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ύύύνννοοοψψψηηη   

Ζ παξνχζα έθζεζε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2009 – 2010. Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο βαζίζηεθε ζηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

(α) ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηξηψλ θαη θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ 

ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ 

πνπ δηαλεκήζεθε θαη αθνξά ζην θάζε κάζεκα πνπ δηδάρζεθε θαηά ην αθ. έηνο 2009-2010, 

θαζψο θαη ζην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηεο θνηηεηηθήο δσήο 

(β) ην αθαδεκατθφ / δηνηθεηηθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο φπσο 

απνηππψζεθε κέζσ ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ ζπκπιεξψζεθε 

απ’ φια ηα κέιε ΓΔΠ ελ’ ελεξγεία (εμαηξνχληαη φζνη βξίζθνληαλ ζε άδεηα) , θαζψο θαη ηα 

δεδνκέλα ηνπ ΔΛΔ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδνηνχκελε έξεπλα (γ) ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (θνηηεηνιφγην) θαη αθνξνχλ ζηηο επηδφζεηο 

ησλ θνηηεηξηψλ θαη θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Ζ αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο: (α) Πξφγξακκα πνπδψλ 

(πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθψλ), (β) Γηδαθηηθφ Έξγν, (γ) Δξεπλεηηθφ Έξγν, (δ) ρέζεηο 

κε Κνηλσληθνχο, Πνιηηηζηηθνχο θαη Παξαγσγηθνχο Φνξείο, (ε) ηξαηεγηθή Αθαδεκατθήο 

Αλάπηπμεο, (ζη) Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπνδνκέο. 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, δνκήζεθε κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζην ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν δηεπηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Πνιηηηζκηθήο 

Πιεξνθνξηθήο θαη αλαλεψλεηαη ζπζηεκαηηθά ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο  επηζηεκνληθέο 

εμειίμεηο αιιά θαη ζηηο εμειίμεηο ζην  επαγγεικαηηθφ πεδίν.  Σν ΠΠ αμηνινγείηαη σο 

ζχγρξνλν, δπλακηθφ θαη επέιηθην. ζνλ αθνξά ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

θξίλνληαη πξσηνπνξηαθά ζηελ Διιάδα, αθνχ πξνζθέξνπλ ζχγρξνλε γλψζε ζε αληηθείκελα 

αηρκήο.  Δληνπίδεηαη ε αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ ξφινπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΜΠ ζε παλειιαδηθφ, αιιά θπξίσο ζε δηεζλέο επίπεδν. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ 

ζα αμηνπνηεζνχλ νη ζπλαθείο δεκνζηεχζεηο πνπ παξάγνληαη ζην πιαίζην ησλ ΜΠ, αιιά 

εμεηάδνληαη θαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξνβνιήο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηεζλψλ 

ζπλεξγαζηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ θαη ηελ αληίζηνηρε πξνβνιή θαη δηεζλή θαηνρχξσζε.  Ήδε 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο πξφζθιεζεο δηεζλψο 

θαηαμησκέλσλ επηζηεκφλσλ πνπ πξνζθαινχληαη γηα δηαιέμεηο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ΜΠ, ελψ κέζσ απηήο ηεο δξάζεο επηδηψθνληαη θαη επξχηεξεο 

δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ ήδε πινπνηεζεί. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ην Σκήκα επηδηψθεη λα θαηνρπξψζεη ηε δηεζλή δηάζηαζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ ΜΠ, κε απψηεξε πξννπηηθή ηελ απμεκέλε δηεζλή δήηεζε, δεδνκέλνπ φηη (ήδε) 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επηινγήο ππνςεθίσλ είλαη ε θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, 

ψζηε λα είλαη εθηθηή (κειινληηθά) ε πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο απνθιεηζηηθά ζηα αγγιηθά. 

Οη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο παξνπζηάδνληαη σο ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ επηθνηλσλία πνπ 

έρνπλ κε ηνπο δηδάζθνληεο. Τπάξρνπλ, φκσο, ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. εκαληηθέο ειιείςεηο εληνπίδνληαη θαη 

ζηηο γεληθφηεξεο ππνδνκέο πνπ αθνξνχλ ηε ζηέγαζε θαη κεηαθίλεζε ησλ θνηηεηψλ ελψ ε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ζηε Μπηηιήλε αμηνινγείηαη ηδηαηηέξσο ζεηηθά. 
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Σν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ηπγράλεη δηεζλνχο 

αλαγλψξηζεο. Σν Σκήκα ζπκκεηέρεη ζε πιήζνο Δπξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

πνιχ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Οη ππνδνκέο έξεπλαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο 

εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο ειιείςεηο. 

Οη ειιείςεηο ζε ππνδνκέο θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο θαη 

έξεπλαο αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ ζεκαληηθά  κε ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ Σκήκαηνο 

ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζην campus ηνπ ΠΑ θαηά ην αθ. έηνο 2009-2010 θαη 

καθξνπξφζεζκα κε ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. 

Δπίζεο, ην Σκήκα έρεη αλαπηχμεη ζεκαληηθέο ζρέζεηο  κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο 

θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, κε έκθαζε ζηνπο θνξείο ηεο Λέζβνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-2010, κε πξσηνβνπιία ησλ Πξπηαληθψλ αξρψλ ηνπ Ηδξχκαηνο 

μεθίλεζε κία πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ζα 

ζπλερηζηεί ζηα επφκελα έηε.  

Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο θαη 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν Σκήκα έρεη ήδε αμηνπνηήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν θπξίσο γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία, 

αιιά θαη   γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ (πρ αμηνιφγεζεο)  θαηνξζψλνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα ακβιχλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο πξνρσξά ε εγθαηάζηαζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

λέσλ ζπζηεκάησλ (θνηηεηνιφγην) θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο λέσλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ θαη 

άιινπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (Π Πξαθηηθήο Άζθεζεο, Π  

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηδξπκαηηθέο δνκέο (ΓΑΣΑ, ΜΟΓΗΠ) 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έρεη αλαπηπρζεί θαη ζεσξείηαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή. 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ επφκελε δηεηία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε έληαμή ηεο ζην 

πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν. 



 

Τμήμα Πολιηιζμικήρ Τεσνολογίαρ και Επικοινωνίαρ, Έκδοζη 1.0, Ιούνιορ 2011 4 

Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΕΕΕΦΦΦΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΑΑΑ      

1 Ζ δηαδηθαζία εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο .................................................................................................... 7 

1.1 Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα ..................................... 7 
1.2 Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ............................................................................................ 9 

2 Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ......................................... 10 

2.1 ηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία) ......................................................................................................................... 10 
2.2 Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, 

δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. .................................................................................................. 12 
2.3 ηφρνη ηνπ Σκήκαηνο ............................................................................................................................. 12 
2.4 Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο. ........................................................................................................................ 14 

3 Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ............................................................................................................................ 16 

3.1 Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ....................................................................................................... 16 
3.2 Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ......................................................................................................................... 29 
3.3 Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ...................................................................................................... 42 
3.4 πλνπηηθή αμηνιφγεζε αλά θξηηήξην ..................................................................................................... 47 

4 Γηδαθηηθφ έξγν .......................................................................................................................................... 51 

4.1 Γηδαθηηθφ Έξγν – Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ....................................................................... 51 
4.2 Γηδαθηηθφ έξγν – Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία

 63 
4.3 Γηδαθηηθφ έξγν – Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γηαρείξηζε Μλεκείσλ: Αξραηνινγία, Πφιε 

θαη Αξρηηεθηνληθή ............................................................................................................................................ 69 
4.4 πλνπηηθή αμηνιφγεζε αλά θξηηήξην ..................................................................................................... 70 

5 Δξεπλεηηθφ έξγν ........................................................................................................................................ 74 

5.1 Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο. .............................................................................. 74 
5.2 Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκήκα. ......................................................... 76 
5.3 Δξεπλεηηθέο ππνδνκέο. ........................................................................................................................... 76 
5.4 Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ  ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. ....... 77 
5.5 Αλαγλψξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα απφ ηξίηνπο. ............................................................. 78 
5.6 πλνπηηθή αμηνιφγεζε αλά θξηηήξην ..................................................................................................... 79 
5.7 Γεληθέο δηαπηζηψζεηο - πκπεξάζκαηα .................................................................................................. 80 

6 ρέζεηο κε θνηλσληθνχο / πνιηηηζηηθνχο / παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο ............................................. 81 

6.1 πλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ  θνξείο. ........................................................................................ 81 
6.2 Γπλακηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ  θνξείο. ................................................ 82 
6.3 Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ζπλεξγαζηψλ κε 

ΚΠΠ θνξείο. .................................................................................................................................................... 82 
6.4 χλδεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ........................................ 83 
6.5 πκβνιή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε. ............................................ 84 
6.6 πλνπηηθή αμηνιφγεζε αλά θξηηήξην ..................................................................................................... 86 
6.7 Γεληθέο Γηαπηζηψζεηο – πκπεξάζκαηα ................................................................................................. 86 

7 ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ..................................................................................................... 88 

7.1 Τπάξρεη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνχο) ζρεδίνπ 

αλάπηπμεο; Πφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη ε δηαδηθαζία απηή; ........................................................ 88 
7.2 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε 

φηη είλαη; ........................................................................................................................................................... 89 
7.3 Τπάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ; ..... 89 
7.4 Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ; ................. 89 
7.5 πγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί ην Σκήκα ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο; .......................................................................................... 89 



 

Τμήμα Πολιηιζμικήρ Τεσνολογίαρ και Επικοινωνίαρ, Έκδοζη 1.0, Ιούνιορ 2011 5 

Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

7.6 Ση πξνζπάζεηεο θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πςεινχ 

επηπέδνπ; .......................................................................................................................................................... 90 
7.7 Πψο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο; ..................................................................................... 90 
7.8 Πφζνπο θνηηεηέο δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Σκήκα αλά έηνο; Πφζνη θνηηεηέο ηειηθά ζπνπδάδνπλ αλά 

έηνο θαη πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξφπν εηζαγσγήο (εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο 

θαηεγνξίεο, θιπ); ............................................................................................................................................. 90 
7.9 Ση πξνζπάζεηεο θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ; ................. 91 

8 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο ....................................................................................................... 92 

8.1 Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ. .......................................................... 92 
8.2 Τπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο. ............................................................................................................ 93 
8.3 Τπνδνκέο πάζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα. ......................................................................... 94 
8.4 Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ). ......................................................................................................................................... 95 
8.5 Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ. ......................................... 96 
8.6 Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. ............................................ 96 
8.7 πλνπηηθή αμηνιφγεζε αλά θξηηήξην ..................................................................................................... 98 
8.8 Γεληθέο Γηαπηζηψζεηο – πκπεξάζκαηα ................................................................................................. 98 

9 πκπεξάζκαηα ........................................................................................................................................... 99 

9.1 Πνηα, θαηά ηε γλψκε ζαο, είλαη ηα θπξηφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Σκήκαηνο, φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ; ......................................................................... 99 
9.2 Γηαθξίλεηε επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απφ ηα αξλεηηθά 

ζεκεία; ........................................................................................................................................................... 100 

10 ρέδηα βειηίσζεο .................................................................................................................................... 102 

10.1 Πεξηγξάςηε ην βξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ. .................................................................................................................... 102 
10.2 Πεξηγξάςηε ην κεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ. .................................................................................................................... 102 
10.3 Γηαηππψζηε πξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο. ................................................. 102 
10.4 Γηαηππψζηε πξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηελ Πνιηηεία. ........................................................................ 102 

11 Πίλαθεο ..................................................................................................................................................... 103 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ............................................................................................................................................ 137 

Παξάξηεκα Η: Δξσηεκαηνιφγην Αμηνιφγεζεο Μαζήκαηνο/Γηδαζθαιίαο ....................................................... ii 

Παξάξηεκα ΗΗ: Δξσηεκαηνιφγην Φνηηεηηθήο Εσήο ζην ΣΠΣΔ ..................................................................... iv 

Παξάξηεκα ΗΗΗ: Αηνκηθφ Απνγξαθηθφ Γειηίν Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ .................................................. v 

Παξάξηεκα ΗV: πγθεληξσηηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο/Μαζεκάησλ ΠΠ . 

  .................................................................................................................................................................... xii 

Παξάξηεκα V: πγθεληξσηηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο/Μαζεκάησλ ΠΜ 

"ΠνιηηηζκηθήΠιεξνθνξηθή & Δπηθνηλσλία" .............................................................................................. xxvii 

Παξάξηεκα VΗ: πγθεληξσηηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ Αμηνιφγεζεο Φνηηεηηθήο Εσήο ζην ΣΠΣΔ . xIi 

Παξάξηεκα VIΗ: πγθεληξσηηθή Αλάιπζε Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ............ Iii 

Παξάξηεκα VIIΗ: Δπηινγή Δπηζηεκνληθψλ Γεκνζηεχζεσλ Μειψλ ΓΔΠ ηελ Σειεπηαία Πεληαεηία ......... lix 

 

 

 



 

Τμήμα Πολιηιζμικήρ Τεσνολογίαρ και Επικοινωνίαρ, Έκδοζη 1.0, Ιούνιορ 2011 6 

Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

 

Πρόλογος 

Ζ παξνχζα έθζεζε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ 

δηεμήγαγε ην Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 θαη ε νπνία βαζίζηεθε ζηε δηαδηθαζία 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηα πξνεγνχκελα αθαδεκατθά  έηε1, θαη 

αμηνπνηεί ηα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΑΓΗΠ),  

ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε θαη ηελ εκπεηξία  ειιεληθψλ θαη μέλσλ παλεπηζηεκίσλ.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απνηηκψληαη ιακβάλνληαο 

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

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη (δ) Λνηπέο Τπεξεζίεο. Κάζε νκάδα θξηηεξίσλ πεξηιακβάλεη 

επηκέξνπο δείθηεο. Κάζε θαηεγνξία πξνζδηνξίδεη έλα ζηφρν αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο 

εμεηδηθεχεηαη ζε κία ζεηξά θξηηεξίσλ. Ο 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 ΟΜΔΑ επραξηζηεί ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, 

θαζψο θαη ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009 – 2010. 

                                                 

1
 Απνηειεί ηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ ΣΠΣΔ. 

