ζπκκεηέρεηε; 

2. Ππκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα εξεπλεηηθά 

απηά πξνγξάκκαηα ή/θαη έξγα; 

 

3. Ξφζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξεπλεηηθέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο ην 

ηειεπηαίν έηνο; Ξφζνη κεηαπηπρηαθνί θαη πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο; 

 

Δξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

4. Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε 

5. Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ απηψλ εξγαζηεξίσλ 

6. Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ 

7. Θαιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

8. Ξνηα απφ ηα εξεπλεηηθά ζαο αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο 

9. Ξφζν εληαηηθή ρξήζε θάλεηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ 

10. Ξφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Δίλαη ζχγρξνλνο ν ππάξρσλ 

εμνπιηζκφο θαη πνηα ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε ή πνηεο νη ηπρφλ αλάγθεο 

αλαλέσζεο/εθζπγρξνληζκνχ ηνπ 

11. Ξψο επηδηψθεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ 

12. Έρεηε εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο (α) Κε ζπλαδέιθνπο ηνπ Ρκήκαηνο ή κε άιιεο αθαδεκατθέο 

κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο; (β) Κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ; (γ) Κε θνξείο θαη 

ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ; 

13. πάξρεη πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζαο απνηειεζκάησλ; Αλαθέξαηε 

παξαδείγκαηα 

ύλδεζε κε ηελ θνηλσλία 

14. Αλαθέξαηε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν 

12.2.3 Δμακεληαίνο απνινγηζκόο δηδαζθόλησλ ηνπ Σκήκαηνο 

Ν εμακεληαίνο απνινγηζκφο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Ρκήκαηνο ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηεο 

Γξακκαηείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο. Πηνλ απνινγηζκφ θαηαγξάθνληαη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 
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o Δπψλπκν  

o Όλνκα  

o Βαζκίδα  

o Θαηεγνξία απαζρφιεζεο  

o Γηδαθηηθφ έξγν  

o Ώξεο δηδαζθαιίαο  

o Ζκέξεο παξνπζίαο ζην Ρκήκα 

o Γηδαζθαιία ζε άιιν Ρκήκα ηνπ Ξ.Α ή άιιν ΑΔΗ  

o Γηνηθεηηθφ έξγν 

o Άιιν έξγν  

o Απφθιηζε σξψλ δηδαζθαιίαο  
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12.3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε εξσηεκαηνινγίσλ (ΣΓΔ θζη κεηαπηπρηαθώλ ΜΒΑ,ΓΠΣ) 

αθαδεκατθώλ εηώλ 2007-2010 

 
12.3.1 Δξσηεκαηνιόγην γηα ΣΓΔ αθαδεκατθώλ εηώλ 2007-2010 
 
Πην κέξνο απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα ηνπ ΞΞΠ ηνπ ΡΓΔ 
θαη ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ηκήκαηνο.  
  
Ν Ξίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε θάπνηα γεληθά 
ζηνηρεία ηνπ ΞΞΠ πνπ αθνξνχλ ζην έηνο πξψηεο εγγξαθήο, ζηε βαζκνινγία, ζηνλ αξηζκφ 
καζεκάησλ πνπ ππνινγίδνπλ νη θνηηεηέο λα πεξάζνπλ θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξσζηνχκελσλ 
καζεκάησλ. 
Γηα θαζεκηά απφ ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα αληίζηνηρα 
γξαθήκαηα. 

 

 

  

Έηορ ππώηηρ 

εγγπαθήρ 

Μέζορ όπορ 

βαθμολογίαρ μέσπι 

ζήμεπα 

Απιθμόρ μαθημάηυν 

πος θα πεπάζεηε ζηο 

ηπέσον εξάμηνο 

Απιθμόρ σπυζηούμενυν 

μαθημάηυν 

 Έγκςπα 
1308 938 1191 1086 

Μέζη ηιμή - 6,47 5,77 7,13 

Ελάσιζηη Τιμή 1974 0,00 1 0 

Μέγιζηη Τιμή 2011 10,00 20 41 
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Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε «πρλόηεηα 
παξαθνινύζεζεο καζήκαηνο» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα:  

 

 

 

Σςσνόηηηα παπακολούθηζηρ μαθήμαηορ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Όλερ ή ζσεδόν όλερ (αποςζίαζα 1-3 

θοπέρ) 

332 25,5 25,5 

Μάλλον ζςσνά (έλλειτα λιγόηεπο από 6 

θοπέρ 

325 25,0 50,5 

Μάλλον ζπάνια 323 24,8 75,4 

Δεν παπακολούθηζα καθόλος 228 17,5 92,9 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 92 7,1 100,0 

Σύνολο 1300 100,0  



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκά Έτη 2007-2010 

 

 148 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην «Βαθμό πος πποβλέποςν οι θοιηηηέρ να πάποςν 

ζηο μάθημα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Βαθμό πος πποβλέπεηε να πάπεηε ζηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πάνυ από πένηε 656 49,6 49,6 

Γύπυ ζηη βάζη 400 30,3 79,9 

Κάηυ από  ηη βάζη 61 4,6 84,5 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 205 15,1 99,6 

Σύνολο 1322 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Πποεηοιμαζία Γιδάζκονηα/ Γιδάζκοςζαρ για ηο 

μάθημα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 

 

Πποεηοιμαζία Γιδάζκονηα/ Γιδάζκοςζαρ για ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 402 29,2 29,2 

Απκεηά καλή 490 35,5 64,7 

Μέηπια 184 13,3 78,0 

Ανεπαπκήρ 60 4,4 82,4 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 243 17,6 100,0 

Σύνολο 1379 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Σςμπεπιθοπά διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ππορ 

ηοςρ θοιηηηέρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Σςμπεπιθοπά διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ππορ ηοςρ θοιηηηέρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 523 37,9 37,9 

Απκεηά καλή 412 29,9 67,8 

Μέηπια 142 10,3 78,0 

Κακή 83 6,0 84,1 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 220 15,9 100,0 

Σύνολο 1380 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην «Δνδιαθέπον διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ για ηο 

μάθημα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Δνδιαθέπον διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ για ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ μεγάλο 449 32,7 32,7 

Απκεηό 490 35,6 68,3 

Μέηπιο 142 10,3 78,6 

Ανεπαπκέρ 52 3,8 82,4 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 242 17,6 100,0 

Σύνολο 1375 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Παποςζίαζη και εξήγηζη ηηρ ύληρ ηος 

μαθήμαηορ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Παποςζίαζη και εξήγηζη ηηρ ύληρ ηος μαθήμαηορ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 378 27,5 27,5 

Απκεηά καλή 502 36,6 64,1 

Μέηπια 173 12,6 76,7 

Ανεπαπκήρ 69 5,0 81,7 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 251 18,3 100,0 

Σύνολο 1373 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ανηαπόκπιζη ηος διδάζκονηα ζε επυηήζειρ 

καηά ηο μάθημα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

Ανηαπόκπιζη ζε επυηήζειρ καηά ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 446 

451 

161 

60 

262 

1380 

32,3 32,3 

Απκεηά καλή 32,7 65,0 

Μέηπια 11,7 76,7 

Ανεπαπκήρ 4,3 81,0 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 19,0 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Γενική άποτη για ηον/ηην διδάζκονηα/ 

διδάζκοςζα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Γενική άποτη για ηον/ηην διδάζκονηα/διδάζκοςζα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 461 

447 

185 

74 

213 

1380 

33,4 33,4 

Απκεηά καλή 32,4 65,8 

Μέηπια 13,4 79,2 

Κακή 5,4 84,6 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 15,4 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε «Μεηαδοηικόηηηα ηος/ηηρ διδάζκονηα/ 

διδάζκοςζαρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Μεηαδοηικόηηηα διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 407 

469 

197 

73 

206 

1352 

30,1 30,1 

Απκεηά καλή 34,7 64,8 

Μέηπια 14,6 79,4 

Κάηυ από ηο μέηπιο 5,4 84,8 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 15,2 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηνλ «Τπόπο διδαζκαλίαρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 

 

 

 

 

Τπόπορ διδαζκαλίαρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλόρ 339 

437 

263 

97 

201 

1337 

25,4 25,4 

Απκεηά καλόρ 32,7 58,0 

Μέηπιορ 19,7 77,7 

Κάηυ από ηο μέηπιο 7,3 85,0 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 15,0 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ικανόηηηα διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ζηην 

ανάλςζη θεμάηυν» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Ικανόηηηα διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ζηην ανάλςζη θεμάηυν 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 379 

452 

219 

67 

222 

1339 

28,3 28,3 

Απκεηά καλή 33,8 62,1 

Μέηπια 16,4 78,4 

Κάηυ από ηο μέηπιο 5,0 83,4 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 16,6 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Σςνέπεια διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ζε 

ςποσπεώζειρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Σςνέπεια διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ζε ςποσπεώζειρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 506 

443 

130 

56 

198 

1333 

38,0 38,0 

Απκεηά καλή 33,2 71,2 

Μέηπια 9,8 80,9 

Κάηυ από ηο μέηπιο 4,2 85,1 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 14,9 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ανηικειμενικόηηηα διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ 

ζηην αξιολόγηζη απόδοζηρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Ανηικειμενικόηηηα διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ζηην αξιολόγηζη απόδοζηρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 370 

403 

194 

71 

267 

1305 

28,4 28,4 

Απκεηά καλή 30,9 59,2 

Μέηπια 14,9 74,1 

Κάηυ από ηο μέηπιο 5,4 79,5 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 20,5 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ανηιζηοίσιζη παιδαγυγικήρ ππακηικήρ και 

απαιηήζευν» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Ανηιζηοίσιζη παιδαγυγικήρ ππακηικήρ και απαιηήζευν 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 330 

440 

218 

57 

253 

1298 

25,4 25,4 

Απκεηά καλή 33,9 59,3 

Μέηπια 16,8 76,1 

Κάηυ από ηο μέηπιο 4,4 80,5 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 19,5 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην εάλ είλαη «Πποζιηόρ/ή και εςγενήρ ο/η 

διδάζκονηαρ/διδάζκοςζα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Πποζιηόρ/ή και εςγενήρ διδάζκονηαρ/διδάζκοςζα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ 569 

359 

136 

79 

187 

1330 

42,8 42,8 

Απκεηά 27,0 69,8 

Μέηπια 10,2 80,0 

Κάηυ από ηο μέηπιο 5,9 85,9 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 14,1 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην «Δνδιαθέπον ηος/ηηρ διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ για 

ηα θοιηηηικά πποβλήμαηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Δνδιαθέπον διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ για ηα θοιηηηικά πποβλήμαηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

Μ

ε 

Πολύ μεγάλο 328 

380 

209 

101 

296 

1314 

25,0 25,0 

Απκεηό 28,9 53,9 

Μέηπιο 15,9 69,8 

Κάηυ από ηο μέηπιο 7,7 77,5 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 22,5 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Καθοδήγηζη και ζσολιαζμόρ επγαζιών για ηο 

μάθημα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 

 

 

Καθοδήγηζη και ζσολιαζμόρ επγαζιών για ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ ικανοποιηηική 306 

445 

175 

60 

326 

1312 

23,3 23,3 

Επαπκήρ 33,9 57,2 

Μέηπια 13,3 70,6 

Ανεπαπκήρ 4,6 75,2 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 24,8 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Άποτη για ηο επικοςπικό διδακηικό 

πποζυπικό» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 

 