Πξνεγήζεθαλ νη έθζεζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ 

«Γηεχξπλζε ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» θαη «Δλίζρπζεο πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο» ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, θαζψο θαη ε 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε πνπ θαηαηέζεθε ζηε ΜΟΓΗΠ ηνπ ΠΑ γηα ην αθ. έηνο 2008-2009.   
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1 Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης  

1.1 Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο 
Σμήμα 

1.1.1 Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; 

χκθσλα κε νκφθσλε απφθαζε ηεο ππ’ αξηζκφλ 11
ε
/20.07.2009 / ζέκα 7.2 Γ 

ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο κέιε ηεο Οκάδαο Δζσηεξηθήο 

Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ) νξίζζεθαλ νη: 

- Παπαγεωργίοσ Δημήτριος, Αλαπι. Καζεγεηήο, Πξφεδξνο ηεο ΟΜΔΑ 

- Γαζθαινπνχινπ νθία, Καζεγήηξηα 

- Γθαληδηάο Γεψξγηνο, Αλαπι. Καζεγεηήο 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 6
ε
/04.02.2009 / ζέκα 7.3 Γ ε ΟΜΔΑ 

ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνπο: 

- Καβαθιή Δπαγγειία, Μφληκε Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 

- ακπαλίθνπ Δπαγγειία, Μφληκε Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 

- Αλαγλσζηφπνπινο Υξήζηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

- Νηαξαληνχκεο Αζαλάζηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

- ηάζε Δηξήλε, Μφληκε Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα  

1.1.2 Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; 

Ζ ΟΜΔΑ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΜΟΓΗΠ ηνπ 

Παλ/κίνπ Αηγαίνπ, δηακφξθσζε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Παξάιιεια, νξγάλσζε ηελ 

ηερληθή ππνδνκή ππνζηήξημεο. ε απηήλ ηελ ππνδνκή βαζίζηεθε θαη ε εθπφλεζε ηεο 

εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ έηνπο 2009-2010, πάληα ζε ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ηε ΜΟΓΗΠ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ έρεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ησλ 

ελεξγεηψλ αμηνιφγεζεο ησλ Σκεκάησλ. 

Σέινο, ε ΟΜΔΑ ζπλεξγάζηεθε κε ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ ζην Σκήκα θαη κε ην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Έξεπλαο ηνπ Παλ/κίνπ Αηγαίν, 

θαζψο θαη ηηο θνηηήηξηεο / θνηηεηέο ηνπ ΣΠΣΔ γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. 

1.1.3 Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; 

Γηα ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο δξαζηεξηνπνηήζεθε, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ νκάδσλ θαη επηηξνπψλ, ην ζχλνιν 

ησλ δηδαζθφλησλ ζην Σκήκα θαζψο θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ.  

πγθεθξηκέλα, αμηνπνηήζεθαλ: 

(α) ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (θνηηεηνιφγην) 

θαη αθνξνχλ ζηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηξηψλ θαη θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ  
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(β) ην έξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο φπσο απνηππψζεθε κέζσ ησλ 

απνγξαθηθψλ δειηίσλ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ ζπκπιεξψζεθε απ’ φια ηα κέιε ΓΔΠ ελ’ 

ελεξγεία (εμαηξνχληαη φζνη βξίζθνληαλ ζε άδεηα) ζην ηέινο ηνπ αθ. έηνπο 2009-2010, θαζψο 

θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ΔΛΔ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδνηνχκελε έξεπλα. 

(γ) νη απφςεηο ησλ θνηηεηξηψλ θαη θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ 

ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο πνπ 

δηαλεκήζεθε θαη αθνξά ζην θάζε κάζεκα πνπ δηδάρζεθε θαηά ην αθ. έηνο 2009-2010, θαζψο 

θαη ζην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηεο θνηηεηηθήο δσήο. 

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ππνζηεξίρζεθε απφ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ΣΠΣΔ θαζψο θαη απφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο 

θαη αλάιπζεο εξσηεκαηνινγίσλ (Lime Survey
2
) πνπ πξνζαξκφζζεθε θαηάιιεια γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ / εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε 

δηαδηθηπαθά θαη ηα ζηνηρεία απνζεθεχηεθαλ ζε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο θνηηεηέο βαζίζηεθε ζην εηδηθφ 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηελ ΟΜΔΑ γηα ην ζθνπφ απηφ (βι Παξάξηεκα Η) 

θαη ε απνζηνιή ηνπ, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ, έγηλε κέζσ ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο ινγηζκηθνχ.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηα νπνία απαληνχλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο αλψλπκα 

αθνξνχλ θπξίσο ζηε δνκή θαη ζην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, ζηνπο δηδάζθνληεο, ζηελ 

πνηφηεηα θαη ζηα κέζα ηεο δηδαζθαιίαο, ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη ζηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηνπ Σκήκαηνο. Οη 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. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζζεθε απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο: (α) εξσηήζεηο γηα ην κάζεκα, (β) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

δηδάζθνληα θαη ηα δηδαθηηθά βνεζήκαηα, (γ) ηηο ππνδνκέο (δ) ην πξνθίι ζπνπδαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο 

θαη θνηηήηξηεο λα θαηαγξάςνπλ ζε ειεχζεξν θείκελν πηζαλέο παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα πνπ 

ζα ήζειαλ λα γλσξίδεη ν δηδάζθσλ θαη ην Σκήκα. 

Πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ακεξφιεπηα θαη ζηαηηζηηθψο αμηφπηζηα, ε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο 

ηνπ Σκήκαηνο ειεθηξνληθά, εζεινληηθά θαη αλψλπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ήηαλ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα λα είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζην αληίζηνηρν 

κάζεκα, θάηη πνπ δηαζθαιίζηεθε κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ. Πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο 

λα έρνπλ ζρεκαηίζεη άπνςε γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ε απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

άξρηζε κεηά ηελ νινθιήξσζε πέληε δηδαθηηθψλ εβδνκάδσλ, ειέγρνληαο κε θαηάιιειε 

εξψηεζε ηελ εκπεηξία ηνπο ζην κάζεκα (παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ, εθπφλεζε εξγαζηψλ / 

αζθήζεσλ, θνθ) ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ 

φιε δηαδηθαζία πινπνηείηαη απφ κέινο ηεο ΟΜΔΑ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο. 

                                                 

2
 www.limesurvey.org 
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Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ αλά κάζεκα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ 

ινγηζκηθνχ lime survey, ελψ ε ζπγθεληξσηηθή ηνπο επεμεξγαζία έγηλε κε ππνζηήξημε ηνπ 

ινγηζκηθνχ MS Excel. Σα απνηειέζκαηα αλά κάζεκα ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ ΟΜΔΑ ηνπ 

Σκήκαηνο θαη κεηά απφ επεμεξγαζία θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηνπο 

δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ, ελψ ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία αλαθνηλψζεθαλ θαη 

ζπδεηήζεθαλ ζηε Γ ηνπ Σκήκαηνο. 

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ, έλα δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο ηεο θνηηεηηθήο δσήο ζηε Μπηηιήλε δηαλεκήζεθε ειεθηξνληθά ζε φινπο ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. ηφρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα θαηαγξάςεη 

ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 

ηεο δσήο ηνπο ζηε Μπηηιήλε (βι Παξάξηεκα ΗΗ). Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε 

απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο κε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή δσή, ηελ θνηλσληθή 

δσή θαη ηε δηαβίσζε ησλ θνηηεηψλ ζηε Μπηηιήλε, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λα θαηαγξάςνπλ ζε ειεχζεξν θείκελν πηζαλέο 

παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα πνπ ζα ήζειαλ λα γλσξίδεη ν δηδάζθσλ θαη ην Σκήκα. Καη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ήηαλ εζεινληηθή, αλψλπκε θαη ε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ lime survey θαη ηα  απνηειέζκαηα 

ζπδεηήζεθαλ ζε ζπλεδξία ηεο Γ ηνπ Σκήκαηνο. Πξνυπήξμε ε επεμεξγαζία ηεο εηδηθήο 

νκάδαο ηνπ ΣΠΣΔ. 

1.1.4 Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Σμήματος; 

Σν πξνζρέδην ηεο έθζεζεο δηαλεκήζεθε γηα ζρνιηαζκφ θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ζηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζπδεηήζεθε ζε εηδηθή ζπλεδξία. 

1.1.5 Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά 
τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηηο ειιείςεηο ζηειερψλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ κεγαιχηεξν ρξφλν 

νινθιήξσζεο ηεο ζχληαμεο ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο, ην Σκήκα έρεη σο ζήκεξα θαηνξζψζεη λα 

αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε θάζεο, λα νξγαλψζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο ππνδνκέο ππνζηήξημεο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Παξάιιεια, ε 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έρεη ζπλεηζθέξεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ, 

ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη επθαηξηψλ, αιιά θαη ησλ αδπλακηψλ, πνπ θπξίσο αθνξνχλ ζηηο 

ππνδνκέο θαη ζηε ζηειέρσζε. 

Κπξίαξρε σζηφζν, δπζθνιία απνηέιεζε ε απνπζία επειημίαο ζηηο εξσηήζεηο έηζη 

ψζηε απηέο λα πξνζαξκφδνληαη ζην πξνθίι ηνπ θάζε Σκήκαηνο. Δπηπιένλ απνπζηάδνπλ 

εξσηήζεηο πνηνηηθνχ / ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ζα πξνζθεξφηαλ γηα επηπιένλ αλάιπζε, 

αθνχ απνηειεί γεληθή παξαδνρή φηη ν ραξαθηήξαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο 

εζηηάδεη ζρεδφλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζε πνζνηηθά δεδνκέλα. 

1.2 Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας 

ην πξνζερέο αθαδεκατθφ έηνο πξνγξακκαηίδεηαη ε ζπλεξγαζία ζε ηδξπκαηηθφ 

επίπεδν κε ζηφρν ηελ έληαμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο αληίζηνηρεο 

ηδξπκαηηθέο δξάζεηο, δειαδή, ζην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη ζην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ε άκεζε δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. 
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2 Παρουσίαση του Σμήματος Πολιτισμικής Σεχνολογίας και 
Επικοινωνίας 

Σν Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΣΔ) ηδξχζεθε ην 2000 

(Φ.Δ.Κ. 72 Α΄/10.03.2000). Αλήθεη ζηε ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη εδξεχεη ζηελ 

πφιε ηεο Μπηηιήλεο.  Γέρεηαη θνηηεηέο απφ ην 1ν θαη 4ν επηζηεκνληθφ πεδίν.  Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο, φπσο εθθξάδεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ, αλαθέξεηαη 

ζην πεδίν ηεο δεκηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο. ’ απηφ ην πιαίζην, ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ζεζκνζεηεκέλεο θαηεπζχλζεηο: 

1. χγρξνλε Μνπζεηνινγία  

2. Οπηηθναθνπζηηθή Δπηθνηλσλία  

3. Πνιηηηζηηθή Αλαπαξάζηαζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο  

4. Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία 

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2003-04 ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(ΠΜ) ζηελ «Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή» (Φ.Δ.Κ. 1191 Β’/26.08.2003) κε δχν 

θαηεπζχλζεηο: 

1. Μνπζεηνινγία 

2. ρεδηαζκφο Φεθηαθψλ Πνιηηηζηηθψλ Πξντφλησλ 

Σέινο ην Σκήκα, ζπκκεηέρεη ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΠΜ) «Γηαρείξηζε Μλεκείσλ: Αξραηνινγία, Πφιε θαη Αξρηηεθηνληθή» καδί κε ην 

Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη 

ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ, ηνπ Παλεπηζηήκην Παηξψλ, ην νπνίν μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην 

εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθ. έηνπο 2008-2009 (πλεδξίαζε Γ αξ. 05/21-01-2009). 

Σν Σκήκα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ ησλ ΑΔΗ ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ 

εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα έξγα «Γηεχξπλζε ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» θαη «Δλίζρπζε πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο» ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. ε 

εμέιημε βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία κεηνλνκαζίαο ηνπ Σκήκαηνο, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζε Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα απνδίδεηαη 

κε αθξίβεηα ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπ, ν νπνίνο είλαη ήδε 

ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνο σο πεξηερφκελν ζπνπδψλ. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 νη απφθνηηνη 

ηνπ Σκήκαηνο εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν ΠΔ19 - Πιεξνθνξηθήο ΑΔΗ.  

 

2.1 τελέχωση του Σμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό 
προσωπικό κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία)  

Ζ ζηειέρσζε ηνπ ΣΠΣΔ θαηά ην αθ. έηνο 2009-2010 παξνπζηάδεηαη (αλά βαζκίδα, 

αιθαβεηηθά), ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Βαζκίδα Αξηζκεηηθά Ολνκαζηηθά 

Καζεγεηήο 1 . Γαζθαινπνχινπ  

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 2 Γ. Γθαληδηάο 

Γ. Παπαγεσξγίνπ 

Μφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 8 Δ. Καβαθιή 

Κ. Νηθνλάλνπ 

Φ. Μπαληηκαξνχδεο 

Α. Μπνχληα 

Μ. Οηθνλφκνπ 

Δ. ακπαλίθνπ 

Δ. ηάζε 

Γ. Σζεθνχξαο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 6 Υ. Αλαγλσζηφπνπινο 

Γ. Γαβαιάο 

Μ. Κνξδάθε 

Ν. Μπνπκπάξεο 

Θ. Νηαξαληνχκεο 

Γ. Παπινγεσξγάηνο. 

Λέθηνξεο 3 Δ. Μπξηβήιε 

Γ. Οηθνλφκνπ 

Η. θνπεηέαο 

χλνιν 20  

 

Δπίζεο, έρνπλ εθιεγεί δχν (2) κέιε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα, ηα νπνία 

αλακέλνπλ δηνξηζκφ.  

ην Σκήκα ππεξεηνχλ δεθαηέζζεξηο (14) Γηδάζθνληεο βάζεη ηνπ Π.Γ. 407/80. Δμ 

απηψλ νη δχν είλαη εθιεγκέλα κέιε ΓΔΠ πνπ αλακέλνπλ δηνξηζκφ. Δπηπιένλ, κηα 

δηδάζθνπζα έρεη δηαηεζεί απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

ην Σκήκα ππεξεηνχλ 3 Μέιε Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ 

(Δ.Σ.Δ.Π.): Π. Κάξγαο, Θ. Μαπξνθίδεο, Α. πάζεο  

ην Σκήκα εξγάδνληαη 3 κέιε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ: 3 ππάιιεινη κε ζρέζε 

εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ (δχν θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

θαη έλαο πηπρηνχρνο ΑΔΗ). 