Άποτη για ηο επικοςπικό διδακηικό πποζυπικό 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλό 205 

309 

156 

45 

471 

1186 

17,3 17,3 

Απκεηά καλό 26,1 43,3 

Μέηπιο 13,2 56,5 

Κακό 3,8 60,3 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 39,7 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ανηαπόκπιζη βαζικού διδακηικού βοηθήμαηορ 

ζηιρ ανάγκερ ηυν θοιηηηών» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Ανηαπόκπιζη βαζικού διδακηικού βοηθήμαηορ ζηιρ ανάγκερ ζαρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 296 

530 

252 

97 

162 

1337 

22,1 22,1 

Απκεηά καλή 39,6 61,8 

Μέηπια 18,8 80,6 

Ανεπαπκήρ 7,3 87,9 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 12,1 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Κινηηοποίηζη ενδιαθέπονηορ για ηο μάθημα» 
θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Κινηηοποίηζη ενδιαθέπονηορ για ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ μεγάλη 298 

462 

286 

148 

157 

1351 

22,1 22,1 

Απκεηά μεγάλη 34,2 56,3 

Μέηπια 21,2 77,4 

Ελάσιζηη / Καθόλος 11,0 88,4 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 11,6 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Τήπηζη ηος υπαπίος διδαζκαλίαρ ζςγκπιηικά με 

άλλα μαθήμαηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Τήπηζη υπαπίος διδαζκαλίαρ ζςγκπιηικά με άλλα μαθήμαηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

Σ

σ

ε

δ 

Σε μεγάλο βαθμό 465 

425 

139 

51 

269 

1349 

34,5 34,5 

Απκεηά 31,5 66,0 

Μέηπια 10,3 76,3 

Ελάσιζηα 3,8 80,1 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 19,9 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην «Ωπάπιο διδαζκαλίαρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 

 

 

 

Ωπάπιο διδαζκαλίαρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ ικανοποιηηικό 366 

485 

179 

71 

240 

1341 

27,3 27,3 

Απκεηά καλό 36,2 63,5 

Μέηπιο 13,3 76,8 

Κακό / κοςπαζηικό 5,3 82,1 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 17,9 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Σαθήνεια ζηόσυν μαθήμαηορ» θαη ζρεηηθφ 
γξάθεκα: 

 

 

 

Σαθήνεια ζηόσυν μαθήμαηορ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

Π

ο

λ 

Μεγάλη 349 

543 

213 

58 

187 

1350 

25,9 25,9 

Απκεηή 40,2 66,1 

Μέηπια 15,8 81,9 

Ελάσιζηη / Καθόλος 4,3 86,1 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 13,9 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Γενική άποτη για ηο μάθημα» θαη ζρεηηθφ  
γξάθεκα: 
 

 

 

 

Γενική άποτη για ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 316 

482 

275 

84 

167 

1324 

23,9 23,9 

Απκεηά καλή 36,4 60,3 

Μέηπια 20,8 81,0 

Κακή 6,3 87,4 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 12,6 100,0 

Σύνολο 100,0  
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12.3.2    Δξσηεκαηνιόγην γηα ΜΒΑ αθαδεκατθώλ εηώλ 2007-2010 
 
 
 
Πην κέξνο απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα ηνπ ΚΒΑ θαη ηελ 
άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ηκήκαηνο.  

  
 

 
Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ξεκάθαπη παποςζίαζη ζηόσυν και απαιηήζευν 

μαθήμαηορ από ηον διδάζκονηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 

 

Ξεκάθαπη παποςζίαζη ζηόσυν και απαιηήζευν μαθήμαηορ από ηον διδάζκονηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 2 

12 

48 

89 

51 

202 

1,0 1,0 

Μέηπια 5,9 6,9 

Καλή 23,8 30,7 

Πολύ καλή 44,1 74,8 

Άπιζηη 25,2 100,0 

Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην εάλ είλαη «Καηανοηηόρ ηπόπορ παποςζίαζηρ ηηρ 

ύληρ από ηον διδάζκονηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Καηανοηηόρ ηπόπορ παποςζίαζηρ ηηρ ύληρ από ηον διδάζκονηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηικόρ 1 ,5 ,5 

Μέηπιορ 16 7,9 8,4 

Καλόρ 57 28,2 36,6 

Πολύ καλόρ 80 39,6 76,2 

Άπιζηορ 48 23,8 100,0 

Σύνολο 202 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ππόκληζη ηος ενδιαθέπονηορ ηυν θοιηηηών 

από ηον διδάζκονηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Ππόκληζη ενδιαθέπονηορ ηυν θοιηηηών από ηον διδάζκονηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μέηπια 25 12,4 12,4 

Καλή 42 20,9 33,3 

Πολύ καλή 76 37,8 71,1 

Άπιζηη 58 28,9 100,0 

Σύνολο 201 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε «Χπήζη αζκήζευν, επγαζιών και ζποςδών 

πεπιπηώζευν από ηον διδάζκονηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 

 

Χπήζη αζκήζευν, επγαζιών και ζποςδών πεπιπηώζευν από ηον διδάζκονηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 1 ,5 ,5 

Μέηπια 11 5,4 5,9 

Καλή 45 22,3 28,2 

Πολύ καλή 79 39,1 67,3 

Άπιζηη 66 32,7 100,0 

Σύνολο 202 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Οπγάνυζη ηος διδάζκονηα» θαη ζρεηηθφ  
γξάθεκα: 
 
 

 

Οπγάνυζη ηος διδάζκονηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 1 ,5 ,5 

Μέηπια 8 4,0 4,5 

Καλή 39 19,3 23,8 

Πολύ καλή 83 41,1 64,9 

Άπιζηη 71 35,1 100,0 

Σύνολο 202 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε «Σςμβολή επγαζιών ζηην καηανόηζη ηηρ ύληρ» 
θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Σςμβολή επγαζιών ζηην καηανόηζη ηηρ ύληρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 2 1,0 1,0 

Μέηπια 13 6,7 7,7 

Καλή 37 19,1 26,8 

Πολύ καλή 85 43,8 70,6 

Άπιζηη 57 29,4 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Καθοδήγηζη και ζσολιαζμόρ επγαζιών» θαη 
ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Καθοδήγηζη και ζσολιαζμόρ επγαζιών 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 5 2,6 2,6 

Μέηπια 23 12,1 14,7 

Καλή 39 20,5 35,3 

Πολύ καλή 76 40,0 75,3 

Άπιζηη 47 24,7 100,0 

Σύνολο 190 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο «Απαιηήζειρ διδάζκονηα από θοιηηηέρ» θαη 
ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Απαιηήζειρ διδάζκονηα από θοιηηηέρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μέηπιερ 7 3,5 3,5 

Απκεηέρ 58 28,7 32,2 

Πολλέρ 80 39,6 71,8 

Πάπα πολλέρ 57 28,2 100,0 

Σύνολο 202 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε «Χπήζη ζύγσπονυν μέζυν διδαζκαλίαρ από ηον 

διδάζκονηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

Χπήζη ζύγσπονυν μέζυν διδαζκαλίαρ από ηον διδάζκονηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 4 2,0 2,0 

Μέηπια 11 5,5 7,5 

Καλή 54 26,9 34,3 

Πολύ καλή 95 47,3 81,6 

Άπιζηη 37 18,4 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Έγκαιπη καηάθεζη βαθμολογίαρ από ηον 

διδάζκονηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 

 

Έγκαιπη καηάθεζη βαθμολογίαρ από ηον διδάζκονηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μέηπια 1 1,3 1,3 

Καλή 22 28,2 29,5 

Πολύ καλή 36 46,2 75,6 

Άπιζηη 19 24,4 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Δπάπκεια πποηεινόμενηρ βιβλιογπαθίαρ» θαη 
ζρεηηθφ  γξάθεκα: 

 
 
 

 

Δπάπκεια πποηεινόμενηρ βιβλιογπαθίαρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 2 1,0 1,0 

Μέηπια 12 6,2 7,2 

Καλή 61 31,4 38,7 

Πολύ καλή 73 37,6 76,3 

Άπιζηη 46 23,7 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ανηαπόκπιζη ηος διδάζκονηα ζε επυηήζειρ 

καηά ηο μάθημα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Ανηαπόκπιζη διδάζκονηα ζε επυηήζειρ καηά ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 1 ,5 ,5 

Μέηπια 10 5,0 5,5 

Καλή 28 13,9 19,4 

Πολύ καλή 72 35,8 55,2 

Άπιζηη 90 44,8 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκά Έτη 2007-2010 

 

 184 

 
Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε «Μεηαδοηικόηηηα ηος διδάζκονηα» θαη ζρεηηθφ  
γξάθεκα: 

 
 
 

 

Μεηαδοηικόηηηα διδάζκονηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 3 1,5 1,5 

Μέηπια 19 9,5 10,9 

Καλή 47 23,4 34,3 

Πολύ καλή 70 34,8 69,2 

Άπιζηη 62 30,8 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε «Γίκαιη κπίζη ηος διδάζκονηα ζηιρ επγαζίερ και ηιρ 

εξεηάζειρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Γίκαιη κπίζη ηος διδάζκονηα ζηιρ επγαζίερ και ηιρ εξεηάζειρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μέηπια 4 3,8 3,8 

Καλή 19 17,9 21,7 

Πολύ καλή 46 43,4 65,1 

Άπιζηη 37 34,9 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Πποθςμία ηος διδάζκονηα για ζςμβοςλέρ ππορ 

ηοςρ θοιηηηέρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Πποθςμία διδάζκονηα για ζςμβοςλέρ ππορ ηοςρ θοιηηηέρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 1 ,5 ,5 

Μέηπια 10 5,0 5,4 

Καλή 33 16,3 21,8 

Πολύ καλή 59 29,2 51,0 

Άπιζηη 99 49,0 100,0 

Σύνολο 202 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην «Όθελορ ηυν θοιηηηών από ηα ακαδημαφκά 

πποζόνηα ηος διδάζκονηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Όθελορ θοιηηηών από ηα ακαδημαφκά πποζόνηα ηος διδάζκονηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηικό 2 1,0 1,0 

Μέηπιο 8 4,0 5,0 

Καλο 42 20,9 25,9 

Πολύ καλό 77 38,3 64,2 

Άπιζηο 72 35,8 100,0 

Σύνολο 201 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ικανόηηηα ανάλςζηρ θεμάηυν εςπύηεπος 

ενδιαθέπονηορ από ηον διδάζκονηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Ικανόηηηα ανάλςζηρ θεμάηυν εςπύηεπος ενδιαθέπονηορ από ηον διδάζκονηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μέηπια 4 2,0 2,0 

Καλή 37 18,3 20,3 

Πολύ καλή 74 36,6 56,9 

Άπιζηη 87 43,1 100,0 

Σύνολο 202 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε «Σςνέπεια ηος διδάζκονηα ζηιρ ςποσπεώζειρ ηος» 
θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Σςνέπεια διδάζκονηα ζηιρ ςποσπεώζειρ ηος 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μέηπια 4 2,0 2,0 

Καλή 23 11,4 13,4 

Πολύ καλή 77 38,3 51,7 

Άπιζηη 97 48,3 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Δνθάππςνζη ζςμμεηοσήρ ηυν θοιηηηών ζηο 

μάθημα από ηον διδάζκονηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Δνθάππςνζη ζςμμεηοσήρ ηυν θοιηηηών ζηο μάθημα από ηον διδάζκονηα 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 1 ,5 ,5 

Μέηπια 14 6,9 7,4 

Καλή 43 21,3 28,7 

Πολύ καλή 68 33,7 62,4 

Άπιζηη 76 37,6 100,0 

Σύνολο 202 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε «Σςνεπγαζία ηος διδάζκονηα με θοιηηηέρ εκηόρ 

υπών διδαζκαλίαρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Σςνεπγαζία με θοιηηηέρ εκηόρ υπών διδαζκαλίαρ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μη ικανοποιηηική 5 2,5 2,5 

Μέηπια 12 6,1 8,6 

Καλή 38 19,2 27,8 

Πολύ καλή 66 33,3 61,1 

Άπιζηη 77 38,9 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ικανόηηηα ηος διδάζκονηα υρ δαζκάλος» θαη 
ζρεηηθφ  γξάθεκα: 

 
 

 

Ικανόηηηα διδάζκονηα υρ δάζκαλορ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μέηπια 10 5,0 5,0 

Καλή 44 21,9 26,9 

Πολύ καλή 77 38,3 65,2 

Άπιζηη 70 34,8 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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12.3.3 Δξσηεκαηνιόγην γηα ΓΠΣ αθαδεκατθώλ εηώλ 2007-2010 
 
 
 
Πην κέξνο απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα ηνπ ΠΓΞΡ θαη ηελ 
άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ηκήκαηνο.  