Δπίζεο, έσο ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπ ζε δπζηχρεκα ην θαινθαίξη ηνπ 2010, 

εξγάζηεθε ζην Σκήκα έλα αθφκε κέινο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Μφληκνο ππάιιεινο).  
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Ζ εμέιημε ησλ κειψλ Γ.Δ.Π., ηνπ ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 11-6.1. 

2.2 Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, 
μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. 

Παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

Πξνπηπρηαθνί 947 890 798 738 691 

Μεηαπηπρηαθνί 71 68 74 80 54 

Γηδαθηνξηθνί 73 66 57 62 50 

 

2.3 τόχοι του Σμήματος 

2.3.1 Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Σμήματος σύμφωνα με το ΥΕΚ ίδρυσής 
του; 

χκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ, ην Σκήκα έρεη σο απνζηνιή λα θαιιηεξγεί θαη λα 

πξνάγεη ηελ νηθεία επηζηήκε κε ηελ αθαδεκατθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη αλαδήηεζε 

θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή 

ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. Δηδηθφηεξα ην 

Σκήκα έρεη σο απνζηνιή: ηελ θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ηεο γλψζεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζε ζέκαηα 

πνιηηηζκνχ θαη πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ εηδηθεπκέλσλ ζηηο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο, δηάδνζεο θαη δηαρείξηζεο πνιηηηζκηθψλ 

πξντφλησλ θαη δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.    

2.3.2 Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Σμήματος τους στόχους και 
τους σκοπούς του Σμήματος; 

Απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ θαη ζηειερψλ 

ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, 

αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ. Σν επηζηεκνληθφ πξνθίι ηνπ ηκήκαηνο αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

«ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ», ζπλδπάδνληαο ηελ δεκηνπξγηθή παξαγσγή πνηνηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη πνιπκέζσλ. Ο «ςεθηαθφο πνιηηηζκφο» είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ πνιηηηζκφ (πεξηερφκελν), ηελ ηερλνινγία θαη 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ / δηαλνκή. Ο ηνκέαο ηεο ηερλνινγίαο θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ νπηηθν-

αθνπζηηθψλ εθαξκνγψλ, δει. ησλ πνιπκέζσλ ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ εθδφζεσλ.  

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ θαιχπηεη ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Πνιηηηζκηθήο 

Πιεξνθνξηθήο πξνάγνληαο ηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

πξνβνιήο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο δηαρείξηζεο. Δπί πιένλ, ζην πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεσλ 

ζπνπδψλ, νη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο εμεηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά πεδία, ηα 

νπνία απνηεινχλ πξνλνκηαθνχο ρψξνπο εξεπλεηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο.    
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2.3.3 Τπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΥΕΚ ίδρυσης) στόχων του 
Σμήματος από εκείνους που σήμερα το Σμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; 

Γελ παξαηεξείηαη απφθιηζε κεηαμχ ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ θαη ηε 

ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Ζ ήδε δεθαεηήο πνξεία ηνπ 

Σκήκαηνο θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έζεζε ζε 

αθαδεκατθφ / εξεπλεηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν, θάηη πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ νκαιή 

έσο ζήκεξα αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζε επφκελε ελφηεηα. Δπηπιένλ, ην Σκήκα δηακνξθψλεη νινέλα θαη πην εχζηνρα 

ηνπο κειινληηθνχο ηνπ ζηφρνπο ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πιεξέζηεξε 

ζηειέρσζε, νη θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ε νξηζηηθή απνθξπζηάιισζε ηεο εξεπλεηηθήο θαη 

εθπαηδεπηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.  

2.3.4 Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Σμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; 
Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια 
αυτή; 

Οη ζηφρνη πνπ έζεζε ην Σκήκα επηηπγράλνληαη κέζα απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππφςε δηεζλή πξφηππα ζπνπδψλ θαη 

πξνζαξκφδνληάο ηα ζηηο αλάγθεο ηεο Διιεληθήο θαη ζχγρξνλεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Καιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην βαζηθφ θνξκφ γλψζεο πνπ αθνξά 

ζηελ Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή, πξνζθέξνληαο καζήκαηα πςειήο πνηφηεηαο. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή πηνζεηνχληαη θνηηεηνθεληξηθά ζπζηήκαηα, ελεξγέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, 

αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη δξάζεηο ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε 

ηελ παξαγσγή θαη ηελ έξεπλα. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη νη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο εμειίζζνληαη δηαξθψο αθνινπζψληαο ηε δπλακηθή ηνπ θιάδνπ έηζη ψζηε νη 

ζπνπδέο πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα λα έρνπλ δηαξθψο έλα ζχγρξνλν θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα.  

εκαληηθά γηα ην επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο είλαη επίζεο ηα 

αθφινπζα:  

 ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη ην 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα θνίηεζε κε φια ηα ζχγρξνλα κέζα, 

 ηα ζεζκνζεηεκέλα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο ηα νπνία αλαπηχζζνπλ 

εξεπλεηηθή δξάζε ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, 

 ε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε 112.316 ηφκνπο βηβιίσλ θαη 518 ζπλδξνκέο 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, ζπλαθψλ κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ 6 ρνιψλ θαη ησλ 

16 Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη πιήζνο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, 

 ε ηειεπηθνηλσληαθή θαη δηθηπαθή ππνδνκή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ην νπνίν έρεη 

πιήξσο εληάμεη ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

πξαθηηθή πινπνηψληαο έηζη, ζην βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί, ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο 

ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Γλψζεο, έηζη ψζηε ε πνιπλεζησηηθφηεηα ηνπ 

Παλ/κίνπ Αηγαίνπ λα κεηαηξέπεηαη ζε πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ γεσγξαθηθνχ 

κεηνλεθηήκαηνο.  

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε νη δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ ζε ζρέζε κε ηηο ειιείςεηο θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ ζηέγαζεο, θαζψο θαη εμ’ αηηίαο ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ θαη πξνο ηελ 
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επεηξσηηθή Διιάδα θαη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο, θαζψο απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ (γηα 

ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, επηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο, εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, θ.ι.π.), ην 

νπνίν είλαη απμεκέλν επεηδή ην Σκήκα εδξεχεη ζε λεζί, θαη άξα νη κεηαθηλήζεηο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά αεξνπιάλν ή πινίν.  

 

2.3.5 Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο 
ΥΕΚ ίδρυσης) στόχων του Σμήματος;  

Γε ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

2.4 Διοίκηση του Σμήματος. 

2.4.1 Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Σμήμα; 

ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ επηζήκσο νη παξαθάησ επηηξνπέο: 

1. πληνληζηηθή Δπηηξνπή ΠΜ «Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία» 2009-10 

(απφθαζε ΓΔ, αξ. ζπλ. 1/26.09.2008 / ζέκα 3.3.): 10κειήο: Γ. Παπαγεσξγίνπ, Α. 

Μπνχληα, Γ. Γαβαιάο, Ν. Νηθνλάλνπ, Δ. Καβαθιή, Δ. ακπαλίθνπ, Γ. 

Παπινγεσξγάηνο, Υ. Αλαγλσζηφπνπινο, Ν. Μπνπκπάξεο, Δ. Μπξηβήιε 

2. Γηεπζπληήο ΠΜ: 2009-10: Γ. Παπαγεσξγίνπ. Δθπξφζσπνη ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ 

πνπδψλ: Κ/λζε Η «Μνπζεηνινγία»: Α. Μπνχληα, Κ/λζε ΗΗ «ρεδηαζκφο Φεθηαθψλ 

Πνιηηηζηηθψλ Πξντφλησλ»: Γ. Παπαγεσξγίνπ (απόθαζη ΓΣΕΣ, απ. ζςν. 1/26.09.2008 

/ θέμα 6.1.) 

3. Μέιε ΓΔΠ ηνπ ΣΠΣΔ πνπ νξίζηεθαλ σο κέιε ηεο ΔΓΔ ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ ΠΜ 

«Γηαρείξηζε Μλεκείσλ: Αξραηνινγία, Πφιε θαη Αξρηηεθηνληθή»: Α. Μπνχληα, Γ. 

Παπαγεσξγίνπ, Υ. Αλαγλσζηφπνπινο (απφθαζε ΓΔ, αξ. ζπλ. 7/13.05.2009 / ζέκα 

7.1) 

4. Δπηηξνπή Καηαηάμεσλ Αθδ. Έηνπο 2009 – 2010, Απφθαζε Γ 08/01.04.2009, 

Πξνεδξνο : Γ. Παπαγεσξγίνπ, Μέιε: Α. Νηαξαληνχκεο, Γ. Σζεθνχξαο, Δ. 

ακπαλίθνπ, Δ. ηάζε 

5. Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ζπλεληεχμεσλ / εμεηάζεσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα 

εηζαγσγή ζην ΠΜ 2009-10 (απφθαζε ΓΔ, αξ. ζπλ. 7/13.05.2009 / ζέκα 3.1. θαη 

Σξνπνπνίεζε, απφθαζε ΓΔ, αξ. ζπλ. 1/07.09.2009 / ζέκα 3.1.):  

Καηεχζπλζε Η: Μνπζεηνινγία: (ηαθηηθά κέιε): Νηθνλάλνπ Κιενλίθε, Μπνχληα 

Αιεμάλδξα, Καβαθιή Δπαγγειία  (αλαπιεξσκαηηθά κέιε): Αλαγλσζηφπνπινο 

Υξήζηνο-Νηθφιανο, Σζεθνχξαο Γεψξγηνο 

Καηεχζπλζε ΗΗ: ρεδηαζκφο Φεθηαθψλ Πνιηηηζηηθψλ Πξντφλησλ (ηαθηηθά κέιε): 

ακπαλίθνπ Δπαγγειία, Παπαγεσξγίνπ Γεκήηξηνο, Παπινγεσξγάηνο Γεξάζηκνο 

(αλαπιεξσκαηηθά κέιε): Σζεθνχξαο Γεψξγηνο, Γαβαιάο Γακηαλφο 

Δμεηάζεηο ζε Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο: Τπεχζπλε: Δ. Καβαθιή  

Δμεηάζεηο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα: Τπεχζπλνο: Α. Κάνπα 

6. Δπηηξνπή παξαιαβήο:  Γ. Παπαγεσξγίνπ, Δ. Καβαθιή, Α. πάζεο 

7. Δθπξφζσπνο Σκήκαηνο ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ: Γ. Παπαγεσξγίνπ, Αλαπιεξσηήο 

εθπξφζσπνο: Φ. Μπαληηκαξνχδεο 



 

Τμήμα Πολιηιζμικήρ Τεσνολογίαρ και Επικοινωνίαρ, Έκδοζη 1.0, Ιούνιορ 2011 15 

Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

8. Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Σκήκαηνο: . Γαζθαινπνχινπ, Γ. Γθαληδηάο, Γ. 

Παπαγεσξγίνπ. πλεπηθνπξείηαη απφ ηνπο Υ. Αλαγλσζηφπνπιν, Δ. Καβαθιή, Α. 

Νηαξαληνχκεο, Δ. ακπαλίθνπ, Δ.ηάζε 

9. Οκάδα Erasmus/Leonardo: Δ. Μπξηβήιε, Θ. Νηαξαληνχκεο 

10. Σκεκαηηθφο θαη Αλαπιεξσκαηηθφο Σκεκαηηθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ «Πξαθηηθή 

Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΣΠΣΔ»: Δ. Καβαθιή, Υ. Αλαγλσζηφπνπινο. 

11. Οκάδα ελεκέξσζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο: Πξφεδξνο 

Σκήκαηνο, Α. πάζεο. πλεπηθνπξείηαη απφ έλαλ ππνςήθην δηδάθηνξα. 

12. Οκάδα αλακφξθσζεο ΠΠ: Πξφεδξνο Σκήκαηνο, 1 κέινο ΓΔΠ κε εηδίθεπζε ζηελ 

Πιεξνθνξηθή, ππεχζπλνη θαηεπζχλζεσλ πνπδψλ.  

2.4.2 Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών) υπάρχουν στο Σμήμα; 

Σν Σκήκα ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ (ΦΔΚ 197/2009 – ηεχρνο Α) θαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΔ, αξ. ζπλ. 9/26.06.2008/ζέκα 

4.2. – εγθξίζεθε απφ Δ, αξ. ζπλ. 13/30.10.2008/ζέκα 3.1. Σξνπνπνίεζε ΔΚΛ ηνπ ΠΜ: 

απφθαζε ΓΔ, αξ. ζπλ. 21.01.2009 / ζέκα 6.1.). 

2.4.3 Είναι διαρθρωμένο το Σμήμα σε Σομείς; ε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση 
αυτή στη σημερινή αντίληψη του Σμήματος για την αποστολή του; 

Σν Σκήκα δελ είλαη (πξνο ην παξφλ) δηαξζξσκέλν ζε Σνκείο, αιιά δηαζέηεη ηέζζεξηο 

Καηεπζχλζεηο πνπδψλ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη θνηηεηέο απφ ην 5ν εμάκελν:  

- χγρξνλε Μνπζεηνινγία  

- Οπηηθναθνπζηηθή Δπηθνηλσλία  

- Πνιηηηζηηθή Αλαπαξάζηαζε & Νέεο Σερλνινγίεο  

- Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία  

. 
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3 Προγράμματα πουδών 

3.1 Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών  

3.1.1 Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών στους στόχους του 
Σμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας.  

3.1.1.1 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; 

Τπάξρνπλ πξνδηαγξαθέο ζπλερνχο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο ρσξίο πξνβιήκαηα 

ζηελ έσο ηψξα εθαξκνγή ηνπο. ζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 

πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ θνξκφ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ν έιεγρνο έρεη βαζηζηεί 

ζηα πξφηππα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ απφ θνηλνχ αλαπηχμεη νη δηεζλείο νξγαληζκνί 

Association for Computing Machinery (ACM) θαη Institute for Electrical and Electronic 

Engineers (ΗΔΔΔ), θαζψο θαη ε Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ Διιάδαο (ΔΠΔ). Ζ αμηνιφγεζε θαη ν 

αλαζρεδηαζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πξνεγείηαη 

ζπλάληεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΣΠΣΔ φπνπ ζπδεηείηαη ε εηζήγεζε ηεο 

ζρεηηθήο νκάδαο εξγαζίαο (βι. παξαπάλσ) ε νπνία ιακβάλεη ππ’ φςε ηηο εμειίμεηο ζην 

επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ ζεξαπεχεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηα δεδνκέλα ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο αιιά θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ. 

Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε έλαο δηθηπαθφο ηφπνο κε ζηφρν ηελ επηζθφπεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο 

(www.ct.aegean.gr/alumni), πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο απνθνίηνπο πνπ κπνξνχλ εδψ λα 

θαηαγξάθνπλ ηελ εμέιημή ηνπο, αιιά θαη ζε εξεπλεηέο πνπ επηζπκνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

επηζηεκνληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα κέζα απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ. Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο κέιε ηνπ 

site θαη ζηε ζπλέρεηα λα εηζάγνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο ή/θαη επφκελεο ζπνπδέο 

ηνπο ζηνηρεία, κε πιήξε δηθαηψκαηα ζπκπιεξψζεσλ, ηξνπνπνηήζεσλ, δηαγξαθψλ θιπ. ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπο.  

3.1.1.2 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, δηεμάγνληαη αλνηθηέο ζπδεηήζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ 

θαη ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο κε ζπληνληζηή ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλσηέξσ εμαξηάηαη απφ ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο, ε αλάπηπμε ηεο νπνίαο έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε 

ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ. Σν Σκήκα αμηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, γηα λα  πξνρσξήζεη ζε αλαδηάξζξσζε 

ηνπ ΠΠ.  

 
3.1.1.3 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ; 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ επίζεκν 

Οδεγφ πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ζε έληππε κνξθή. 

Δπηπξνζζέησο, ην Πξφγξακκα πνπδψλ παξνπζηάδεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο (http://www.ct.aegean.gr), ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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3.1.1.4 Τπάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ 

απνθνίησλ; Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο; 

Με δεδνκέλν φηη νη πξψηνη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο απνθνίηεζαλ πξηλ κηα 

πεληαεηία ν αξηζκφο ηνπο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο (523). Παξφια απηά έρεη ηδξπζεί 

ζχιινγνο απνθνίησλ θαη ζρεηηθφ ηζηνιφγην θαζψο θαη βάζε δεδνκέλσλ φπνπ νη απφθνηηνη 

κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.  

Δπηπιένλ δεκηνπξγήζεθε απφ ην ΣΠΣΔ δηθηπαθφο ηφπνο κε ζηφρν ηελ επηζθφπεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο 

(http://www.ct.aegean.gr/alumni), πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο απνθνίηνπο πνπ κπνξνχλ 

εδψ λα θαηαγξάθνπλ ηελ εμέιημή ηνπο, αιιά θαη ζε εξεπλεηέο πνπ επηζπκνχλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα 

κέζα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ.  

Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο κέιε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα εηζάγνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο ή/θαη επφκελεο ζπνπδέο ηνπο 

ζηνηρεία, κε πιήξε δηθαηψκαηα ζπκπιεξψζεσλ, ηξνπνπνηήζεσλ, δηαγξαθψλ θιπ. ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπο.  

Ζ παξαπάλσ ππνδνκή ζα δηεπθνιχλεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο απνθνίησλ. Ζ έξεπλα 

απηή ζα δηεμαρζεί απφ ηε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο (ΓΑΣΑ) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

3.1.2 Πώς κρίνετε τη δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του ΠΠ 

Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Πιεξνθνξηθήο 

έρεη δνκεζεί κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζην δηεπηζηεκνληθφ πεδίν 

ηεο Πνιηηηζκηθήο Πιεξνθνξηθήο.  Πεξηιακβάλεη δχν έηε Μαζήκαηα Κνξκνχ (Α' θαη Β' Έηνο 

ζπνπδψλ) θαη δχν έηε εμεηδηθεπκέλεο Δθπαίδεπζεο κε ηέζζεξηο (4) Καηεπζχλζεηο (Γ' θαη Γ' 

Έηνο ζπνπδψλ), φπσο απνηππψλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Μαθήμαηα Υποτρεωηικά και Υποτρεωηικά Επιλογής 

(52 μαθήμαηα για ηην απόκηηζη πηστίοσ)

Μαθήμαηα Κορμού

Μαθήμαηα 

καηεύθσνζης 

Σύγτρονης 

Μοσζειολογίας

Μαθήμαηα 

καηεύθσνζης 

Οπηικοακοσζηικής 

Επικοινωνίας

Μαθήμαηα καηεύθσνζης 

Πολιηιζηικής 

Αναπαράζηαζης & Νέων 

Τετνολογιών

Μαθήμαηα καηεύθσνζης 

Εκπαιδεσηικής Τετνολογίας 

και Διαπολιηιζμικής 

Επικοινωνίας
 

Καζψο νη επηζηεκνληθνί ηνκείο πνπ θαιχπηεη ην Σκήκα εμειίζζνληαη ζπλερψο, 

επηδηψθεηαη ε δηαηήξεζε ηεο επειημίαο θαη ηεο ζπλερνχο αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

καζεκάησλ ηνπ, ψζηε λα ππεξεηήζεη απνηειεζκαηηθά ηφζν ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 
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φζν θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. ’ απηφ ην πλεχκα ε ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ αθ. έηνπο 2007-2008.   

3.1.2.1 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ Κνξκνχ / εηδίθεπζεο Καηεπζχλζεσλ / Κχθισλ 

Μαζεκάησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

Σν Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ δηαξθεί νθηψ (8) αθαδεκατθά εμάκελα θαη ηα 

καζήκαηα πνπ πξνζθέξεη δηαθξίλνληαη ζε: 

 Αξηζκφο Πνζνζηφ 

Κνξκνχ Τπνρξεσηηθά 38 32% 

Καηεχζπλζεο Τπνρξεσηηθά 45 38% 

Τπνρξεσηηθά Δπηινγήο 

(πξνζθέξνληαη θαη ζηνλ Κνξκφ θαη ζηηο 

Καηεπζχλζεηο) 

30 25% 

Κχθισλ Πιεξνθνξηθήο 

(3 θχθινη, 2 καζήκαηα ζε θάζε θχθιν) 

6 5% 

χλνιν 119  

 

3.1.2.2 Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη; 

Γελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο. Σε ιεηηνπξγία απηή επηηεινχλ ηα 

καζήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη «ππνρξεσηηθά επηινγήο» ζην ΠΠ. 

3.1.2.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / 

καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

Σν πνζνζηφ ησλ ραξαθηεξηδνκέλσλ σο «ππνρξεσηηθά επηινγήο» καζήκαηα είλαη 25% 

(30 καζήκαηα). 

3.1.2.4 Πσο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ;  

Ζ θηινζνθία ηνπ Σκήκαηνο δελ δηαρσξίδεη, φπσο είραλ επηβάιεη ζην παξειζφλ 

πεπεξαζκέλεο πξαθηηθέο, ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, ζχκθσλα κε ην πλεχκα 

πνπ επηθξαηεί δηεζλψο ζηα ζχγρξνλα Σκήκαηα ζε δηεζλέο επίπεδν. Έηζη, αθφκε θαη ζηα 

καζήκαηα πνπ ε παξαδνζηαθή ινγηθή ραξαθηεξίδεη «ζεσξεηηθά» (π.ρ. καζήκαηα 

Πνιηηηζκνχ), πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, κε 

αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ δηδαρηεί νη θνηηεηέο γηα ηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ πξνβνιήο ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. ηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα εξγαζηήξηα απαζρνινχλ θαηά κέζν φξν ην 50% ηνπ δηδαθηηθνχ 

ρξφλνπ θάζε καζήκαηνο, ελψ θαη νη αζθήζεηο θαη νη εξγαζίεο απαζρνινχλ θαηά πξνζέγγηζε 

ην 30-50% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. 
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3.1.2.5 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; 

Με ηε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, ε χιε δελ 

παξνπζηάδεη επηθαιχςεηο ή θελά κεηαμχ ησλ καζεκάησλ. Αληίζεηα, κε ηνλ άηππν 

δηαρσξηζκφ ησλ καζεκάησλ ζε ελφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ θνηλέο νληνινγίεο 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ζχλδεζεο θαη νκαιήο κεηάβαζεο απφ ην γλσζηηθφ απφζεκα ηνπ 

ελφο εμακήλνπ ζην επφκελν θαη ζηηο Καηεπζχλζεηο. Δπηπιένλ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ρξεζηκφηεηάο ηνπο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη, αλά πεξίπησζε, ε χιε ηνπο 

αλαπξνζαξκφδεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη, ζχκθσλα πάληα κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο θαη έξεπλαο θαη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. 

Σα παξαπάλσ ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο-ηξηεο, νη νπνίνη-εο ζε πνζνζηφ 57% απάληεζαλ 

φηη «είλαη ζαθήο ε ζπλέρεηα θαη ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα» (βι. Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα 

Α7).  

3.1.2.6 Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; Πνην είλαη ην 

πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα; 

Ζ ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο δηέπεηαη απφ ζχγρξνλεο Παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ θάζε θνηηεηή-ηξηαο λα ρηίζεη έλα πξνζσπηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, κε άμνλα κφλν ηνλ απαηηνχκελν ζπλνιηθφ αξηζκφ ππνρξεσηηθψλ θαη 

θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ θαη θχθισλ Πιεξνθνξηθήο. Ζ θηινζνθία ηνπ 

Σκήκαηνο δελ αλαγλσξίδεη αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ζπζηήκαηνο πξναπαηηνχκελσλ 

καζεκάησλ ππφ ηελ έλλνηα ηεο χπαξμεο αλαγθαζηηθήο επηηπρνχο εμέηαζεο καζεκάησλ γηα 

λα ζπλερηζηεί ε παξαθνινχζεζε θάπνησλ άιισλ. Ο κφλνο πεξηνξηζκφο πνπ επηβάιιεηαη απφ 

ην ΠΠ είλαη φηη θνηηεηέο / θνηηήηξηεο πνπ δειψλνπλ πηπρηαθή εξγαζία ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πεξάζεη ηα Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ 1
νπ

 θαη 2
νπ

 έηνπο ζπνπδψλ. Σν Σκήκα 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. Παξάιιεια, εθηηκάηαη φηη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ δηδαζθφλησλ, ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ ζεκάησλ εμέηαζεο 

είλαη θαιά επηιεγκέλν θαη ζε κεγάιν βαζκφ ειεγρφκελν, ψζηε λα κελ είλαη νπζηαζηηθά 

εθηθηφ λα επηηχρεη έλαο θνηηεηήο ή θνηηήηξηα ζε κάζεκα «Δπηπέδνπ ΗΗ» αλ δελ έρεη 

κειεηήζεη νπζηαζηηθά ην αληίζηνηρν κάζεκα «Δπηπέδνπ Η». Πάλησο ε ζπγθεθξηκέλε 

αληίιεςε επαλαμηνινγείηαη ζπλερψο θαη επαλεμεηάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

δηδαζθφλησλ γηα ηε γεληθφηεξε απφδνζε ησλ θνηηεηψλ.  

3.1.2.7 Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια θαη πφζα ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ; Πνηα είλαη 

απηά;  

Οη θνηηεηέο-ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο λα δειψλνπλ φπνηα καζήκαηα επηζπκνχλ λα επηιέμνπλ απφ ηα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ ησλ άιισλ Σκεκάησλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο Μπηηιήλεο ή/θαη  

Γηαηκεκαηηθψλ Μαζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην Παλ/κην Αηγαίνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη 

ν θχθινο δηεπηζηεκνληθψλ καζεκάησλ ζε ζέκαηα θχινπ θαη ηζφηεηαο). Σα καζήκαηα 

επηινγήο απφ άιια Σκήκαηα, εληάζζνληαη ζηελ νκάδα «Τπνρξεσηηθψλ Δπηινγήο» ηνπ 
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πξνζσπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ θάζε θνηηεηή-ηξηαο θαη πξνζκεηξψληαη έσο ην φξην ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ πξναπαηηνχκελνπ αξηζκνχ ησλ καζεκάησλ απηψλ. Σα επηπιένλ καζήκαηα 

ζηα νπνία νη θνηηεηέο-ηξηεο εμεηάζηεθαλ επηηπρψο, εληάζζνληαη κελ ζηελ αλαιπηηθή 

βαζκνινγία ηνπ θνηηεηή-ηξηαο, ρσξίο σζηφζν λα ζπλππνινγίδνληαη ζην βαζκφ πηπρίνπ. Ζ 

θαηαγξαθή γίλεηαη γηα λα δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο επηινγήο πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θαη πηζηνπνηεί θαηά θάπνην ηξφπν δεμηφηεηεο 

(skills) πνπ ζπλδένληαη κε ηα γλσζηηθά πεδία ησλ καζεκάησλ απηψλ. 

3.1.2.8 Πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα; Δίλαη ππνρξεσηηθά ηα ζρεηηθά καζήκαηα; 

Σν κάζεκα ηεο μέλεο Γιψζζαο είλαη ππνρξεσηηθφ ζην Σκήκα Πνιηηηζκηθήο 

Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. Οη θνηηεηέο δχλαληαη λα επηιέμνπλ κεηαμχ Αγγιηθψλ θαη 

Γαιιηθψλ. Ζ έσο ζήκεξα επηινγή είλαη θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (πνπ ηείλεη λα αγγίμεη 

έσο θαη ην 100%, κε κηθξέο εμαηξέζεηο αλά αθαδεκατθφ έηνο), ηα Αγγιηθά. Δίλαη επηζπκεηφ ν 

δηδάζθσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ λα δηαζέηεη επάξθεηα θαη ζηηο δχν γιψζζεο θαη λα 

πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ησλ Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ θαη ηεο Πνιηηηζκηθήο Αλάιπζεο, θαζψο 

βαζηθφ ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο ηεο μέλεο γιψζζαο απνηειεί ε κειέηε ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηα παξαπάλσ γλσζηηθά πεδία, 

αιιά θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ. Έηζη, ην κάζεκα εζηηάδεη ζηελ θαηαλφεζε θαη αλάιπζε θεηκέλσλ απφ ηελ 

πξναλαθεξφκελε βηβιηνγξαθία θαη είλαη εθ παξαιιήινπ κάζεκα Πνιηηηζκηθήο Θεσξίαο θαη 

Οξνινγίαο.  

3.1.2.9 Πσο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

Σν ππάξρνλ εμεηαζηηθφ ζχζηεκα έρεη έσο ζήκεξα απνβεί ιεηηνπξγηθφ, ρσξίο φκσο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππφθεηηαη ζε ζπλερή δηαδηθαζία εμέηαζεο γηα ηα πεξηζψξηα 

βειηηψζεψλ ηνπ, θαη έρεη δηακνξθσζεί φπσο ζα πεξηγξαθεί ζηε ζπλέρεηα. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ αθνκνίσζεο 

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

ηεο αθνκνίσζεο πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη πιένλ λα ζπλδπάδεηαη νπζηαζηηθά κε ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ/ηεο λα θαηαλνεί, λα ζπλδπάδεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί βηβιηνγξαθηθά, εξεπλεηηθά, εκπεηξηθά θαη άιια δεδνκέλα, έλλνηεο θαη 

πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψλεη ηα δηθά ηνπ/ηεο επηρεηξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα.  