  
Ν Ξίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε θάπνηα γεληθά 
ζηνηρεία ηνπ ΚΞΠ πνπ αθνξνχλ ζηε βαζκνινγία, ζηνλ αξηζκφ καζεκάησλ πνπ ππνινγίδνπλ νη 
θνηηεηέο λα πεξάζνπλ θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξσζηνχκελσλ καζεκάησλ. 
Γηα θαζεκηά απφ ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα αληίζηνηρα 
γξαθήκαηα. 

 
 

 

  Μέζορ όπορ βαθμολογίαρ 

μέσπι ζήμεπα 

Απιθμόρ μαθημάηυν πος θα πεπάζεηε 

ζηο ηπέσον εξάμηνο 

Απιθμόρ σπυζηούμενυν 

μαθημάηυν 

 Έγκςπα 
20 37 50 

Μέζη Τιμή 7,10 7,86 1,26 

Ελάσιζηη Τιμή 6,00 5 0 

Μέγιζηη Τιμή 8,00 8 6 
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Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε «πρλόηεηα 
παξαθνινύζεζεο καζήκαηνο» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα:  

 

 

 

Σςσνόηηηα παπακολούθηζηρ ηος μαθήμαηορ 

 
Σςσνόηηηα 

Σσεηική 

Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Όλερ ή ζσεδόν όλερ (αποςζίαζα 1-3 θοπέρ) 58 96,7 96,7 

Μάλον ζςσνά (έλλειτα λιγόηεπο από 6 θοπέρ 1 1,7 98,3 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 1 1,7 100,0 

Σύνολο 60 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην «Βαθμό πος πποβλέποςν οι θοιηηηέρ να πάποςν 

ζηο μάθημα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Βαθμό πος πποβλέπεηε να πάπεηε ζηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πάνυ από πένηε 36 59,0 59,0 

Γύπυ ζηη βάζη 8 13,1 72,1 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 17 27,9 100,0 

Σύνολο 61 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Πποεηοιμαζία Γιδάζκονηα/ Γιδάζκοςζαρ για ηο 

μάθημα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 

 

Πποεηοιμαζία διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ για ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 36 59,0 59,0 

Απκεηά καλή 16 26,2 85,2 

Μέηπια 8 13,1 98,4 

Ανεπαπκήρ 1 1,6 100,0 

Σύνολο 61 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Σςμπεπιθοπά διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ππορ 

ηοςρ θοιηηηέρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Σςμπεπιθοπά διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ππορ ηοςρ θοιηηηέρ 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 40 65,6 65,6 

Απκεηά καλή 12 19,7 85,2 

Μέηπια 8 13,1 98,4 

Κακή 1 1,6 100,0 

Σύνολο 61 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην «Δνδιαθέπον διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ για ηο 

μάθημα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Δνδιαθέπον διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ για ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ μεγάλο 34 55,7 55,7 

Απκεηό 19 31,1 86,9 

Μέηπιο 6 9,8 96,7 

Ανεπαπκέρ 2 3,3 100,0 

Σύνολο 61 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Παποςζίαζη και εξήγηζη ηηρ ύληρ ηος 

μαθήμαηορ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Παποςζίαζη και εξήγηζη ηηρ ύληρ ηος μαθήμαηορ 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 36 59,0 59,0 

Απκεηά καλή 13 21,3 80,3 

Μέηπια 9 14,8 95,1 

Ανεπαπκήρ 3 4,9 100,0 

Σύνολο 61 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ανηαπόκπιζη ζε επυηήζειρ καηά ηο μάθημα» 
θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 

 
 
 

 

Ανηαπόκπιζη ζε επυηήζειρ καηά ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 40 65,6 65,6 

Απκεηά καλή 16 26,2 91,8 

Μέηπια 4 6,6 98,4 

Ανεπαπκήρ 1 1,6 100,0 

Σύνολο 61 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Γενική άποτη για ηον/ηην 

διδάζκονηα/διδάζκοςζα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Γενική άποτη για ηον/ηην διδάζκονηα/διδάζκοςζα 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 35 57,4 57,4 

Απκεηά καλή 17 27,9 85,2 

Μέηπια 8 13,1 98,4 

Κακή 1 1,6 100,0 

Σύνολο 61 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε «Μεηαδοηικόηηηα ηος/ηηρ 

διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Μεηαδοηικόηηηα διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 34 55,7 55,7 

Απκεηά καλή 13 21,3 77,0 

Μέηπια 13 21,3 98,4 

Κάηυ από ηο μέηπιο 1 1,6 100,0 

Σύνολο 61 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηνλ «Τπόπο διδαζκαλίαρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 

 
 
 
 

 

 Τπόπορ διδαζκαλίαρ 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλόρ 32 52,5 52,5 

Απκεηά καλόρ 19 31,1 83,6 

Μέηπιορ 7 11,5 95,1 

Κάηυ από ηο μέηπιο 3 4,9 100,0 

Σύνολο 61 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκά Έτη 2007-2010 

 

 205 

 

 
Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ικανόηηηα διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ζηην 

ανάλςζη θεμάηυν» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Ικανόηηηα διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ζηην ανάλςζη θεμάηυν 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 37 61,7 61,7 

Απκεηά καλή 15 25,0 86,7 

Μέηπια 5 8,3 95,0 

Κάηυ από ηο μέηπιο 3 5,0 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Σςνέπεια διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ζε 

ςποσπεώζειρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Σςνέπεια διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ζε ςποσπεώζειρ 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 40 65,6 65,6 

Απκεηά καλή 12 19,7 85,2 

Μέηπια 8 13,1 98,4 

Κάηυ από ηο μέηπιο 1 1,6 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ανηικειμενικόηηηα διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ 

ζηην αξιολόγηζη απόδοζηρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Ανηικειμενικόηηηα διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ ζηην αξιολόγηζη απόδοζηρ 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 34 60,7 60,7 

Απκεηά καλή 11 19,6 80,4 

Μέηπια 10 17,9 98,2 

Κάηυ από ηο μέηπιο 1 1,8 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ανηιζηοίσιζη παιδαγυγικήρ ππακηικήρ και 

απαιηήζευν» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 

 

 

 

Ανηιζηοίσιζη παιδαγυγικήρ ππακηικήρ και απαιηήζευν 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 36 61,0 61,0 

Απκεηά καλή 9 15,3 76,3 

Μέηπια 12 20,3 96,6 

Κάηυ από ηο μέηπιο 2 3,4 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην εάλ είλαη «Πποζιηόρ/ή και εςγενήρ ο/η 

διδάζκονηαρ/ διδάζκοςζα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Πποζιηόρ/ή και εςγενήρ διδάζκονηαρ/διδάζκοςζα 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ 41 67,2 67,2 

Απκεηά 12 19,7 86,9 

Μέηπια 7 11,5 98,4 

Κάηυ από ηο μέηπιο 1 1,6 100,0 

Σύνολο Σύνολο 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην «Δνδιαθέπον ηος/ηηρ διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ για 

ηα θοιηηηικά πποβλήμαηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Δνδιαθέπον διδάζκονηα/διδάζκοςζαρ για ηα θοιηηηικά πποβλήμαηα 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ μεγάλο 36 59,0 59,0 

Απκεηό 12 19,7 78,7 

Μέηπιο 10 16,4 95,1 

Κάηυ από ηο μέηπιο 2 3,3 98,4 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 1 1,6 100,0 

Σύνολο 61 100,0  
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Καθοδήγηζη και ζσολιαζμόρ επγαζιών για ηο 

μάθημα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
 
 
 

 

Καθοδήγηζη και ζσολιαζμόρ επγαζιών για ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ ικανοποιηηική 29 48,3 48,3 

Επαπκήρ 15 25,0 73,3 

Μέηπια 12 20,0 93,3 

Ανεπαπκήρ 2 3,3 96,7 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 2 3,3 100,0 

Σύνολο 60 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Άποτη για ηο επικοςπικό διδακηικό 

πποζυπικό» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
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Άποτη για ηο επικοςπικό διδακηικό πποζυπικό 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλό 21 63,6 63,6 

Απκεηά καλό 6 18,2 81,8 

Μέηπιο 3 9,1 90,9 

Δεν ξέπυ / δεν απανηώ 3 9,1 100,0 

Σύνολο 33 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Ανηαπόκπιζη βαζικού διδακηικού βοηθήμαηορ 

ζηιρ ανάγκερ ηυν θοιηηηών» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
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Ανηαπόκπιζη βαζικού διδακηικού βοηθήμαηορ ζηιρ ανάγκερ ζαρ 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 29 47,5 47,5 

Απκεηά καλή 14 23,0 70,5 

Μέηπια 13 21,3 91,8 

Ανεπαπκήρ 5 8,2 100,0 

Σύνολο 61 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Κινηηοποίηζη ενδιαθέπονηορ για ηο μάθημα» 
θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
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Κινηηοποίηζη ενδιαθέπονηορ για ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ μεγάλη 33 54,1 54,1 

Απκεηά μεγάλη 11 18,0 72,1 

Μέηπια 12 19,7 91,8 

Ελάσιζηη / Καθόλος 5 8,2 100,0 

Σύνολο 61 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Τήπηζη ηος υπαπίος διδαζκαλίαρ ζςγκπιηικά με 

άλλα μαθήμαηα» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
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Τήπηζη υπαπίος διδαζκαλίαρ ζςγκπιηικά με άλλα μαθήμαηα 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Σε μεγάλο βαθμό 36 58,1 58,1 

Απκεηά 18 29,0 87,1 

Μέηπια 7 11,3 98,4 

Ελάσιζηα 1 1,6 100,0 

Σύνολο 62 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην «Ωπάπιο διδαζκαλίαρ» θαη ζρεηηθφ  γξάθεκα: 
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Ωπάπιο διδαζκαλίαρ 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ ικανοποιηηικό 26 41,9 41,9 

Απκεηά καλό 20 32,3 74,2 

Μέηπιο 12 19,4 93,5 

Κακό / κοςπαζηικό 4 6,5 100,0 

Σύνολο 62 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Σαθήνεια ζηόσυν μαθήμαηορ» θαη ζρεηηθφ  
γξάθεκα: 
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Σαθήνεια ζηόσυν μαθήμαηορ 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Μεγάλη 32 53,3 53,3 

Απκεηή 17 28,3 81,7 

Μέηπια 10 16,7 98,3 

Ελάσιζηη / Καθόλος 1 1,7 100,0 

Σύνολο 60 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ «Γενική άποτη για ηο μάθημα» θαη ζρεηηθφ  
γξάθεκα: 
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Γενική άποτη για ηο μάθημα 

 
Σςσνόηηηα Σσεηική Σςσνόηηηα 

Αθποιζηική  

Σςσνόηηηα 

 Πολύ καλή 31 51,7 51,7 

Απκεηά καλή 12 20,0 71,7 

Μέηπια 14 23,3 95,0 

Κακή 3 5,0 100,0 

Σύνολο 60 100,0  
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12.4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
 
Παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο 

 

Δξγαζηήξην Σνπξηζηηθώλ Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ (ΔΣΔΜ) 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

ΦΔΚ Ίδξπζεο Δξγαζηεξίνπ Ρεχρνο Β, ΦΔΘ  1212/26.11.1998  

Γηεύζπλζε 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Κηράισλ 8, 

82100 

Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε  www.chios.aegean.gr/tourism  

Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Θαζεγεηήο Ξάξηο Ρζάξηαο 

E-mail  etem@emt.aegean.gr 

Σειέθσλν 22710 35321, 35322 

Fax 22710  35399  

 

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 

Ρν Δξγαζηήξην Ρνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Κειεηψλ, ηδξχζεθε ην 2000 θαη  αλήθεη ζην ηκήκα 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη εδξεχεη ζηελ πφιε ηεο Σίνπ.  