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα πξνβιέπεηαη δεχηεξε 

εμεηαζηηθή πεξίνδνο κέζα ζην ίδην αθαδεκατθφ έηνο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα ν θνηηεηήο νθείιεη λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν. ε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθφ θαη' επηινγήλ κάζεκα, ν/ε θνηηεηήο-ηξηα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα είηε λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν, ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε θάπνην 

άιιν ηεο επηινγήο ηνπ. 

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

θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ εμαξηψληαη απφ 

ηε θχζε ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πνπ  πεξηιακβάλνπλ 

γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, ή έλα ζπλδπαζκφ γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζηεξηαθήο επίδνζεο, αιιά θαη γξαπηψλ εξγαζηψλ (essays) ή εξγαζηψλ 

κε ηε κνξθή εθαξκνγψλ, πνπ νινθιεξψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θάζε αθαδεκατθνχ 

εμακήλνπ. Ζ εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε ησλ ηειεπηαίσλ ελζαξξχλεηαη ηδηαίηεξα θαη ε 
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επίδνζε ζε απηέο ζπλππνινγίδεηαη ζην ηέινο ηνπ θάζε εμακήλνπ απφ ηνλ/ηελ ππεχζπλν-ε 

δηδάζθνληα-νπζα ηνπ καζήκαηνο ζηνλ ηξφπν εμέηαζήο πνπ απηφο-ε απνθαζίδεη.  

Οη εξγαζίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επαθή ηνπ θνηηεηή-ηξηαο κε ηε ζχγρξνλε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη ηηο ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο, θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ/ηεο γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ε 

ζπλνιηθή πξνεηνηκαζία γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο βαζίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ ηεο κειέηεο ηνπ 

βαζηθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπ καζήκαηνο (πνπ δηαλέκεηαη), ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ θξαηάεη ν 

θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη εθείλσλ πνπ αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ν θάζε δηδάζθσλ-νπζα, θαζψο θαη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ ππνδεηθλχεη ν/ε 

δηδάζθσλ-νπζα θαη ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο 

Μπηηιήλεο (κε ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγειζεί θαη απφ ηηο Μνλάδεο ησλ άιισλ λεζηψλ θαη 

λα είλαη θηάζεη ζην/ζηε θνηηεηή-ηξηα εληφο ηεο εβδνκάδαο) ή ζην Γηαδίθηπν (δηαδηθηπαθά 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πξνζβάζηκα κέζσ Βηβιηνζήθεο, θ.α.).  

3.1.2.11 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;  

Σν ππάξρνλ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δηαζθαιίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ, θπξίσο ιφγσ ηεο ζπλζεηφηεηαο θαη πνιιαπιφηεηάο ηνπ, δηαθάλεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα ζε φηη αθνξά ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο, αθήλνληαο 

ζηνλ/ζηελ δηδάζθνληα-νπζα κηθξά πεξηζψξηα ιαζψλ, παξαλνήζεσλ ή απζαηξεζηψλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απφ ηελ πιεπξά δειαδή ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ εθείλνη-εο έρνπλ ακθηβνιίεο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δεηήζνπλ λα ζρνιηάζνπλ ην γξαπηφ καδί κε ηνλ/ηελ δηδάζθνληα-νπζα πνπ ζα ηνπο 

επηζεκάλεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ειιείςεηο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ζε θάζε κάζεκα 

δεκνζηνπνηνχληαη κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηνπο πίλαθεο ηεο Γξακκαηείαο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηελ θαη φινη νη δηδάζθνληεο δηαζέηνπλ αλαιπηηθή ιίζηα κε 

ηελ επηκέξνπο βαζκνιφγεζε γηα θάζε ζέκα, άζθεζε, εξγαζία, θ.ιπ., πνπ κπνξνχλ λα 

παξνπζηάζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο. 

Αθφκε, ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζε θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο λα δεηήζνπλ εμέηαζε απφ Δηδηθή Δπηηξνπή φπνηε ζεσξήζνπλ φηη ν/ε δηδάζθσλ-

νπζα δελ είλαη αληηθεηκεληθφο/ε ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. ην ηζηνξηθφ ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο δελ ππάξρνπλ έσο ζήκεξα αλάινγεο 

πεξηπηψζεηο. 

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

Αμηνιφγεζε ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη 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, θαζψο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

αμηνιφγεζεο δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο γηα φια 

ηα καζήκαηα (βι.Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα Α8). ηε ζπλέρεηα, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο 

επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία θαη ηα παξνπζηάδεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, σο 

κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. ηε δηαδηθαζία απηή ζπκκεηέρνπλ θαη νη 

εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο. 
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3.1.2.13 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/ δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο; 

Κάζε δηδάζθσλ-νπζα αλαθνηλψλεη ζηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο είηε ιίζηα απφ 

πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα δηπισκαηηθή εξγαζία, είηε ηελ επξχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα ή 

επηζηεκνληθή πεξηνρή ζηελ νπνία κπνξνχλε λα θηλεζνχλ νη πηπρηαθέο εξγαζίεο,  

αλαθέξνληαο πέξαλ απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο, ην ζθνπφ θαη ηηο πξναπαηηνχκελεο 

γλψζεηο. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θνηλνπνηεί ηε ιίζηα ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θάζε δηδάζθνληα. Ζ αλάιεςε 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δειψλεηαη απφ ην θνηηεηή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Ζ 

ηξηκειήο επηηξνπή αμηνιφγεζεο νξίδεηαη απφ ηε Γ..  

ηελ ηειηθή δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ε παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία, θνηλνπνηείηαη ζε φινπο κε ειεθηξνληθφ κήλπκα θαη 

γξαπηή αλαθνίλσζε, θαη δηεμάγεηαη δεκνζίσο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πάληνηε 

αθξναηήξην ην νπνίν παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο θαη ζπκκεηέρεη κε 

εξσηήζεηο. 

3.1.2.14 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθή/ δηπισκαηηθή εξγαζία; 

Πνηεο; 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

θάζε ζέκα πεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ πνπ 

είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθπφλεζήο ηεο θαη ηηο νπνίεο ν/ε θνηηεηήο/ηξηα 

ζπδεηάεη κε ηνλ/ηελ δηδάζθνληα/νπζα. Με 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 δηδάζθσλ είλαη πξσηφηππν θαη 

πνιχπιεπξν θαη απαηηεί ζπλζεηηθή ζθέςε γηα λα ηεθκεξησζεί θαη λα δνκεζεί θαηάιιεια, 

απφ ην ζηάδην ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο έσο ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε.  

3.1.3 Πως κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών; 

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

ην Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο πξαγκαηνπνηείηαη, αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, κηθξφο 

αξηζκφο δηαιέμεσλ θαη ζεκηλαξίσλ απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο επηζηήκνλεο θχξνπο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο 2008-2009, πξαγκαηνπνηήζεθε πελζήκεξν ζεκηλάξην γηα ηε ζχγρξνλε ηέρλε πνπ 

πινπνηείηαη κέζσ ηερλνινγηψλ εηθνληθήο ή κηθηήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

γηα ηελ ηέρλε απηή θαη ηε κνπζεηνινγηθή νπηηθή, απφ ηνλ Καζεγεηή Oliver Grau, Πξφεδξν 

ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο ηεο Δηθφλαο (Chair Professor for Image Science) ζην Danube 

University ηεο Απζηξίαο θαη ηελ Μνπζεηνιφγo Wendy Coones, απφ ην ίδην Παλεπηζηήκην. 

Πξντφλ απηήο ηεο γλσξηκίαο ππήξμε ε έλαξμε ζπκκεηνρήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, 

απνθνίησλ θαη ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζηα ζεκηλάξηα θαη ζηα δηεζλή εηήζηα ζπλέδξηα πνπ 

νξγαλψλνληαη ζην Σκήκα Δπηζηήκεο ηεο Δηθφλαο ζηελ Απζηξία, δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ έσο 

ηψξα ήδε αμηνπνηήζεη έλαο απφθνηηνο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη έλαο 

ππνςήθηνο δηδάθησξ. 

Παξάιιεια, ζεκαληηθή επθαηξία γηα έιεπζε δηεζλνχο θχξνπο επηζηεκφλσλ κε 

αλάινγε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, δίλνπλ ηα δηεζλή ζπλέδξηα 

ηνπ Σκήκαηνο, εθηφο ησλ νπνίσλ ην ηειεπηαίν, ην επηέκβξην ηνπ 2010 κε ζέκα 
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«Audiovisual Posthumanism» (http://www.ct.aegean.gr/events/posthuman), έθεξε ζηε 

Μπηηιήλε πεξηζζφηεξνπο απφ πελήληα δηεζλείο ζπλέδξνπο κεγάινπ θχξνπο ζηνπο ηνκείο ηεο 

Πνιηηηζκηθήο Θεσξίαο, Φηινζνθίαο, Σέρλεο θαη Αηζζεηηθήο ησλ Νέσλ Μέζσλ θαη 

Πνιηηηζκηθήο Πιεξνθνξηθήο θαη ν αληίθηππνο ηνπ ππήξμε κεγάινο, θαζψο επξφθεηην γηα ην 

δεχηεξν δηεζλψο ζπλέδξην ηνπ είδνπο ηνπ θαη ραηξεηίζηεθε σο ζπλ-ηδξπηηθφ γηα ηε κειέηεο 

ελφο λένπ (emerging) ζεσξεηηθνχ πεδίνπ.  

Παξφια απηά, ην Σκήκα έρεη δηαπηζηψζεη ηελ αλάγθε γηα ζπλερή αχμεζε ηεο 

δηάδξαζεο κε ην εμσηεξηθφ ζηα πιαίζηα δηαιέμεσλ/ζεκηλαξίσλ/ζπλεδξίσλ, ηα νπνία φκσο 

δπζθνιεχεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη κε ηνλ ηξέρνληα κεησκέλν νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

3.1.3.2 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ; 

Οη θνηηεηέο ελζαξξχλνληαη λα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ 

δηαπαλεπηζηεκηαθέο ζπλεξγαζίεο (π.ρ. Erasmus). Σελ ηειεπηαία πεληαεηία 30 θνηηεηέο ηνπ 

Σκήκαηνο παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα ζε μέλα Παλεπηζηήκηα, ελψ ην Σκήκα δέρηεθε 24 

θνηηεηέο μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ. Παξάιιεια, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζην ΠΠ εγγξάθεθαλ 

9 αιινδαπνί θνηηεηέο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απφ ηελ Κχπξν. 

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

Πξνο ην παξφλ δελ δηδάζθνληαη καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα καζήκαηα ηνπ ΠΠ. 

3.1.3.4 ε πφζα (θαη πνηα) πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ERASMUS, 

LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζπκκεηέρεη ην Σκήκα; 

Σν Σκήκα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα Erasmus studies θαη Erasmus Placement. 

3.1.3.5 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; Πνηεο; 

Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus, θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ (επηζθέπηεο θαζεγεηέο), ην είδνο ησλ νπνίσλ  (Γλσζηηθφ 

Αληηθείκελν / Σκήκαηα) αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

παλεπηζηεκίσλ ηεο ηζηνζειίδαο http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el/node/17. 

3.1.3.6 Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ; Πνηεο; 

Σν Σκήκα δελ δηαζέηεη ζηνηρεία γη’ απηφ ην πεδίν. Θα πξέπεη φκσο λα αλαθεξζνχλ 

δηαθξίζεηο ησλ εξγαζηψλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην 

Βξαβείν Νηνθηκαληέξ ζην θεζηηβάι ηνπ ηκήκαηνο Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, 2007 

ζηε θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο, Εάκθηξ Άλλα.  

3.1.3.7 Eθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS);  

Γελ εθαξκφδεηαη πξνο ην παξφλ ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ. Σν 

Σκήκα βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζρεηηθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ. Σν ζχζηεκα ECTS εθαξκφδεηαη απφ ην 

αθ. έηνο 2008-2009 ζην ΜΠ «Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία». 

3.1.3.8 Τπάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ECTS;  

Βι. πξνεγνχκελε απάληεζε. 
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3.1.4 Πως κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

ην Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο πινπνηνχληαη Πξαθηηθέο 

Αζθήζεηο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2001-2002. Μέρξη ζήκεξα 565 θνηηεηέο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 150 θνξείο ζε Διιάδα 

θαη Κχπξν κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, θξίλνληαο ηφζν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

αζθνχκελσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο εξγαζηαθνχο επφπηεο.  Παξάιιεια, ζεκαληηθά βήκαηα έρνπλ γίλεη 

ζηελ έληαμε θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Erasmus (placement).Σν αθ. 

Έηνο 2009-2010 ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 4 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, ελψ 3 

είραλ ζπκκεηάζρεη ην πξνεγνχκελν αθ. έηνο. 

3.1.4.1 Τπάξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πξαθηηθή 

άζθεζε γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο; Πψο θηλεηνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ; 

Ζ ζεξηλή πξαθηηθή άζθεζε, εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ην 

αθ. έηνο 2001-2002 (πλεδξίαζε ΠΓ 11/9/2001). σο Τπνρξεσηηθά Καη’ Δπηινγήλ κάζεκα 

ηνπ Σ’ εμακήλνπ, βαξχηεηαο 4 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 70 θνηηεηέο/ηξηεο θαηά κέζν φζν πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή 

άζθεζε θάζε αθ. έηνο, δει. πνζνζηφ 46% ησλ θνηηεηψλ θάζε έηνπο, πνζνζηφ πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφ. ηηο εηήζηεο εθδφζεηο ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΣΠΣΔ (www.ct.aegean.gr/pract_training) γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε, ζηε ζθνπηκφηεηα, ηνπο ζηφρνπο ηεο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία 

ζπκκεηνρήο ζε απηή, κε ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ην 

πξψην έηνο ζπνπδψλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ θηλεηνπνηείηαη κέζσ 

ησλ ζρεηηθψλ ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ πνπ δηνξγαλψλεη πεξηνδηθά ην Γξαθείν ΠΑ, ηηο 

εκεξίδεο ΠΑ πνπ ζπλδηνξγαλψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΠΑ, ηε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΠΑ. 

3.1.4.2 Πψο έρεη νξγαλσζεί ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη ε δηάξθεηά 

ηεο; Τπάξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο; 

Ο ζπληνληζκφο θαη επνπηεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γξαθείνπ 

Πξαθηηθήο Άζθεζε ην νπνίν ζηειερψλεηαη απφ ηνλ Σκεκαηηθφ θαη Αλαπιεξσηή Σκεκαηηθφ 

Τπεχζπλν ΠΑ, κέιε ΓΔΠ θαη δηδάζθνληεο βάζεη ηνπ Π.Γ. 407/80 ηνπ Σκήκαηνο. χκθσλα 

κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ΣΠΣΔ, ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 

ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ηνπ 3νπ θαη 4νπ έηνπο θαη ε δηάξθεηά ηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 

εβδνκάδεο ηελ πεξίνδν Ηνχιην-Αχγνπζην θάζε αθ. έηνπο.  

Οη θνξείο απαζρφιεζεο είλαη επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην 

πξνζχκθσλν ζεξηλήο πξαθηηθήο άζθεζεο (είηε κεηά απφ επηθνηλσλία ησλ ζηειερψλ ηνπ 

Γξαθείνπ ΠΑ, είηε κεηά απφ δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ή πξσηνβνπιία ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνηηεηψλ) φπνπ νξίδεηαη ην αληηθείκελν ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, ε πεξίνδνο ηεο 

άζθεζεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ θνξέα ζηελ απνδεκίσζε ησλ 

αζθνχκελσλ. Σν Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηεξεί Βάζε Γεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, θαζψο θαη κε ην ηζηνξηθφ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ην νπνίν θνηλνπνηεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο νη νπνίνη θάλνπλ 

αίηεζε γηα ηηο ζέζεηο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ γηα 

ζπγθεθξηκέλν θνξέα ππάξμεη κεγαιχηεξε δήηεζε απφ ηηο δπλαηφηεηεο απνξξφθεζεο 

εθαξκφδνληαη θξηηήξηα επηινγήο, φπσο είλαη: ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο, ν αξηζκφο ησλ 
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καζεκάησλ πνπ ν θνηηεηήο έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο, Βξαβεία θαη ππνηξνθίεο πνπ έρεη πάξεη, 

ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα (πρ ERASMUS), θ.α. 

ηνπο θνηηεηέο δίλεηαη δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ νη ίδηνη θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα 

απαζρνιεζνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ θνξέα ε 

ζέζε θαηνρπξψλεηαη ζηνλ πξνηείλνληα θνηηεηή. 

Γηα θάζε αζθνχκελν νξίδεηαη έλαο αθαδεκατθφο επφπηεο (κέινο ΓΔΠ ή δηδάζθσλ 

βάζεη ηνπ Π.Γ. 407/80) θαζψο θαη έλαο επφπηεο απφ ην θνξέα απαζρφιεζεο νη νπνίνη 

αλαιακβάλνπλ ζε ζπλεξγαζία ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή επίβιεςε ηεο άζθεζεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, ε πξφνδνο ηνπ θνηηεηή ειέγρεηαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ επφπηε, κε 

άκεζε ή έκκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ αληίζηνηρν επφπηε ηνπ θνξέα. 

Μεηά ην ηέινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν επφπηεο ηνπ θνξέα ζπκπιεξψλεη ην δειηίν 

αμηνιφγεζεο θνηηεηή, φπνπ αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ αζθνχκελνπ. Παξάιιεια ν θνηηεηήο 

ππνβάιεη ζηνλ αθ. επφπηε αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ελψ κπνξεί λα ηνπ δεηεζεί λα δψζεη 

κηα ζχληνκε νκηιία (πεξίπνπ 15’), ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο άζθεζεο ηνπ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ θνηηεηή ζπλεθηηκνχληαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εξγαζηαθνχ επφπηε θαη ε πνηφηεηα θαη 

αξηηφηεηα ηειηθήο ηερληθήο έθζεζεο ή / θαη παξνπζίαζεο. 

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

πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ;  

Ζ βαζηθφηεξε δπζθνιία είλαη ε έιιεηςε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ ζεξηλήο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ησλ ΑΔΗ, θάηη πνπ δεκηνπξγεί δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία 

κε ηνπ θνξείο ππνδνρήο ησλ θνηηεηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ απηνί ζπλεξγάδνληαη κε δηαθνξεηηθά 

Σκήκαηα πνπ ην θαζέλα αθνινπζεί δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο ΠΑ. Δπηπιένλ 

κεηνλέθηεκα απνηειεί, ε εθ ησλ πξαγκάησλ κηθξή δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (έσο δχν 

κήλεο) κέζα ζηνπο δχν ζεξηλνχο κήλεο ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(δηδαζθαιία, εμεηάζεηο). Αθελφο νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο δελ έρνπλ ηελ 

επθαηξία ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, αθεηέξνπ πνιινί θνξείο πξαθηηθήο άζθεζεο, 

ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα (π.ρ. επηρεηξήζεηο νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ, εθπαηδεπηηθνί 

νξγαληζκνί) δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηνλ Αχγνπζην. Σν παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ ηε 

γξαθεηνθξαηία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αζθάιηζε θαη απνδεκίσζε ησλ αζθνχκελσλ 

απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Σέινο, ζεκαληηθφ πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ε κεγάιε βξαδχηεηα ηεο έγθξηζεο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ησλ Σκεκάησλ ησλ ΑΔΗ 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ε ζρεηηθή έληνλα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Σκήκα κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο ΠΑ 

πξνγξακκαηίδεη ηελ έληαμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ησλ 

ππνδνκψλ ησλ εληαίσλ δξάζεσλ ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (νινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΓΑΣΑ ηνπ Παλ/κίνπ 

Αηγαίνπ). 

3.1.4.4 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 ζηελ νπζηαζηηθφηεξε αθνκνίσζε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο επηζηεκνληθήο εμάζθεζεο, ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, ζηελ ελζάξξπλζε ηεο απηελέξγεηαο θαη ζηελ 
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αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θξαηψλ - κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θιάδνπο ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ ηνπο (δει. πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί, ΟΣΑ θαη αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο απηψλ, 

επηρεηξήζεηο νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ θαη ΜΜΔ, επηρεηξήζεηο 

πιεξνθνξηθήο/πνιπκέζσλ, εθδφζεηο, εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί θαη εξεπλεηηθά θέληξα), 

φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα. 

ΟΣΑ; 51; 23%

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ; 51; 

23%

INTERNET/MULTIME

DIA; 24; 11%

ΆΛΛΟ; 24; 11%

ΕΚΔΟΕΙ; 6; 3%

ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΕ

 ΠΑΡΑΓΩΓΕ; 23; 

10%

ΜΜΕ; 29; 13%

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ 

ΚΕΝΣΡΟ; 6; 3%

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ; 6; 

3%

 

ην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ε ελζσκάησζε ησλ αζθνχκελσλ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα πξαθηηθήο άζθεζεο ήηαλ νκαιή ελψ ε εκπεηξία αμηνινγήζεθε ζεηηθά 

ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζθνχκελνπ φζν θαη ηνπ θνξέα, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ ηερληθή 

έθζεζε θαη δειηίν αμηνιφγεζεο αζθνχκελνπ αληίζηνηρα.  

3.1.4.5 πλδέεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ εθπφλεζε 

πηπρηαθήο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; 

Δίλαη δπλαηή ε ζχλδεζε, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε θάπνην 

εξεπλεηηθφ θέληξν. 

3.1.4.6 Γεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε επθαηξίεο γηα κειινληηθή απαζρφιεζε ησλ 

πηπρηνχρσλ; 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο δίαπινπ ακθίδξνκεο 

κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ θνξέσλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία. πσο θαίλεηαη θαη απφ 

ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο ησλ απνθνίησλ Σκήκαηνο ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο θνξέσλ 

πξαθηηθήο άζθεζεο θπξίσο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απαζρνινχλ πηπρηνχρνπο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

3.1.4.7 Έρεη αλαπηπρζεί δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο ή 

παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ;  

Έρεη ππνγξαθεί ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπκθψλσλ ζπλεξγαζίαο κε θνηλσληθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Πξνβιέπεηαη ε 

ζχλδεζε ηεο ΒΓ ηνπ Σκήκαηνο κε ην ζρεηηθφ ππνζχζηεκα ηνπ ΓΑΣΑ. 
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3.1.4.8 Πνηεο πξσηνβνπιίεο αλαιακβάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο 

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

Ζ αλαλέσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε θνξείο πξαθηηθήο άζθεζεο θαζψο θαη ε αλαδήηεζε 

λέσλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ είλαη επζχλε ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί ΒΓ κε ηα ζηνηρεία ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνδερζεί 

αζθνχκελνπο απφ ην 2002 πνπ ιεηηνπξγεί ε πξαθηηθή άζθεζε (πεξηζζφηεξνη απφ 200 θνξείο 

ζε Διιάδα θαη Κχπξν). Ζ αλαδήηεζε λέσλ θνξέσλ απαζρφιεζεο, γίλεηαη κε άκεζε 

επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο. Σα ζηνηρεία ησλ θνξέσλ αλαδεηνχληαη απφ δηάθνξεο πεγέο φπσο, ν δηαδίθηπν, ηηο 

ελψζεηο επαγγεικαηηψλ, ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο, ηηο επηρεηξήζεηο 

φπνπ ήδε εξγάδνληαη απφθνηηνη ηνπ ΣΠΣΔ, θηι. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα επηδησρζεί ε 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο θαη ην χιινγν Απνθνίησλ ηνπ ΣΠΣΔ. 

Παξάιιεια, νη θνξείο απαζρφιεζεο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ή κεηά απφ 

επηθνηλσλία ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνηηεηψλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην Γξαθείν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο. εκαληηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα απηή απνηειεί ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο φπνπ ζα δηαηίζεληαη φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη έληππα. 

3.1.4.9 Τπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη επαθή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο;  

Ζ ζσζηή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο απαηηεί ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζή ηνπ, κέζσ κεραληζκψλ επίβιεςεο σο πξνο ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα γηα 

ηνλ ίδην ην θνηηεηή θαη θαη’ επέθηαζε γηα ην Σκήκα.   

Γηα θάζε αζθνχκελν θνηηεηή ζα νξίδνληαη δχν επφπηεο νη νπνίνη δηεθπεξαηψλνπλ ην 

έξγν ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ αζθνχκελσλ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ έξγνπ: 

• ν αθαδεκατθφο επφπηεο – επηβιέπσλ κέινο ΓΔΠ / ΔΠ ή δηδάζθσλ βάζεη ηνπ 

Π.Γ. 407/80 ηνπ Σκήκαηνο, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Σκήκα θαη 

• ν εξγαζηαθφο επφπηεο - ζηέιερνο ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο, ν 

νπνίνο νξίδεηαη ζην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο κε ην θνξέα 

Ο αθαδεκατθφο ππεχζπλνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εξγαζηαθφ ππεχζπλν γηα ηνλ ζαθή 

πξνγξακκαηηζκφ θαη πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ην θνηηεηή 

θαη ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ (βηβιηνγξαθία θ.α.), θαζψο θαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ αζθνχκελνπ. 

3.1.4.10 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε 

ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; Πνηεο; 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ΘΠΑ νη θνξείο δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο ζα 

πξέπεη: 

 λα είλαη επηρείξεζε ηθαλνχ εχξνπο, 

 λα δηαβεβαηψζεη γξαπηά φηη απνδέρεηαη ην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηεο ζην 

πξφγξακκα ΘΠΑ, 
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 λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν ρψξν θαη αληηθείκελν άζθεζεο 

αιιά θαη λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε επνπηεία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή.  

Δπηπιένλ θξηηήξηα επηινγήο είλαη ηα παξαθάησ: 

 δπλακηθή παξνπζία ζηελ αγνξά εξγαζίαο,  

 αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζπλαθέο κε ηηο ζπνπδέο ζην Σκήκα Πνιηηηζκηθήο 

Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, 

 ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ αζθνχκελνπ, πνπ 

δειψλεηαη ζην Πξνζχκθσλν Θεξηλήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Θεξηλήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ, 

 δπλαηφηεηα / πξννπηηθή πξνζθνξάο κφληκεο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο ηνπ 

αζθνχκελνπ κεηά ην ηέινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 

 ηθαλνπνηεηηθή πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία (ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο έρεη 

ήδε απαζρνιήζεη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. 

3.1.4.11 Πψο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη νη αζθνχκελνη θνηηεηέο;  

Ζ πξφνδνο ηνπ θνηηεηή ειέγρεηαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ επφπηε, κε άκεζε ή έκκεζε 

επηθνηλσλία κε ηνλ αληίζηνηρν επφπηε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή ζα ζπλεθηηκψληαη, ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εξγαζηαθνχ επφπηε, θαζψο θαη ε αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε πνπ ζα 

ππνβάιεη ν θνηηεηήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο.  

Σν Σκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΑΣΑ ηνπ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ ζα επηδηψμεη ηε 

δεκηνπξγία ηππνπνηεκέλνπ ηεχρνπο ζην νπνίν ζα παξνπζηάδνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 
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3.2 Μεταπτυχιακές πουδές 

ην Σκήκα ππάξρνπλ δχν Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: 

- Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) κε ηίηιν «Πνιηηηζκηθή 

Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία» θαη  

- Σν Γηαηκεκαηηθφ - Γηηδξπκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΠΜ), 

ζε ζπλεξγαζία κε ην  Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ θαη ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ  κε 

ηίηιν, «Γηαρείξηζε Μλεκείσλ: Αξραηνινγία, Πφιε θαη Αξρηηεθηνληθή». 

Αθνινπζεί μερσξηζηή αλαθνξά γηα ην θάζε ΠΜ..   

3.2.1 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών “Πολιτισμική Πληροφορική και 
Επικοινωνία» 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) κε ηίηιν «Πνιηηηζκηθή 

Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία», ην νπνίν νδεγεί ζε Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

(Μ.Γ.Δ.) ζηελ Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία (Master of Science in 

«Cultural Informatics»). Πεξηιακβάλεη δχν (2) θαηεπζχλζεηο: 

Α. Μνπζεηνινγία θαη  

Β. ρεδηαζκφο Φεθηαθψλ Πνιηηηζηηθψλ Πξντφλησλ.  