 

ΣΟΥΟΙ 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ρνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Κειεηψλ πεξηιακβάλνπλ: 

 Ρε δηεχξπλζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πάλσ ζε δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηήκε ηνπ ηνπξηζκνχ, ε νπνία δηδάζθεηαη ζην ηκήκα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Ππνπδψλ 

«Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο.  

 Νη ηνκείο ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ ETEM είλαη νη παξαθάησ: 

1. Γηνίθεζε ηνπ Ρνπξηζκνχ θαη Ρνπξηζηηθψλ Ξξννξηζκψλ 

2. Κάλαηδκελη Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

3. Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε θαη Πρεδηαζκφο 

4. Ρνπξηζηηθή Νηθνλνκία 

5. Ξεξηβάιινλ θαη Ρνπξηζκφο 

6. Θνηλσληνινγία ηνπ Ρνπξηζκνχ 

7. Ξιεξνθνξηθή, Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ θαη Ρνπξηζκφο 

8. Ρνπξηζηηθφ Κάξθεηηλγθ 

9. Ρνπξηζηηθή Δθπαίδεπζε 

10. Φηινμελία θαη Αεξνκεηαθνξέο 

https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=d6818eca5028413baa9e727bb99e158e&URL=http%3a%2f%2fwww.chios.aegean.gr%2ftourism
https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=d6818eca5028413baa9e727bb99e158e&URL=mailto%3aetem%40emt.aegean.gr
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ΑΠΟΣΟΛΗ 

 

Βαζηθή απνζηνιή θαη ζθνπφο ηνπ ΔΡΔΚ είλαη ε θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

αλαγθψλ ηφζν ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη 

Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» φζν θαη ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, πάλσ ζε δεηήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 Ζ ζπλεξγαζία κε Διιεληθνχο θαη δηεζλείο αθαδεκατθνχο νξγαληζκνχο θαη εξεπλεηηθά 

θέληξα κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ επαθή θαη ε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (αθαδεκατθνχο, εξεπλεηέο, 

εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ ηνπξηζκνχ θ.α.) εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ.  

 Ζ δηνξγάλσζε δηεπηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη 

επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ.  

 Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε θαη δεκνζίεπζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 Νη ηαθηηθέο πξνζθιήζεηο θαη επηζθέςεηο δηαθεθξηκέλσλ Διιήλσλ θαη μέλσλ επηζηεκφλσλ 

ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη αλαγθψλ ηνπ ΔΡΔΚ.  

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδησηηθνχο θνξείο, ηδξχκαηα θαη πάζεο θχζεσο νξγαληζκνχο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην πεδίν δξάζεο ηνπ ΔΡΔΚ. 

 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

Ρν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΔΡΔΚ έρεη ζπλάςεη επαγγεικαηηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

δηαηκεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο κε δηεζλείο θαη Διιεληθνχο ηνπξηζηηθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο. 

Νξηζκέλνη απφ απηνχο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ζηνπο παξαθάησ: 

 

 Δζληθφ Θέληξν Θνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

 Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ  

 Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν 

 Ξάληεηνλ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ   

 Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 Διιεληθφ Αλνηρηφ Ξαλεπηζηήκην                        

 Fairleigh Dickinson University, Ζ.Ξ.Α. 

 University of Surrey, Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Strathclyde , Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Hertfordshire, Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Nottingham, Κεγάιε Βξεηαλία  
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 Free University of Bozen-Bolzano, Ηηαιία 

 πνπξγείν Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

 πνπξγείν Αλάπηπμεο 

 πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη δεκνζίσλ Έξγσλ  

 Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ 

 Πχιινγνο Διιεληθψλ Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΠΔΡΔ)  

 Πχλδεζκνο ελ Διιάδη Ρνπξηζηηθψλ θαη Ραμηδησηηθψλ Γξαθείσλ (HATTA) 

 Πχλδεζκνο Διιήλσλ Δπαγγεικαηηψλ Νξγαλσηψλ Ππλεδξίσλ (HAPCO) 

 Μελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο  

 Διιεληθή Αεξνπνξηθή Έλσζε 

 Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο (ΔΓΔΡ) 

 Tourism Society, Κεγάιε Βξεηαλία  

 AACO (Arab Air Carriers Organisation) 

 ΑIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism)  

 ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) 

 ATRS (Air Transport Research Society) 

 BATER (Balkan Association for Tourism Education & Research) 

 EuroCHRIE (European Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 German Aviation Research Society 

 IATA (International Air Transport Association) 

 I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 TTRA (Travel & Tourism Research Association)  

 WLRA (World Leisure Research Association) 

 

 

ΚΤΡΙΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ ΣΟΤ ΔΣΔΜ: 

 Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε  

 Ξεξηβάιινλ θαη Ρνπξηζκφο 

 Γηαρείξηζε Ρνπξηζηηθψλ Ξξννξηζκψλ 

 Κάλαηδκελη Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ  

 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο Ρνπξηζκνχ 

 Ρνπξηζηηθφ Κάξθεηηλγθ  

 Γηα-δηθηπαθή Δθπαίδεπζε ζηνλ Ρνπξηζκφ  

 Γηνίθεζε, Ξνιηηηθή  θαη Πρεδηαζκφο ηνπ Ρνπξηζκνχ  

 Ρνπξηζκφο θαη Ξνιηηηζκφο 

 Ρνπξηζηηθή Νηθνλνκία  

 Αλζξσπνινγία ηνπ Ρνπξηζκνχ 

 Ρνπηθή θαη Ξεξηθεξεηαθή Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε  

 Ππλεξγαηηθά Γίθηπα ζηνλ Ρνπξηζκφ 

 Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην θαη Ρνπξηζκφο  
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 Ξξσηνβνπιίεο θαη Γξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ Ρνπξηζκφ 

 Ρνπξηζηηθή Δθπαίδεπζε θαη Θαηάξηηζε  

 Αεηθνξηθή Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε 

 Γηνίθεζε Φηινμελίαο 

 Κεηαθνξέο ζηνλ Ρνπξηζκφ θαη Αεξνκεηαθνξέο 

 Λέεο Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηνλ Ρνπξηζκφ 

 

 ΠΙΝΑΚΔ (1 & 2) ΜΔ ΔΡΓΑ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΘΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΔΜ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΔ ΔΗΓΗΘΔΠΖ ΠΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ ΞΝ 

ΔΣΝΛ ΙΝΞΝΗΖΘΔΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΡΔΚ ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 

 

1 
2007-

2008 

Ξξφγξακκα ηνπ Ηδξχκαηνο Ξξνψζεζεο Έξεπλαο (ΗΞΔ) ηεο Θχπξνπ κε 

ηίηιν «Τεθηαθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Ξιαίζην γηα ηελ Ξξνψζεζε πεξεζηψλ 

Νηθνινγηθνχ θαη Ξνιηηηζηηθνχ Ρνπξηζκνχ ζηελ Θχπξν» αλαθνξηθά κε 

ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία Business 

Architects Consultancy.  

2 
2007-

2008 

Ξξφγξακκα πνπ έρεη αλαιάβεη ην Δζληθφ Θέληξν Θνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

(ΔΘΘΔ) κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία Τεθηαθψλ Δθαξκνγψλ θαη Δξγαιείσλ γηα 

ηελ Αλάπηπμε ηνπ Αζιεηηθνχ Ρνπξηζκνχ ζηελ Θχπξν».  

3 
2007-

2008 

Θνηλνηηθφ Ξξφγξακκα SEMSON (South Eastern Mediterranean Spatial 

Observatory Network) ηνπ Ηλζηηηνχην Αζηηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΗΑΞΑΓ) ηνπ Ξαληείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ.  

4 
2007 - 

2008 

Νκάδα Δξγαζίαο B1 γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα ηνπ 

Forum Ρνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο ηνπ πνπξγείνπ 

Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. 

5 
2006-

2008 

MESST Κεζνγεηαθφ πξφηππν γηα ηνλ αεηθφξν ηνπξηζκφ. INTERREG III B 

ζε ζπλεξγαζία κε ΓΔΡΑΞ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ, ΔΝΡ, ΘΝΡ θαη 4 

δηεζλείο εηαίξνπο 

6 
2006-

2007 

Δπηκέηξεζε θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηνπ 

Ρνπξηζκνχ ζε ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε Θχπξν θαη Διιάδα. ΔΘΘΔ- 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ-Cyprus College 

7 
2006-

2007 

Ξξνζδηνξηζκφο θαη αλάπηπμε κνληέισλ δηνίθεζεο κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ μελνδνρεηαθψλ θαη επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο θαηάξηηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Θχπξν. ΔΘΘΔ 

8 
2006-

2007 

Ξξφγξακκα Allways Tourism ηεο Θνηλνηηθήο Ξξσηνβνπιίαο EQUAL πνπ 

πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ HATTA κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Θνηλσληθνχ Ρακείνπ θαη ηνπ πνπξγείνπ Απαζρφιεζεο & 

Θνηλ. Ξξνζηαζίαο.   

11 
2006-

2007 

Θνηλνηηθφ Ξξφγξακκα TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for 

University Studies) πνπ πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΡΔΗ 

Θεζζαινλίθεο.  Ρν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε κέζα απφ θαηάιιειεο 

δξάζεηο ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

12 
2006-

2007 

Θαηαζθεπή ηεο κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα ζην ρξνληθφ πιαίζην 1925-1999 θαη 

κε δπλαηφηεηα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θαη επέθηαζεο. Φνξέαο: 

Δπηηξνπή Δξεπλψλ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  

13 
2006-

2007 

Νκάδα Δξγαζίαο Α1 γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα ηνπ 

Forum Ρνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο ηνπ πνπξγείνπ 

Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. 