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ΠΜ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο (http://www.ct.aegean.gr/el/main-msc-ci).  

3.2.2 Ανταπόκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών στους στόχους του 
Σμήματος και τις ανάγκες  της κοινωνίας. 

3.2.2.1 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο  ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

To Π.Μ.., ην νπνίν ιεηηνπξγεί επηηπρψο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2003-2004, 

παξέρεη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή παηδεία θαη 

εξεπλεηηθή εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή λέσλ γλψζεσλ, πνπ ε 

εθαξκνγή ηνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν ηεο Πιεξνθνξηθήο Δπηζηήκεο θαη ζηελ αλάπηπμε 

ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζην ρψξν ηνπ Πνιηηηζκνχ. Αμίδεη εδψ λα 

ζεκεησζεί φηη πξφθεηηαη γηα έλα ΠΜ μοναδικό ζην είδνο ηνπ ζηε ρψξα καο, απφιπηα 

ελαξκνληζκέλν κε ηα δηεζλή Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ππφ ηνλ ηίηιν “Cultural 

Informatics” θαη “Cultural Management”. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε 

επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ πςειήο εηδίθεπζεο ζηηο εθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην ρψξν 

ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Μνπζεηνινγίαο. 

 Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 Ζ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζηελ πνιηηηζκηθή 

πιεξνθνξηθή. Ζ αλάπηπμε λέσλ εξεπλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ζην ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο.  

http://www.ct.aegean.gr/el/metaptyxiakes-spoudes/msc-dm
http://www.ct.aegean.gr/el/main-msc-ci
http://www.ct.aegean.gr/el/main-msc-ci
http://www.ct.aegean.gr/el/main-msc-ci
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 Ζ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ ζηα ζέκαηα αμηνπνίεζεο ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ κνπζείνπ.  

 Ζ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο εζληθά επαίζζεηνπο 

ηνκείο ηεο δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ πνιηηηζκνχ.  

 Ζ ζπκβαηφηεηα ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ κε ηηο αλάγθεο θαηαγξαθήο θαη πξνβνιήο 

ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο.  

 Ζ ζπκβνιή ζηελ αλαπηπμηαθή, νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, φπσο 

δηακνξθψλεηαη ζην ζχγρξνλν πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο.  

 Ζ ζχλδεζε ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηηο ζρεηηθέο 

επηζηήκεο, εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη εηδηθφηεηεο.  

 Ζ πξνζέιθπζε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ απφ άιιεο ρψξεο. 

Σν ΠΜ «Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία» έρεη δηαξζξσζεί κε ηξφπν 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη κε ζπλέπεηα ζηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο θαη λα αθνινπζεί ηα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα θαη θαζηεξσκέλα πξφηππα. Ζ αληαπφθξηζή απηή απνηηκάηαη θαηά ηελ 

Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή (Δ) θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ.). 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ ζην ΠΜ πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) νξίδεηαη ζε έλα (1) πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη δχν (2) δηδαθηηθά εμάκελα (Οθηψβξηνο-Ηαλνπάξηνο θαη Φεβξνπάξηνο-Ηνχληνο) 

θαη κία (1) ζεξηλή πεξίνδν (Ηνχιηνο-Οθηψβξηνο), ε νπνία δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. 

Ζ θνίηεζε ζην ΠΜ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έλα (1) κφλνλ αθαδεκατθφ εμάκελν 

(Οθηψβξηνο-Ηαλνπάξηνο), γηα  ηηο αλάγθεο νινθιήξσζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο, κεηά 

απφ εηζήγεζε ηνπ/ηεο επηβιέπνληνο Καζεγεηή/Καζεγήηξηαο θαη έγθξηζε ηεο Γ..Δ.. 

Σν ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο πξνζειθχεη θάζε ρξφλν έλαλ εμαηξεηηθά πςειφ αξηζκφ 

ππνςεθίσλ θαη απηφ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ θαη ηελ θαιή επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ηζρπξφ ηεθκήξην θαη ηεο 

αληαπφθξηζεο θαη ηεο αλαγλψξηζήο θαη ηνπ θχξνπο ηνπ. 

 
3.2.2.2 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

ηνπ Σκήκαηνο ΠΣΔ, αξκφδηα φξγαλα είλαη ηα αθφινπζα (άξζξν 2, Ν. 3685/2008):  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο ΠΣΔ, ε νπνία 

απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο, ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη δχν (2) 

εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή & Δπηθνηλσλία», ε νπνία απαξηίδεηαη απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν ή ηελ επίβιεςε δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ θαη ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηε Γ..Δ.. 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.., ν νπνίνο πξνεδξεχεη ηεο .Δ. θαη νξίδεηαη κε απφθαζε 

ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο γηα δηεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο.  
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Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή πξαγκαηνπνηεί, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 

ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, ηελ αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ΠΜ. Ζ αλαλέσζε θαη 

επαλαδηάξζξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο 

ηνπ ΠΜ ζηα ίδηα δηαζηήκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή. Ζ δηαδηθαζία 

ελεξγνπνηείηαη είηε θαηά ηελ αλακφξθσζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ή 

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

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

πεξίπησζε, ε ΓΔ ελεκεξψλεηαη απφ ηε Δ θαη απνθαζίδεη γηα ηα επηθαηξνπνηεκέλα 

πεξηγξάκκαηα. 

3.2.2.3 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ; 

Σν ΠΜ «Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία» πεξηγξάθεηαη θαη 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ επίζεκν Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηαηίζεηαη ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Παξνπζηάδεηαη επίζεο αλαιπηηθά ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Σκήκαηνο (http://www.ct.aegean.gr/el/main-msc-ci), ζηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Σν ΠΜ δεκνζηνπνηείηαη επηπιένλ ζηνλ ηνπηθφ θαη Αζελατθφ Σχπν, θαηά ηηο πεξηφδνπο 

έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

3.2.2.4 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ ηίηιν 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απφ ην Σκήκα; 

Ζ ηξέρνπζα δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ 

απνθνίησλ ηνπ ΠΜ, δελ είλαη πιήξσο ζεζκνζεηεκέλε αιιά πξαγκαηνπνηείηαη άηππα απφ ην 

Σκήκα, κέζσ άκεζεο επηθνηλσλίαο ησλ απνθνίησλ κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ή κε ην 

κέινο ΓΔΠ πνπ έρεη επηβιέςεη ηελ κεηαπηπρηαθή ηνπο δηαηξηβή νη νπνίνη ελεκεξψλνπλ ηε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ. Παξάιιεια φκσο, νξγαλψλεηαη ε δηαδηθαζία δηεχξπλζεο 

ηεο ρξήζεο ηνπ ελ ελεξγεία ηζηφηνπνπ παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

ησλ  πξνπηπρηαθψλ απνθνίησλ (http://www.ct.aegean.gr/alumni/), έηζη ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο απνθνίηνπο ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, 

αθνχ εκπινπηηζηεί θαη κε ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία. ε απηά ηα ζηνηρεία ζα βαζηζηεί θαη ε 

έξεπλα απνθνίησλ πνπ ζα δηεμαρζεί απφ ηε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο 

(ΓΑΣΑ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

http://www.ct.aegean.gr/alumni/
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3.2.3 Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του ΠΜ;  

3.2.3.1 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ; 

Απφ ην ζχλνιν ησλ δεθανθηψ (18) καζεκάησλ ηνπ ΠΜ, ηα ηέζζεξα (4) είλαη 

Κνξκνχ [πνζνζηφ: 22,22%], ηα νθηψ (8) Καηεχζπλζεο [πνζνζηφ: 44,44%] θαη ηα 6 

Δηδίθεπζεο [πνζνζηφ: 33,33%]. 

3.2.3.2 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / 

καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 

Απφ ην ζχλνιν ησλ δεθανθηψ (18) καζεκάησλ ηνπ ΠΜ, ηα δεθαηξία (13) είλαη 

ππνρξεσηηθά [πνζνζηφ: 72,22%] θαη ηα πέληε (5) είλαη θαη’ επηινγήλ [πνζνζηφ: 

27,77%]. Γελ ππάξρνπλ ειεχζεξεο επηινγέο. 

3.2.3.3 Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο 

πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ;   

Ζ πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ έρεη σο εμήο: 

- Μαζήκαηα ππνβάζξνπ: 22,22%, ζηα νπνία ελζσκαηψλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

- Μαζήκαηα επηζηεκνληθήο πεξηνρήο: 77,77% 

- Μαζήκαηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ: φρη απηφλνκα καζήκαηα απηήο ηεο κνξθήο 

- Μαζήκαηα γεληθψλ γλψζεσλ: δελ πξνζθέξνληαη 

3.2.3.4 Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ;  

ια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε ρψξνπο εξγαζηεξίσλ κε επαξθή ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. Αθξηβψο φπσο θαη ζην 

πξνπηπρηαθφ, ε θηινζνθία ηνπ Σκήκαηνο, πνπ βαζίδεηαη θαη ζε παξάιιεια παξαδείγκαηα 

απφ πςεινχ επηπέδνπ Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Πνιηηηζκηθήο Πιεξνθνξηθήο 

(Cultural Informatics) θαη Πνιηηηζκηθήο Γηαρείξηζεο (Cultural Management) ζην εμσηεξηθφ, 

δελ δηαρσξίδεη, φπσο είραλ επηβάιεη ζην παξειζφλ πεπεξαζκέλεο πξαθηηθέο, ζεσξεηηθά θαη 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη εδψ έγθεηηαη θαη ε κνλαδηθφηεηά ηνπ γηα ηα Διιεληθά 

δεδνκέλα. Έηζη, αθφκε θαη ζηα καζήκαηα πνπ ε παξαδνζηαθή ινγηθή ραξαθηεξίδεη 

«ζεσξεηηθά» (π.ρ. Πνιηηηζηηθή Αλαπαξάζηαζε, Πνιηηηζηηθφο ρεδηαζκφο, χγρξνλε 

Μνπζεηνινγία, Σέρλε θαη Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα, θ.α.), πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, αιιά θαη πςειήο πνηφηεηαο εθαξκνγψλ, βάζεη ησλ 

ςεθηαθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο. ηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ηα εξγαζηήξηα απαζρνινχλ θαηά κέζν φξν ην 50% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θάζε καζήκαηνο, 

ελψ θαη νη αζθήζεηο θαη νη εξγαζίεο απαζρνινχλ θαηά πξνζέγγηζε ην 30-50% ηνπ δηδαθηηθνχ 

ρξφλνπ. 

Έσο ζήκεξα, νη παξαπάλσ πξαθηηθέο έρνπλ απνβεί εμαηξεηηθά επηηπρείο, ηφζν φζνλ 

αθνξά ηελ επξχηεξε απνδνρή θαη θαζηέξσζε ηνπ ΠΜ (πνιιαπιαζηάδεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ Κεληξηθψλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ θνηηνχλ ζην ΠΜ, ζπρλά 
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θαζ’ ππφδεημηλ δηδαζθφλησλ ηνπο), αιιά θαη ε αμηνπηζηία ηνπ ΠΜ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

φπσο δείρλεη θαη ε ζηαδηνδξνκία ησλ απνθνίησλ ηνπ.   

3.2.3.5 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; 

Με ηε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηδάζθνπλ ζην 

ΠΜ, ε χιε δελ παξνπζηάδεη επηθαιχςεηο ή θελά κεηαμχ ησλ καζεκάησλ. Αληίζεηα, κε ηνλ 

άηππν δηαρσξηζκφ ησλ καζεκάησλ ζε ελφηεηεο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ζχλδεζεο θαη 

νκαιήο κεηάβαζεο απφ ην γλσζηηθφ απφζεκα ηνπ ελφο εμακήλνπ ζην επφκελν, θαη ζηηο δχν 

(2) Καηεπζχλζεηο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Δπηπιένλ, ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ρξεζηκφηεηάο ηνπο θαη, αλά πεξίπησζε, ε χιε ηνπο αλαπξνζαξκφδεηαη θαη 

επηθαηξνπνηείηαη, ζχκθσλα ηηο εμειίμεηο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη έξεπλαο. 

Σα παξαπάλσ ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο-εο θνηηεηέο-ηξηεο, νη νπνίνη-εο ζε 

πνζνζηφ 67% απάληεζαλ φηη «είλαη ζαθήο ε ζπλέρεηα θαη ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα» (βι. 

Παξάξηεκα V, Δξψηεκα Α7).  

3.2.3.6 Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; 

πσο θαη ζην πξνπηπρηαθφ, ε ινγηθή ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο 

Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο δηέπεηαη απφ ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ θάζε θνηηεηή-ηξηαο λα ρηίζεη έλα πξνζσπηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ πξφγξακκα ζπνπδψλ, κε άμνλα κφλν ηνλ πξναπαηηνχκελν ζπλνιηθφ 

αξηζκφ καζεκάησλ θνξκνχ θαη ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, κε ηα νπνία ζα ζπλδπάζεη κε 

πξνζσπηθή επηινγή ηα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα, απφ ηα νπνία επηιέγεη δχν (2) 

ζε ζχλνιν πέληε (5). πρλά, φπσο έρεη παξαηεξεζεί, ε επηινγή απηή θαζνξίδεη ην ζέκα ηεο 

Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο. 

 Ζ θηινζνθία ηνπ Σκήκαηνο δελ αλαγλσξίδεη αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ζπζηήκαηνο 

πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ ππφ ηελ έλλνηα ηεο χπαξμεο αλαγθαζηηθήο επηηπρνχο εμέηαζεο 

καζεκάησλ γηα λα ζπλερηζηεί ε παξαθνινχζεζε θάπνησλ άιισλ. Σν Σκήκα πηζηεχεη φηη νη 

κεηαπηπρηαθνί-εο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο δηαζέηνπλ ήδε ηελ απαξαίηεηε σξηκφηεηα θαη 

απηνλνκία ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη ην ρξφλν ηνπο θαη λα θαηαλέκνπλ κε νξζφ ηξφπν ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο. Παξάιιεια, εθηηκάηαη φηη ε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη 

ηεο (πξνθνξηθήο ζπρλφηεξα) εμέηαζεο/παξνπζίαζεο εξγαζίαο, πξνθπιάζζνπλ απφ ην λα 

νδεγεζεί έλαο θνηηεηήο ή θνηηήηξηα λα επηηχρεη ζε κάζεκα «Δπηπέδνπ ΗΗ» αλ δελ έρεη 

κειεηήζεη νπζηαζηηθά ην αληίζηνηρν κάζεκα «Δπηπέδνπ Η». Ο κφλνο πεξηνξηζκφο πνπ 

επηβάιεηαη απφ ην ΠΜ αθνξά ηελ κεηαπηπρηαθή εξγαζία, ζπγθεθξηκέλα νη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ζέκα κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πεξάζεη κε επηηπρία ηα έμη (6) απφ ηα δέθα (10) καζήκαηα ηνπ ΜΠ. 
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3.2.4 Σο εξεταστικό σύστημα. 