14 
2006-

2007 

Δπξσπατθφ Ξξφγξακκα MEDOCC «Ξξνψζεζε ηεο Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο».  Κεζνγεηαθφ παξαηεξεηήξην γηα ηνλ βηψζηκν ηνπξηζκφ 

INTERREG III B ζε ζπλεξγαζία κε Αλαπηπμηαθή Γξεβελψλ θαη 4 δηεζλείο 

εηαίξνπο 

15 
2006-

2007 

Δπξσπατθφ Ξξφγξακκα “Innovation for Sustainable Tourism and 

Services in the South Aegean – ISTOS” ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Γσδεθαλήζνπ θαη ηέζζεξηο δηεζλείο 

εηαίξνπο 

16 
2006-

2007 

Καζηίρα Σίνπ θαη Θαηαλαισηέο: Ξνιιαπιέο θαη Ακθηζβεηνχκελεο 

Πεκαζίεο, Ξξαθηηθέο θαη Ραπηφηεηεο 

17 
2005-

2006 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα, SINNER_GI (Strengthening International 

Research on Geographical Indications: from research foundation to 

consistent policy), Co-ordinator: Bertil SYLVANDER, INRA, 

Σξεκαηνδφηεζε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, FP6 

18 
2004-

2007 

Γηεζλέο Δπξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα TEMPUS – MEDA (CD-JEP-

31084-2003) κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Ρκήκα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ), ηνπ Ρ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (Ρκήκα Ρνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ), ηνπ Polytechnic Institute of Beja (School of Technology 

and Marketing) ηεο Ξνξηνγαιίαο, ηνπ Alexandria University (Faculty of 

Tourism and Hospitality) ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ Tishreen University (Faculty 

of Economics) ηεο Ππξίαο, θαη ηνπ Lebanese University (Faculty of 

Tourism and Hotel Management) ηνπ Ιηβάλνπ. Ρίηινο πξνγξάκκαηνο: 

“Enhancing regional academic cooperation in the Mediterranean: 

development of postgraduate studies in tourism and hospitality”. 

19 2004 - Δξεπλεηηθφ Δπξσπατθφ Ξξφγξακκα «HERMES» (Harnessing 
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2006 Employment, Regional Mobility and Entrepreneurship in Southeastern 

Europe) ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Αζηηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΗΑΞΑΓ) ηνπ Ξαληείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ.  Ρν 

πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο απαζρφιεζεο, ηεο 

πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ 

λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε (Διιάδα, Ρνπξθία, Βνπιγαξία θαη Θχπξνο). 

20 
2004 - 

2006 

Ξξφγξακκα «ΞΘΑΓΝΟΑΠ» Δλίζρπζε Έξεπλαο Νκάδσλ ζηα 

Ξαλεπηζηήκηα. Ζ γπλαηθεία εξγαζία ζηηο αηνκηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη 

ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ Ρνπξηζκφ: Νη πεξηπηψζεηο ηεο 

Κπθφλνπ θαη ηεο Ιέζβνπ - Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

21 
2003-

2006 

Γηεζλέο Δπξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα TEMPUS – CARDS (CD-JEP-

17121-2002) κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Ρκήκα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ), ηνπ Ρ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (Ρκήκα Ρνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ), ηνπ University of Strathclyde (Scottish Hotel School) ηεο 

Κεγάιεο Βξεηαλίαο, ηνπ Lahti Polytechnic (School of Tourism & 

Hospitality Management) ηεο Φηιαλδίαο, ηνπ University of Bitola (Faculty 

of Tourism) ηεο Ξ.Γ.Γ.Κ., ηνπ University Fan Noli (Department of 

Marketing & Tourism) ηεο Αιβαλίαο, ηνπ University of Novi Sad (Faculty 

of Λatural Sciences, Department of Geography & Tourism) ηεο Πεξβίαο-

Καπξνβνπλίνπ, θαη ηνπ University of Rijeka (Faculty of Tourism and 

Hospitality Management) ηεο Θξναηίαο. Ρίηινο πξνγξάκκαηνο: 

“Advanced regional cooperation in Southeastern Europe: development of 

postgraduate curriculum for tourism and hospitality studies”  

22 
2003-

2006 

Γηαθξαηηθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα TEMPUS - PHARE (CD-JEP-17212-

2002) κεηαμχ ηνπ Ρ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (Ρκήκα Ρνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ), ηνπ Lahti Polytechnic (Department of Tourism & 

Hospitality) Finland, ηνπ University of Strathclyde (Scottish Hotel School) 

United Kingdom, ηνπ University of Bitola (Faculty of Tourism) 

F.Y.R.O.M., ηνπ University Fan Noli (Department of Marketing) Albania, 

ηνπ University of Novi Sad (Department of Geography & Tourism) Serbia 

& Montenegro, θαη ηνπ University of Rieka (Faculty of Tourism & 

Hospitality) Croatia. Θέκα: «Αλακφξθσζε θαη αλαβάζκηζε 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ δηνίθεζε 

θηινμελίαο».  

23 
2003-

2006 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Βηψζηκε Αλάπηπμε Λεζησηηθνχ Σψξνπ», ζην 

πιαίζην ηνπ ΞΔΛΔΓ (ΓΓΔΡ) κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ πνπξγείνπ 

Αηγαίνπ θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Νηλνπζζψλ – Αηγαίνπ, 

24 
2002 - 

2005 

Ξξφγξακκα «ΖΟΑΘΙΔΗΡΝΠ: ΞΝΡΟΝΦΗΔΠ ΔΟΔΛΑΠ ΚΔ 

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΑΠΗΘΖ ΔΟΔΛΑ» - Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

25 2003- Γηεζλέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κειέηεο ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 
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2004 ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο απφ κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, “The use of the Information Systems by Small Business. 

Project participants include academic and consultant professionals from: 

Austarlia, Germany, Brazil, Greece, UK, Canada, New Zealand, USA, 

Slovenia, Denmark, India, Norway, South Africa, Italy, UAE, Portugal, 

Israel, South Korea.  

26 
2002 - 

2004 

Ξξφγξακκα : Democratic Participation in Urban Governance (DEMOS) - 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ.  

27 
2001-

2004 

Γηεζλέο Δπξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα TEMPUS – CARDS (CD-JEP-

15007-2000) κεηαμχ ηνπ Ρ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (Ρκήκα Ρνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ), ηνπ Hame Polytechnic (Tourism Development 

Programme) ηεο Φηιαλδίαο, ηνπ University of Strathclyde (Scottish Hotel 

School) ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο, ηνπ University of Bitola (Faculty of 

Tourism) ηεο Ξ.Γ.Γ.Κ., ηνπ University Fan Noli (Department of 

Marketing) ηεο Αιβαλίαο, ηνπ University Aleksander Xhuvani 

(Department of Economics) ηεο Αιβαλίαο, θαη ηνπ University Ismail 

Qemal (Department of Marketing) ηεο Αιβαλίαο. Ρίηινο πξνγξάκκαηνο: 

“Enhancing regional cooperation in Southeastern Europe: curriculum 

updating and adoption for tertiary-level tourism and hospitality courses”. 

28 
2002-

2004 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «QUALITEST: Κeasurement Tools and Methods 

Needed for Monitoring the Quality of Tourist Destinations and Services – 

Indicators & Benchmarking», Σξεκαηνδφηεζε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

29 
2002-

2003 

Research project “Exploring the Digital Divide in Low Cost Air Travel” 

funded under the Research & Development Fund of the Univeristy of 

Strathclyde.  

30 
2002-

2003 

Γηεζλέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα PHARE (98/MAC02/02/007, 

Component 5) "Vocational Training Improvement in the Border Region" 

ζηελ Ξ.Γ.Γ.Κ., ζε ζπλεξγαζία κε ηελ LDK Consultants, Engineers and 

Planners, Athens, Greece.  

31 
2002-

2003 

Γηεζλέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα PHARE (98/MAC02/02/007, 

Component 2) "Pelister Tourism Development Study" ζηελ Ξ.Γ.Γ.Κ., ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ LDK Consultants, Engineers and Planners, Athens, 

Greece.  

32 
2002-

2003  

Ξεξηθεξεηαθφ Ξξφγξακκα Θαηλνηνκηψλ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 

«ΛΑΗΑΠ» ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην Ιέζβνπ θαη ηελ Ξεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

ην πνπξγείν Αλάπηπμεο 

33 
2000 - 

2003 

Ξξφγξακκα : Αλάπηπμε εγεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξνζφλησλ ηδηνθηεηψλ 

θαη ζηειερψλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (Θνηλνηηθή 

Ξξσηνβνπιία LEONARDO DA VINCI) - Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 
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34 
2001-

2003 

Γηεζλέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κειέηεο ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ 

Internet γηα ηελ ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Border 

Technicon Polytecnic ηεο Λφηηαο Αθξηθήο θαη ηνπ University of 

Strathclyde ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο.   

35 
2001-

2002 

Γηεζλέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην 

Conservational International, titled “Environmental practices in tourism 

hotspots: barriers of adoption and policy implications” θαη co-

coordinated απφ ην Cornell University.  

36 
1996 - 

2002 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΞΔΘΝ ηνπ ΗΑΑΘ ηνπ 

ΔΘΘΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην θαη ην Ξαλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο. Ρίηινο: «Θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο Άηιαο ηεο Διιάδαο»  

37 
2000-

2001 

Γηεζλέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα PHARE – Cross-Border Cooperation 

(OOSPF-13) “Integrated development of the village Malovishta in terms of 

tourism development and cultural & ecological preservation” ζηελ 

Ξ.Γ.Γ.Κ. 

38 
2000-

2001 

Δξεπλεηηθφ έξγν «Δξεπλα γηα ηε δεκηνπξγία δεηθηψλ λεζησηηθφηεηαο – 

Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ Διιεληθψλ Λεζηψλ», πνπξγείν Αηγαίνπ 

39 
1999-

2001 

Δξεπλεηηθφ Ξξφγξακκα «EMPOST-NET: Emerging Paradigm of 

Sustainable Tourism – A network perspective», Ππληνληζηήο: 

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), 

Lund University, Σξεκαηνδφηεο Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δξεπλεηηθφ 

Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη Θιηκαηηθή Αιιαγή» 

40 
2001-

2000 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα Cultural Tourism Research Project ηνπ European 

Association for Tourism & Leisure Education (ATLAS) ζηα πιαίζηα 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΣΣΗΗ Γηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Γηεχζπλζεο.  

41 2001 

«Ξξφγξακκα Αμηνπνίεζεο Ξεξηνπζίαο Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ 

Ρνπξηζκνχ, Έξγν:   Κειέηε  Λέσλ  Ρερλνινγηψλ  ζηνλ  Ρνπξηζκφ»,   

Θιαδηθή  κειέηε   πνπ  εθπνλήζεθε  γηα  ινγαξηαζκφ  ηεο  FUJI  BANK  

θαη  απνηειεί  ηκήκα  ησλ παξερφκελσλ πξνο ηελ Δ.Ρ.Α. Α.Δ  ππεξεζηψλ  

ζην  πιαίζην  ηεο  αμηνπνίεζεο  ηεο  αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ν.Ρ.  

42 
1998 - 

2000 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηνλ ΔΝΡ ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΔΘΘΔ. Ρίηινο: «Δζσηεξηθφο ηνπξηζκφο: ηάζεηο 

θαη πξννπηηθέο». 

43 
1997 - 

2000 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΞΔΣΥΓΔ. Ρίηινο: 

«Ππκβνιή Ξξνγξακκάησλ Αζηηθνχ Ρνπξηζκνχ ζηελ Αλάπηπμε-

Αλάπιαζε Ηζηνξηθψλ Θέληξσλ: ε πεξίπησζε ηεο Αζήλαο». 

44 
1997 - 

2000 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα. Ρίηινο: «Νηθνγελεηαθέο ζηξαηεγηθέο 

απαζρφιεζεο θαη απηναπαζρφιεζεο ζηνλ Ρνπξηζηηθφ Ρνκέα ηεο Σίνπ». 

45 
1997 - 

2000 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

ΔΞΔΑΘ. Ρίηινο: «Ξξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ 
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γξαθείνπ δηαζχλδεζεο-ζηαδηνδξνκίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ». 

46 
1996-

2000 

Δθπφλεζε ηνπ «Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αλάπηπμεο Λ.Ιέζβνπ», 

Σξεκαηνδφηεζε πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Ξξφγξακκα ΔΑΞΡΑ 

47 
1996 - 

2000 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΞΔΣΥΓΔ ηνπ ΗΑΑΘ 

ηνπ ΔΘΘΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΔΚΞ. Ρίηινο: 

«Ξαξαζεξηζηηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα». 

48 1999 Δξεπλεηηθφ έξγν «Αλάπηπμε Λεζησηηθνχ Σψξνπ», ΞΔΘΝ 

49 
1998-

1999 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα TEMPUS - PHARE (CME-03112-97) κεηαμχ ηνπ 

Ρ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (Ρκήκα Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ), ηνπ Leeds 

Metropolitan University (Faculty of Cultural and Education Studies) ηεο 

Κεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηνπ University of Bitola (Faculty of Tourism) ηεο 

Ξ.Γ.Γ.Κ. 

50 
1998-

1999 

DIME Project: «The diffusion and application of multimedia in the 

tourism and hospitality industries; its implications for employment”. 

Production of a report and of a field research work conducted at the 

University of Surrey for the DIME project (Defining Multimedia for 

Employment) funded under the ESF initiative (ADAPT programme – E.U. 

funded).  

51 
1997 - 

1999 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηνλ Νξγαληζκφ 

Οπκνηνκηθνχ Πρεδίνπ θαη Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο Αζήλαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Ρνκέα Ξνιενδνκίαο - Σσξνηαμίαο ηνπ ΔΚΞ. Ρίηινο: 

«Γηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ αεηθνξηθήο (βηψζηκεο) αλάπηπμεο θαη 

ρσξνζέηεζεο ηνπ Ρνκέα ηνπ Ρνπξηζκνχ ζηελ Αηηηθή». 

52 
1997-

1998 

Δθπφλεζε έξεπλαο κε ζέκα «Γηα ηελ εθπφλεζε δεηθηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ λεζησηηθφηεηα», πνπξγείν Αηγαίνπ 

53 
1995-

1998 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα “Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηε δεκηνπξγία 

πιαηζίνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε κεηνλεθηηθά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ”, 

Σξεκαηνδφηεο: πνπξγείν Αηγαίνπ 

54 
1990 - 

1998 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ ΔΝΡ θαη 

ην ΔΘΘΔ. Ρίηινο: «Ν ηνπξηζκφο σο παξάγνληαο θνηλσληθήο αιιαγήο». 

55 
1996-

1998 

Δπξσπατθφ Δξεπλεηηθφ Ξξφγξακκα Regional Inovation Strategies (RIS) 

γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηελ 

Ξεξηθέξεηα ηεο Πηεξεάο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 1996-1998, ζηα πιαίζηα 

ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Ξεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΗΞΑ)  ηνπ Ξαληείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

56 
1996-

1997 

Δξεπλεηηθφ θαη ηερλνινγηθφ πξφγξακκα Διιάδα-Γαιιίαο (Ξιάησλ) κε 

ζέκα “Ππγθξηηηθή κειέηε ησλ κηθξνλεζησηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηε 

Γαιιία θαη ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ, αλζξψπηλσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ” ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Δξγαζηήξην Geosystemes ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Bretagne Occidental, 

ρξεκαηνδφηεζε ΓΓΔΡ 
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57 
1995-

1997 

Δθπφλεζε έξεπλαο κε ζέκα «Πρέδην Νινθιεξσκέλεο Ρνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο Νξεηλήο Δπαξρίαο Ξισκαξίνπ», Ππκβνχιην Ξεξηνρήο 5εο 

Δδαθηθήο Ξεξηθέξεηαο Ιέζβνπ  

58 1996 

Έξεπλα "Ρνπξηζηηθή εθπαίδεπζε θαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα", 1996 Φνξέαο: ΗΛΔ (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο). 

 

59 
1992-

1995 

Γηθηχνπ EURISLES (θνηλνηηθφ πξφγξακκα RECITE) γηα ηε δεκηνπξγία 

πηινηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ λεζηψλ ηεο ΔΔ 

60 
1991 - 

1994 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν αλαηέζεθε απφ ην ΘΔΓΚΔ (θνηλνηηθή 

πξσηνβνπιία NOW) θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δ.Δ. Ρίηινο: 

«Απνηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γπλαηθείσλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ». 

61 
1991 - 

1994 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Κνξθνινγίαο θαη 

Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο ηεο ΞΑΠΞΔ ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ 

Δ.Δ. θαη ηε Γ.Γ. Ηζφηεηαο. Ρίηινο: « Ζ γπλαηθεία απαζρφιεζε ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα: δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη επηζήκαλζε 

πξννπηηθψλ». 

62 
2002-

2003 

European Collaborative Research Project “Learning Destinations”. 

Participants of the project are: University of Strathclyde (project director), 

ETOUR, Sweden (Project Secretary), Centre for Regional and Tourism 

Research, Denmark, Finnish Network for Tourism Studies, Finland, 

Queen Margaret University College, Scotland, Karlstad University, 

Sweden (National project coordinators), Centre for Regional and Tourism 

Research, Denmark, Finnish Network for Tourism Studies, Finland, 

Lillehammer College, Norway, ETOUR, European Tourism Research 

Institute, Sweden, Dalarna College, Sweden. 

63 
1998-

2000 

European Project “Competitiveness and employment promotion in the 

tourist agencies sector through the employees and the entrepreneurs 

adaptation in the new working requirements of the tourist field”.  

64 1998 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα Aegean DOLPHIN (απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε). 

Δπεμεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, εθπαίδεπζε – επίβιεςε ηκήκαηνο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

65 
2006-

2007 

Ξξφγξακκα ηνπ Ηδξχκαηνο Ξξνψζεζεο Έξεπλαο (ΗΞΔ) ηεο Θχπξνπ κε 

ηίηιν «Τεθηαθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Ξιαίζην γηα ηελ Ξξνψζεζε πεξεζηψλ 

Νηθνινγηθνχ θαη Ξνιηηηζηηθνχ Ρνπξηζκνχ ζηελ Θχπξν» αλαθνξηθά κε 

ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία Business 

Architects Consultancy. 

66 
2006-

2007 

Ξξφγξακκα ηνπ Ηδξχκαηνο Ξξνψζεζεο Έξεπλαο (ΗΞΔ) ηεο Θχπξνπ κε 

ηίηιν «Ξξνζδηνξηζκφο θαη Αλάπηπμε Κνληέισλ Γηνίθεζεο Κηθξνκεζαίσλ 

Μελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.  Αμηνιφγεζε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο θαη Αθαδεκατθήο Θαηάξηηζεο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ 
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Θχπξν» αλαθνξηθά κε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιεθζεί απφ ην 

Δζληθφ Θέληξν Θνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΘΘΔ).  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

 ΚΔΙΔΡΔΠ ΚΔ ΔΗΓΗΘΔΠΖ ΠΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ 

 

1 

 

 

 

 

2008 

Ππλεξγαζία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ην ΔΡΔΚ 

(Δξγαζηήξην Ρνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Κειεηψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ) γηα ηε δεκηνπξγία "Νδεγνχ θαιήο Ξξαθηηθήο" (Best practice) κε 

ηίηιν: "Ρνπξηζκφο παίζξνπ θαη Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε", ν νπνίνο ζα 

απεπζχλεηαη ζηνπο Γήκαξρνπο, ηνπο Ππκβνχινπο ησλ Γεκνηηθψλ 

Δπηηξνπψλ Ρνπξηζκνχ θαη ηα ζηειέρε ησλ Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξηψλ ησλ 

Γήκσλ. Πθνπφο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ Γεκνηηθψλ Αξρφλησλ γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ, θαζψο 

θαη ε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζην πιαίζην ηεο Γ‟ 

Ξξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

2 

 

 

 

2008 

Ππλεξγαζία ηεο Δηαηξείαο Ρνπξηζηηθήο θαη Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

Αζελψλ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ν.Ρ.Α. (Δ.Ρ.Ν.Α.Α. Α.A.E. Ν.Ρ.Α.) 

θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ/Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Θνλδπιίσλ 

Έξεπλαο, γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ: Θαηαζηαηηθή Κειέηε Αζελατθνχ 

Ρνπξηζκνχ – απφ ηελ Ξξν-Νιπκπηαθή ζηε Κεηά-Νιπκπηαθή Ξεξίνδν: Ζ 

επίδξαζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηνλ Αζελατθφ Ρνπξηζκφ θαη ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε, νη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο, νη πξννπηηθέο-

πξνθιήζεηο θαη νη επφκελεο δξάζεηο γηα ηελ επφκελε 5εηία (2008 -2012).  

3 

2007 13. Κειέηε «Γεκηνπξγία Ρνπξηζηηθνχ Ξαξαηεξεηεξίνπ ζηνλ Λ.Σίνπ», 

Σξεκαηνδφηεζε Λ.Α. Σίνπ, Ηαλνπάξηνο  

4 

2006 14. Κειέηε «Γεκηνπξγία Ρνπξηζηηθνχ Ξαξαηεξεηεξίνπ ζηνλ Λ.Πάκνπ», 

Σξεκαηνδφηεζε Λ.Α. Πάκνπ, Ηαλνπάξηνο  

5 

2005 15. Κειέηε «Marketing Plan  θαη ζρέδην δξάζεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο Β.Αηγαίνπ», Αλάδνρνο Planet A.E, Σξεκαηνδφηεζε 

ΞΔΞ Β.Αηγαίνπ Αχγ. – Γεθεκ.  

6 

2004 - 

2005 

Π. Φσηίνπ, Α. Κέμα, Ξ. Ρζάξηαο, Θ. Ξαξπαΐξεο, Α. Κηραειίδεο, Α. 

Θενράξνπο, «Κειέηε ππνινγηζκνχ ηεο Φέξνπζαο Ηθαλφηεηαο θαη 

εθηίκεζεο δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 
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γηα ηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ», Αλαζέηνπζα Αξρή: Γξαθείν 

Ξξνγξακκαηηζκνχ Θχπξνπ 

7 

2004 Π. Φσηίνπ, Ξ. Ρζάξηαο, Β. Θνπξθνπηά, «Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα 

ζρέδηα δηαρείξηζεο επηζθεπηψλ ζε πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Θ.Ξ. 

LEADER+». BAC A.E. – πεξεζία Γηαρείξηζεο Θ.Ξ. LEADER+. Πει. 142 

8 

2002-

2003 

Γ. Εαραξάηνο, Ξ. Ρζάξηαο, Γ. Ιαγφο ζε ζπλεξγαζία κε ΝΚΑΠ Δ.Ξ.Δ., Α. 

Θνηδακπφπνπιν, Κειέηε Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο 

Ξεινπνλλήζνπ. 

9 
2002-

2003 

Γ. Εαραξάηνο, Ξ. Ρζάξηαο, Γ. Γηνλπζνπνχινπ ζε ζπλεξγαζία κε ΝΚΑΠ 

ΔΞΔ-ΔΡΑΚ, Κειέηε Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο. 

10 

2002-

2003 

Γ. Εαραξάηνο, Ξ. Ρζάξηαο, Γ. Ππηιάλεο, Θ. Πηαπξηλνχδεο ζε ζπλεξγαζία 

κε SALFO, ENVIPLAN, Κειέηε Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο 

Λνηίνπ Αηγαίνπ. 

11 
2002 Δθπφλεζε κειέηεο ηνπ ΔΝΡ ζρεηηθήο κε ηελ  ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, Αζήλα. 

12 

2001-

2002 

Γ. Εαραξάηνο, Ξ. Ρζάξηαο, Π. Εαγθφηζε, Α. Θπξηαθάθε, Γ. Γθνχβεο θ.α. 

Κειέηε γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνλ Ρνπξηζκφ (πνθιάδνη Μελνδνρείσλ, 

Ξξαθηνξείσλ, Δζηίαζεο), ΠΔΡΔ. 

13 
2001 Εαραξάηνο Γ., Ρζάξηαο Ξ., Ιαγφο Γ., Γηνλπζνπνχινπ Ξ, Θαιάζζηνο 

ηνπξηζκφο, CSF AE.-Δ.Ρ.Α. Α.Δ. 

14 
2001 Εαραξάηνο Γ., Ρζάξηαο Ξ., Ιαγφο Γ. Γθξίκπα Δ., Δπαγγεικαηηθφο 

ηνπξηζκφο, CSF AE. -Δ.Ρ.Α. Α.Δ. 

15 
2001 Εαραξάηνο Γ., Ρζάξηαο Ξ., Ιαγφο Γ. Σακάθνο Γ., Θεκαηηθφο ηνπξηζκφο, 

CSF AE. -Δ.Ρ.Α. Α.Δ. 

16 
2001 Εαραξάηνο Γ., Ρζάξηαο Ξ., Ιαγφο Γ., Κάζηνξα Θ., Θεξκαιηζηηθφο – 

Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, CSF AE. -Δ.Ρ.Α. Α.Δ. 

17 
2001 Εαραξάηνο Γ., Ρζάξηαο Ξ., Ιαγφο Γ., Πηαπξηλνχδεο Θ, Ρνπξηζκφο 

Αιινδαπψλ, CSF AE. -Δ.Ρ.Α. Α.Δ. 

18 
2001 Εαραξάηνο Γ. , Ρζάξηαο Ξ., Ιαγφο Γ. Ρζηιηκπψθνο, Θ.Θπξηαθάθε Α., 

Γθνχβεο Γ., Δζσηεξηθφο ηνπξηζκφο, CSF AE. -Δ.Ρ.Α. Α.Δ. 

19 
2001 Ρζάξηαο Ξ., Ιαγφο Γ. Γθνχβεο Γ., Σεηκεξηλφο ηνπξηζκφο, CSF AE. -Δ.Ρ.Α. 

Α.Δ. 

20 
2001 Ρζάξηαο Ξ., Ιαγφο Γ., Εαγθφηζε Π., Ξνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, CSF AE. -

Δ.Ρ.Α. Α.Δ. 

21 
2001 Ρζάξηαο Ξ., Ιαγφο Γ. Θπξηαθάθε Α., Νηθνηνπξηζκφο ηνπξηζκφο, CSF AE. -

Δ.Ρ.Α. Α.Δ. 

22 
2001 Ρζάξηαο Ξ., Ιαγφο Γ., Ρξηράο Λ.,Λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνπξηζκφο, CSF AE. 

-Δ.Ρ.Α. Α.Δ. 

23 
2000-

2001 

Κειέηε ηνπ ΠΔΡΔ (Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ) 

«Κειέηε γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνλ Ρνπξηζκφ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο 
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ππνθιάδνπο ηεο Μελνδνρείαο  θαη Δζηίαζεο Ξξαθηνξείσλ». 

24 

1999 Ξ. Ρζάξηαο, Η. Πηακαηηάδεο, ζε ζπλεξγαζία κε Integration, Γπλαηφηεηεο 

απαζρφιεζεο επαλαπαηξηδφκελσλ Ξνληίσλ γπλαηθψλ ζηνλ Ρνπξηζηηθφ 

Ρνκέα,  Θνηλνηηθή Ξξσηνβνπιία HORIZON.  

25 

1999 Κειέηε "Γηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αεηθνξηθήο (βηψζηκεο) αλάπηπμεο θαη 

ρσξνζέηεζεο ηνπ ηνκέα ηνπξηζκνχ ζηελ Αηηηθή" ΝΟΠΑ-ΔΚΞ, Αζήλα, 

ζει.310. 

26 
1999 Γηεξεχλεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Θξαηηθψλ 

Πρνιψλ Ρνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ ΠΡΔ Φνξέαο ΠΡΔ 

27 
1999 Γ. Νηθνλφκνπ, Ξ. Ρζάξηαο ζε ζπλεξγαζία κε ΞΝΓΝΚΖ, Κειέηε 

Αλάπηπμεο Νξεηλήο Ξεινπνλλήζνπ, ΞΔΘΝ. 

28 
1997-1999 Ξξσηνγελή έξεπλα "Ρoπξηζκφο θαη ηνπηθή παξαγσγή ζηνλ Λ. Γσδ/ζoπ". 

Φνξέαο: Αλαπηπμηαθή Γσδ/ζνπ (ΑΛ.ΓΥ). 

29 

1997 Ρ. Αδακαθφπνπινο, Ξ. Ρζάξηαο, Γ. Θαξαγηάλλεο, θ.ά , Μειέηε αλάπηπμεο 

νξεηλνχ ηνπξηζκνχ ζην λνκφ Φσθίδαο, Α θαη Β θάζε, ΔΔΡΑΑ- Λνκαξρία 

Φσθίδαο, ζει. 270. 

30 

1997 Ι. Βαζελρφβελ, Ζι. Θνξιηνχξνο, Ξ. Ρζάξηαο, Θ. Σαηδεκπίξνο, θ.ά. Σνπηθή 

αλάπηπμε, αλάδεημε ηνπηθψλ πφξσλ θαη πξνζηαζία θπζηθνχ θαη ηζηνξηθνχ 

Πεξηβάιινληνο: ε πεξηνρή ηεο Βφληηζαο, Σνπηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα 

πεξηνρήο Βφληηζαο, ΔΚΞ-Γήκνο Βφληηζαο, ζει. 310. 

31 
1997 Γ. Εαραξάηνο, Γ. Θνχηνπιαο, Β. Θαηζίθε, Ξ. Ρζάξηαο, Αλαιπηηθή Μειέηε 

γηα ηελ Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ, ζει. 210. 

32 

1995 – 

1996. 

16. Κειέηε ηεο απνλνκήο νηθνινγηθνχ ζήκαηνο ζηηο ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο, Σξεκαηνδφηεο Δπξσπατθή Δλσζε-ΞΔΣΥΓΔ-ΑΠΑΝΠ  

33 

1995 Γ. Εαραξάηνο, Γ. Γξαγαζάθεο, Ξ. Ρζάξηαο, Δ. Καλψινγινπ, Γ. Γνχιαηεο, 

θ. ά., Γηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη κνξθψλ ηνπξηζηηθήο ζπλεξγαζίαο 

κε ηε Ρσζία θαη άιιεο ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ, Θέληξν Έξεπλαο θαη 

Ρεθκεξίσζεο-Ηnfogroup, Αζήλα, ζ. 283. 

34 

1995 Γ. Εαραξάηνο, Ξ. Θνκίιεο,  Ξ. Ρζάξηαο, Ο. Θαινθάξδνπ, θ.ά., Σνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο, ΡΔΓΘ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο 

(θνηλνηηθή πξσηνβνπιία Euroform), ζει. 300. 

35 

1994 -  

1995 

Κειέηε “Αεξνπνξηθή ζχλδεζε Διιεληθψλ Λεζηψλ” πνπ εθπνλήζεθε απφ 

ην Γηεζλέο Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ γηα ηηο Κεηαθνξέο 

(ΓΔΘΑΚΚ) γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ππλδηάζθεςεο Δπηκειεηεξίσλ Διιεληθψλ 

Λεζηψλ. 

36 

1994 Γ. Εαραξάηνο, Ξ. Ρζάξηαο, Α. Θξεηηθφο, θ.ά, Μειέηε ζθνπηκφηεηαο 

ίδξπζεο ρνιήο7Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάδεημε ζηειερψλ ζε 

Βαιθαληθέο θαη Αλαηνιηθέο ρψξεο, 8ΝΡ- Αλάδνρνο Planet Integration, 

Αζήλα, ζει. 197. 
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37 

1994 Γ. Εαραξάηνο, Ξ. Ρζάξηαο, Α. Θξεηηθφο, θ.ά, χγθξηζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αλάδεημε επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ΔΝΡ-Αλάδνρνο Planet 

Integration, Αζήλα, ζει. 380. 

38 

1994 Γ. Εαραξάηνο, Ξ. Ρζάξηαο, Α. Θξεηηθφο, θ.ά, Γηεξεχλζε ζθνπηκφηεηαο 

ίδξπζεο εηδηθψλ ζρνιψλ ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο (αγξνηηθφο, νξεηλφο, 

ζξεζθεπηηθφο, πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο), Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ΔΝΡ-

Αλάδνρνο Planet Integration, Αζήλα, ζει. 219. 

39 

1993 Ξ. Ρζάξηαο, Κ. Θαλνπνχινπ, Απνηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γπλαηθείσλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ΘΔΓΚΔ (πξφγξακκα Now), Αζήλα, ζει. 

180. 

40 

1993 Α. Αλπθαληή, Π. Βαξβαξέζνο, Γ. Εαραξάηνο, Ξ. Θνκίιεο, Ο. Θαινθάξδνπ, 

Κ. Σαηδεληθνιάνπ, Ξ. Ρζάξηαο, Σ. Ξεηξέαο, Α. Σξηζηίδνπ, «Σνπξηζκφο» 

Β΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο, ΞΝΜ-ΔΙΑΛΔΡ, Αζήλα, ζει. 135. 

41 

1993 Γ. Εαραξάηνο, Ξ. Ρζάξηαο, Γ. Ρζηθφξνο, θ.ά , Δηδηθή ρσξνηαθηηθή κειέηε 

παξάθηηαο δψλεο Ινλίνπ πειάγνπο λνκψλ Πξεβέδεο θαη Θεζπξσηίαο, 

Αζήλα, ηνκ. Α θαη Β, ζει. 540. 

42 

1992 Γ. Εαραξάηνο, Ο. Θαινθάξδνπ, Ρ. Θνκίιεο, Ξ. Ρζάξηαο, Δ. Σαηδεληθνιάνπ 

, Η ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα, ΔΡΒΑ, Αζήλα, 

ζει. 500. 

43 

1991 Γ. Ππηιάλεο, Ξ. Ρζάξηαο, Ξ. Κπνπκπάξεο, , Πξφγξακκα Αλάπηπμεο 

Πνιηηηζηηθνχ Σνπξηζκνχ ζηε Υίν, ECTARC-ΡΔΓΘ Σίνπ, Διιεληθά - 

Αγγιηθά, ζει. 100. 

44 

1991 Ρζεθνχξαο θαη ζπλεξγάηεο, Ο. Θαινθάξδνπ, Θ. Θξαληνλέιιεο, Ξ. 

Ρζάξηαο, Μεηαβνιή ηνπ πξνηχπνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ: Νέεο Μνξθέο 

Σνπξηζκνχ, ΔΡΒΑ, Αζήλα, ζει. 500. 

45 

1990 Κειέηε ηεο εηαηξείαο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ Planet ζε ζπλεξγαζία 

κε ην ΔΡΔΚ αλαθνξηθά κε ηελ εθπφλεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Λνκνχ Θέξθπξαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Θεξθπξατθνχ Νξγαληζκνχ Ρνπξηζκνχ (ΘΔΝΡ). 

46 

1989-1990 17. Κειέηε “Αλάπηπμε πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηε Σίν” πνπ εθπνλήζεθε 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΡΔΓΘ Σίνπ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο PEE,. 
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Δξγαζηήξην Πνζνηηθώλ Μεζόδσλ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

ΦΔΚ Ίδξπζεο Δξγαζηεξίνπ Ρεχρνο Β, ΦΔΘ 1285, 11/09/2003 

Γηεύζπλζε 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Κηράισλ 8, 

82100 

Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε  http://qmlab.ba.aegean.gr/   

Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Αλαπι. Θαζεγεηήο Νδπζζέαο Παθειιαξίδεο 

E-mail qmlab@chios.aegean.gr 

Σειέθσλν 22710 35186, 35184 

Fax 22710 35189 

 

 

Ρν Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ ηδξχζεθε ην Πεπηέκβξην ηνπ 2003 ζην Ρκήκα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ είλαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη 

ε αλάπηπμε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζε έλα κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: 

 Νη δηδάζθνληεο ησλ πνζνηηθψλ καζεκάησλ (Καζεκαηηθά, Πηαηηζηηθή, Δπηρεηξεζηαθή 

Έξεπλα) ηνπ Ρκήκαηνο. 

 Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο κε εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη εκπεηξία ζηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. 

Ρν Δξγαζηήξην ζπλεξγάδεηαη επίζεο, θαηά πεξίπησζε, κε άιινπο δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο 

αιιά θαη ηεο Πρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο, ησλ νπνίσλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαιχπηνπλ 

ηνπο ηνκείο ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Νηθνλνκηθψλ, Σξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη Ρερλνινγηψλ 

Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ.  

Ρα εξεπλεηηθά πεδία ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη: 

 Πηαηηζηηθή Αλάιπζε  

 Ιήςε Απνθάζεσλ  

 Ξεξηθεξεηαθή Αλάιπζε  

 

Θαηά ηελ πεληαεηή πεξίνδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Δξγαζηήξην έρεη αλαπηχμεη έληνλε 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζε επίπεδν ηφζν βαζηθήο, φζν θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε αξθεηά επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα. Πηα πιαίζηα απηά έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε πξσηφηππσλ κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ ππνινγηζκνχ ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο πεξηνρψλ θαη πεξηθεξεηψλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ζρεδίνπ ηεο απνδνρήο 

πξντφλησλ ζε θπζηθή θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Θαηά ην δηάζηεκα απηφ έρνπλ δεκνζηεπηεί πάλσ 

απφ 20 εξγαζίεο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ελψ βξίζθνληαη ππφ εμέιημε πεξίπνπ 30 

http://qmlab.ba.aegean.gr/
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εξγαζίεο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε δηεζλή θαη εζληθά ζπλέδξηα. Ρέινο, ην 

Δξγαζηήξην έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε δηνξγάλσζε δχν δηεζλψλ θαη ελφο εζληθνχ ζπλεδξίνπ. 

 

Ππλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην Δξγαζηήξην είλαη έλαο ρψξνο έληνλεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πνιινχο λένπο επηζηήκνλεο απφ δηαθνξεηηθέο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα κειεηήζνπλ θαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα ηεο 

δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

Πεδία Έξεπλαο θαη Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

 

 Πηαηηζηηθή Αλάιπζε 

o Γεκηνπξγία Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

o Δπηκφξθσζε ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ θαη νκάδσλ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα 

Πηαηηζηηθήο 

 

 Ξεξηθεξεηαθή Αλάιπζε 

o Ππκβνιή ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε. 

o Ππκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε  

 

 Ιήςε Απνθάζεσλ  

o Δλαιιαθηηθά Γίθηπα Ρξαπεδηθψλ Ππλαιιαγψλ 

o Ζ ρξήζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ απφ παηδηά ειηθίαο 

10-15 εηψλ  

 

Mέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Γηδάζθνληεο 

 Γξ. Αγγειήο Βαζίιεο, Θαζεγεηήο Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ,  Δπηζηεκνληθφο 

πεχζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

 Γξ. Καχξε Καξία, Ιέθηνξαο Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ  

 Γξ. Γάθε Διέλε, Ιέθηνξαο Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ ζηε Σσξηθή Αλάιπζε 

 Γξ. Ληνπκή Καξία, Γηδάζθνπζα Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ (Ξ.Γ.407/80)  

 

Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο 

 Γξ. Αιεμφπνπινο  Αλδξέαο 

 Γξ. Αληηβάρεο Λίθνο 

 Γξ. Απνζηφινπ Καλφιεο  

 Γξ. Βαθφπνπινο Κηράιεο  

 Γξ. Θνπθνδφληεο Ηάζσλ  

 Γξ. Θσλζηαληάο Γεψξγηνο 
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 Γξ. Κνληνχθαο Φψηεο 

 Γξ. Παιακνχξα Καξία 

 Γξ. Ρξηράο Λίθνο 

 

Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο 

 Αιεμαλδξνπνχινπ Γηνλπζία 

 Αξγπξνπνχινπ Σξπζάλζε 

 Καθξίδε Ιίδα 

 Ρζφθα Ησάλλα 

 

 

Δλεξγά Πξνγξάκκαηα & Γξαζηεξηόηεηεο Δξγαζηεξίνπ 

 

 Πξφγξακκα IKYDA (2004-2006) ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην ΙΡΙ 

Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Ξαλεπηζηήκην Freiburg, ήηαλ ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δπλαηψλ/αδχλαησλ ζεκείσλ, 

επθαηξηψλ/απεηιψλ θαη γεληθφηεξα ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε Γεξκαλία. Ξξνο ην ζθνπφ απηφ αλαπηχρζεθε έλα κνληέιν εληνπηζκνχ 

ησλ παξακέηξσλ πνπ απνηεινχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα θάζε πεξηνρή θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο. Πην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, ην 

Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ παξείρε ηελ ηερλνγλσζία ηνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, θαζψο 

θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνληέιν ππνινγηζκνχ ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο.  

 

 MESST (ARCHIMED): Μεζνγεηαθφ Πξφηππν γηα ηνλ Αεηθνξηθφ Σνπξηζκφ (2005-2007) ζε 

ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην ΔΣΔΜ 

Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ πηζηνπνίεζεο 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, πνπ αθνξνχζε ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (κεηαθνξά-κεηαθίλεζε, δηακνλή, δηαζθέδαζε, θιπ.). Πην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνχ, ην Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ παξείρε ηελ ηερλνγλσζία ηνπ, 

γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ απαξαίηεησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο έξεπλεο 

πεδίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δεηγκάησλ, ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

 Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Γήκνπ Μεζζαπίσλ (2008) 

Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ ην Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ νινθιήξσζε ηα 

αθφινπζα παξαδνηέα:  

o Ππγθέληξσζε Πηνηρείσλ θαη θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην Γήκν 

Κεζζαπίσλ 

o Δπεμεξγαζία, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ 
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o Θαζνξηζκφο ζηφρσλ ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αλάιπζε ηνπο ζε Άμνλεο, Κέηξα 

θαη Γξάζεηο 

o Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Κεζζαπίσλ 

 

 Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Γήκνπ Λειαληίσλ (2008) 

Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ ην Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ νινθιήξσζε ηα 

αθφινπζα παξαδνηέα:  

o Ππγθέληξσζε Πηνηρείσλ θαη θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην Γήκν 

Ιειαληίσλ 

o Δπεμεξγαζία, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ 

o Θαζνξηζκφο ζηφρσλ ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αλάιπζε ηνπο ζε Άμνλεο, Κέηξα 

θαη Γξάζεηο 

o Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιειαληίσλ 

 

 Δθπφλεζε Μειέηεο Βησζηκφηεηαο ηνπ Μνπζείνπ Υξηζηηαληθήο Σέρλεο ηεο Ιεξάο 

Μεηξφπνιεο Μεζζελίαο (2009) 

Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ ην Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ νινθιήξσζε ηα 

αθφινπζα παξαδνηέα:  

o Θαηαγξαθή ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο ζην ρψξν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ 

Διιάδα 

o Γηεξεχλεζε ηνπ Δμσηεξηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ Κνπζείνπ  

o Αλάιπζε Βησζηκφηεηαο ηνπ Κνπζείνπ 

o Ππκπεξάζκαηα-Ξξνηάζεηο 

 

 Δθπφλεζε Μειεηψλ Βησζηκφηεηαο επηά Βπξζνδεςείσλ ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ίλδνπ 

(2011) 

Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ ην Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ νινθιήξσζε ηα 

αθφινπζα παξαδνηέα:  
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Δμνπιηζκόο (Τιηθό/Λνγηζκηθό) 

 2 Πηαζκνί εξγαζίαο MS-Windows Ξαικνγξάθνη 

 Laser Δθηππσηήο 

 Ξνιπκεράλεκα (Fax, Scanner, εθηππσηήο) 

 Minitab  

 

πλεξγαδόκελνη Φνξείο 

1. Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ  

2. Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηψο  

3. Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο  

4. Διιεληθφ Αλνηρηφ Ξαλεπηζηήκην  

5. Ξαξαηεξεηήξην γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο  

6. Ηλζηηηνχην Ρνπηθήο Απηνδηνίθεεο 

7. Δζληθή Πρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  

8. European Management Association  

9. Regional Studies Association  

10. Διιεληθή Δηαηξεία Ππζηεκηθψλ Κειεηψλ  

11. Διιεληθή Δηαηξεία Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ  

12. Διιεληθή Καζεκαηηθή Δηαηξεία 
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Δξεπλεηηθό εξγαζηήξην « IRIS» 
 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
 
 

ΦΔΚ Ίδξπζεο Δξγαζηεξίνπ  

Γηεύζπλζε 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Κηράισλ 8, 

82100 

Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε  qmlab@chios.aegean.gr 

Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Αλαπι. Θαζεγεηήο Νδπζζέαο Παθειιαξίδεο 

E-mail qmlab@chios.aegean.gr 

Σειέθσλν 22710 35186, 35184 

Fax 22710 35189 

 

Ρν IRIS είλαη έλα εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ρξήζε ησλ ΡΞΔ ζηελ πνιπκνξθηθή εμ απνζηάζοεσο εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε. Δπίζεο εξεπλά ζέκαηα ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ θαζψο θαη δεηήκαηα ηνπξηζηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο πξνζθνξάο θαη δηαρείξηζεο θιεξνλνκηάο κε επίθεληξν ηνλ επηζθέπηε. Ρν IRIS 

απνηειεί ην ειιεληθφ θέληξν εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηε δηεζληθή πνηνηηθή δηαρείξηζε θαη ζηελ 

εξκελεία θιεξνλνκηάο. 
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