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

θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ 

εμαξηψληαη απφ ηε θχζε ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ηνπ ΠΜ, πνπ  πεξηιακβάλνπλ 

νξηζκέλεο γξαπηέο θαη, κςπίωρ, πξνθνξηθέο εμεηάζεηο / παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ κε ζεσξεηηθφ 

θαη εθαξκνζκέλν κέξνο, ή, ζε νξηζκέλα καζήκαηα, γξαπηέο και πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο επίδνζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο 

(essays) αιιά θαη ςεθηαθέο παξνπζηάζεηο θαη εθαξκνγέο, πνπ νινθιεξψλνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. Ζ εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε ησλ ηειεπηαίσλ 

ζεσξείηαη ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο λα ππάξρεη  αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ζηα πιαίζηα 

ησλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ζ εθπφλεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ έρεη σο ζηφρν ηελ επαθή ηνπ θνηηεηή-

ηξηαο κε ηε ζχγρξνλε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ/ηεο γηα ζπλέρηζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ/ηεο ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν. εκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ πξνζπέιαζε ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ ππνδεηθλχεη ν/ε δηδάζθσλ-νπζα πξνζθέξνπλ νη ππνδνκέο ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο Μπηηιήλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Παξαξηήκαηα 

ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Βηβιηνζήθεο ζηα άιια λεζηά (κε ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγειζεί θαη 

απφ ηηο Μνλάδεο ησλ άιισλ λεζηψλ θαη λα είλαη θηάζεη ζην/ζηε θνηηεηή-ηξηα εληφο ηεο 

εβδνκάδαο), θαζψο θαη κε ηηο Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Παλεπηζηεκηαθή 

Βηβιηνζήθε (πξφζβαζε ζε δηαδηθηπαθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά).  

3.2.4.2 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;  

Σν ππάξρνλ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δηαζθαιίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ, θπξίσο ιφγσ ηεο ζπλζεηφηεηαο θαη πνιιαπιφηεηάο ηνπ, δηαθάλεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα ζε φηη αθνξά ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ/ηεο κεηαπηπρηαθνχ 

θνηηεηή/ηξηαο, αθήλνληαο ζηνλ/ζηελ δηδάζθνληα-νπζα κηθξά πεξηζψξηα ιαζψλ, 

παξαλνήζεσλ ή απζαηξεζηψλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απφ ηελ πιεπξά δειαδή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξησλ 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ εθείλνη-εο έρνπλ ακθηβνιίεο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ λα ζπδεηήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο καδί κε ηνλ/ηελ δηδάζθνληα-νπζα 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο, αιιά θαη κεηά ηελ παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζή ηεο, έηζη 

ψζηε λα ηνπο επηζεκαλζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη ειιείςεηο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ζε 

θάζε κάζεκα δεκνζηνπνηνχληαη κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηνπο πίλαθεο ηεο Γξακκαηείαο θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηελ θαη ζε φια ηα καζήκαηα νη δηδάζθνληεο/νπζεο 

δηαζέηνπλ αλαιπηηθή ιίζηα κε ηελ επηκέξνπο βαζκνιφγεζε γηα θάζε ζέκα, άζθεζε, εξγαζία, 

θ.ιπ., ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ θαη επεμεγνχλ ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. 

Αθφκε, ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα θαη ζε 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λα δεηήζνπλ εμέηαζε απφ Δηδηθή Δπηηξνπή φπνηε 

ζεσξήζνπλ φηη ν/ε δηδάζθσλ-νπζα δελ είλαη αληηθεηκεληθφο/ε ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

ην ηζηνξηθφ ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο δελ 

ππάξρνπλ έσο ζήκεξα αλάινγεο πεξηπηψζεηο. 
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3.2.4.3 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή; 

Αμηνιφγεζε ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη 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 θνηηεηνιφγην, θαζψο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο 

δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο γηα 

φια ηα καζήκαηα (βι.Παξάξηεκα V, Δξψηεκα Α8). ηε ζπλέρεηα, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία θαη ηα παξνπζηάδεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ 

Σκήκαηνο, σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο. ηε δηαδηθαζία 

απηή ζπκκεηέρνπλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, 

νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο. 

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

Κάζε δηδάζθσλ-νπζα αλαθνηλψλεη ζηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο είηε ιίζηα απφ 

πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα Μεηαπηπρηαθέο Γηαηξηβέο, είηε ηελ επξχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα ή 

επηζηεκνληθή πεξηνρή ζηελ νπνία κπνξνχλ λα θηλεζνχλ νη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο,  

αλαθέξνληαο πέξαλ απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο, ην ζθνπφ θαη ηηο πξναπαηηνχκελεο 

γλψζεηο. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θνηλνπνηεί ηε ιίζηα ζε φινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θάζε δηδάζθνληα. Ζ 

αλάιεςε ηνπ ζέκαηνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο δειψλεηαη απφ ην θνηηεηή ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ηξηκειήο επηηξνπή αμηνιφγεζεο νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ..  

ηελ ηειηθή δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ε παξνπζίαζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο 

αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία, θνηλνπνηείηαη ζε φινπο κε ειεθηξνληθφ κήλπκα θαη 

γξαπηή αλαθνίλσζε, θαη δηεμάγεηαη δεκνζίσο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πάληνηε 

αθξναηήξην ην νπνίν παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο θαη ζπκκεηέρεη κε 

εξσηήζεηο. 

3.2.4.5 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία; 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο Μεηαπηπρηαθήο 

Γηαηξηβήο, θάζε ζέκα πεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ησλ πξναπαηηνχκελσλ 

γλψζεσλ/δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθπφλεζήο ηεο θαη 

ηηο νπνίεο ν/ε κεηαπηπρηαθφο – ε θνηηεηήο/ηξηα ζπδεηάεη κε ηνλ/ηελ δηδάζθνληα/νπζα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο γλσξίδνπλ απφ ηελ αξρή ην βαζκφ δπζθνιίαο 

θάζε ζέκαηνο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θάζε κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, ην ζέκα πνπ 

επηιέγεη ν/ε θάζε δηδάζθσλ/νπζα είλαη πξσηφηππν θαη πνιχπιεπξν θαη απαηηεί ζπλζεηηθή 

ζθέςε γηα λα ηεθκεξησζεί θαη λα δνκεζεί θαηάιιεια, βαζίδεηαη δε ζε παξάιιειε ζεσξεηηθή 

θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα, έηζη ψζηε λα παξνπζηαζηεί θαη έλα ηειηθφ πξντφλ κε ηειηθφ ζηφρν 

ηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ή ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

3.2.5 Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

3.2.5.1 Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Κάζε αθαδεκατθφ έηνο εηζάγνληαη ζην ΠΜ «Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξία θαη 

Δπηθνηλσλία» έσο ζαξάληα (40) κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ζπλνιηθά θαη γηα ηηο δχν 

Καηεπζχλζεηο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θάζε έηνπο ε .Δ. εηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. 

ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ πνπ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην ΠΜ ηνπ 
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Σκήκαηνο, θαηά ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Αθνινχζσο ε Γ..Δ.. κε απφθαζε ηεο 

θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ πνπ κπνξεί λα δερζεί ην Σκήκα ζην 

ΠΜ, αλά θαηεχζπλζε θαη πξνθεξχζζεη ζρεηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο. ηελ πξνθήξπμε 

αλαθέξνληαη: 

- Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ ΠΜ πνπ ζα δερζνχλ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο 

- Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ 

ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

- Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ. 

- Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε αθξηβήο δηεχζπλζε ζηελ νπνία 

πξέπεη απηά λα ππνβιεζνχλ. 

- Οη δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ. 

- ε 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 Γ..Δ.. ζα θξίλεη αλαγθαία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ. 

 

Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ γηα ην Π.Μ.. αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

αθνινχζσο: 

1. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ΠΣΔ παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ειέγρεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ζπληάζζεη ηνλ πίλαθα ππνςεθίσλ.  

2. Καινχληαη νη ππνςήθηνη ζηελ εμέηαζε ησλ καζεκάησλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη 

ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ 

πξνθαζνξίδνληαη θαη εγθαίξσο δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηε γξακκαηεία Π.Μ.. ηνπ 

ΣΠΣΔ. Ο πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ ζηα πξναπαηηνχκελα καζήκαηα εηζαγσγήο ζην 

Π.Μ.. αλαξηάηαη εληφο δχν εκεξψλ ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο 

ΠΣΔ. 

3. ηε ζπλέρεηα, νη επηηπρφληεο ησλ εμεηάζεσλ εηζαγσγήο θαζψο θαη νη ππνςήθηνη 

πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηηο εμεηάζεηο βάζεη ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο, παξνπζηάδνληαη ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο. Ζ πξνζέιεπζε φισλ ησλ ππνςεθίσλ ζηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο.  

4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ 

ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαηαζέηεη ζηε Γ..Δ.. πξαθηηθφ επηινγήο 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε επηζπλαπηφκελν πίλαθα θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη ελδερφκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ 

θαζέλα εθ ησλ ππνςεθίσλ (π.ρ. πξνπαξαζθεπαζηηθά-πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα 

νπνία θαιείηαη λα παξαθνινπζήζεη επηηπρψο). Μεηά ηελ επηθχξσζή ηνπ απφ ηε 

Γ..Δ.. ν πίλαθαο απηφο αλαξηάηαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο 

ΠΣΔ, ελψ εηδνπνηνχληαη νη επηηπρφληεο λα εγγξαθνχλ ζην Π.Μ..  ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ΣΠΣΔ. 

Τπνςήθηνο ν νπνίνο δελ ζα εγγξαθεί ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ράλεη 

ην δηθαίσκα εγγξαθήο ππέξ ηνπ επφκελνπ ζηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο, εθηφο αλ 
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επηθαιεζζεί θαη ηεθκεξηψζεη ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή αζζέλεηαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε Γ..Δ.. θξίλεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη ν ππνςήθηνο θαη 

απνθαζίδεη ζρεηηθά. 

Πιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηηπρφλησλ θνηηεηψλ, γίλνληαη δεθηνί ζην Π.Μ.., σο 

ππεξάξηζκνη: 

Έλαο (1) πηπρηνχρνο ππφηξνθνο ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.), 

πνπ πέηπρε ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Π.Μ.., θαη,  

Έλαο (1) αιινδαπφο ππφηξνθνο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

πιεξνί ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ παξφληνο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, 

(άξζξν 4 Ν. 3685/2008). 

3.2.5.2 Με πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο; 

ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη πηπρίνπ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ 

ηερλνινγηθήο θαη ζεηηθήο θαηεχζπλζεο ή αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπνπδψλ, ηεο 

εκεδαπήο ή αληηζηνίρσλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, σο θαη πηπρηνχρνη 

ΑΣΔΗ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αξζξ. 4 ηνπ Ν. 

3685/2008. Δπίζεο ππνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη θαη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο, νη νπνίνη ζα 

αλαθεξπρζνχλ πηπρηνχρνη θαη ζα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε νινθιήξσζεο ζπνπδψλ κέρξη θαη 

ηελ πεξίνδν εγγξαθψλ ζην Π.Μ.. 

Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη κε ηε ζπλεθηίκεζε ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ: 

1. Σε γεληθή απφδνζε ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο. Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο 

ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο πηπρίνπ θαη ν βαζκφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

(αλ ππάξρεη). 

2. Σελ επηηπρή εμέηαζε ζηα καζήκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηηο εμεηάζεηο 

έληαμεο ζην Π.Μ..  

3. Γλψζεηο ππνδνκήο θαη εμεηδίθεπζεο. Πνζνηηθά απνηηκψληαη θαηά πεξίπησζε 

κε βάζε ην κέζνλ φξν ελφο αξηζκνχ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ζπλαθψλ κε 

ην Π.Μ.. Δπίζεο, ζπλεθηηκάηαη ε ηπρφλ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ζε 

πεδία ζπλαθή κε ην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ηνπ Π.Μ..  

4. Σε γεληθφηεξε παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ 

ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο.  

5. Σα φπνηα πξφζζεηα ζηνηρεία ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο  

νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, νη δεκνζηεχζεηο ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

θαη πξαθηηθά δηεζλψλ ζπλεδξίσλ κε ζχζηεκα θξηηψλ, ε δξαζηεξηφηεηα ζε 

εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά έξγα θ.ιπ. 
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3.2.5.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Βιέπε Πίλαθα 11-4 

3.2.5.4 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο θνηηεηψλ; 

Τπάξρεη αλαιπηηθφο θαλνληζκφο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ν νπνίνο 

είλαη κφληκα αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 

(http://www.ct.aegean.gr/el/metaptyxiakes-spoudes). Δπηπξφζζεηα, νη πξνθεξχμεηο ζέζεσλ 

γηα ην ΠΜ αλαθνηλψλνληαη ζε έληππα αιιά θαη ειεθηξνληθά κέζα θαη απφ ην ίδην ην Σκήκα 

θαη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

3.2.5.5 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θνηηεηψλ; 

Οξίδεηαη Δπηηξνπή Μειψλ ΓΔΠ πνπ επηιακβάλεηαη ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία ηειεί ππφ 

ηνλ έιεγρν ηεο Γ..Δ.. θαη νη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο επηθπξψλνληαη απφ ηε Γ..Δ.. 

 

3.2.6 Φρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών. 

3.2.6.1 Πνηεο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008 ε ρξεκαηνδφηεζε πξνεξρφηαλ απφ ην πξφγξακκα 

ΔΠΔΑΔΚ. Έθηνηε, ε ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα δίδαθηξα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Σν χςνο ησλ δηδάθηξσλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. Οη 

δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ νξίδνληαη απφ ηε Γ..Δ..  Ζ δηαρείξηζε ησλ 

δηδάθηξσλ ηνπ Π.Μ.. δηεμάγεηαη κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Έξεπλαο (Δ.Λ.Δ.) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Δπηπιένλ ε Γ..Δ.. κπνξεί λα απαιιάζζεη νιηθά ή κεξηθά 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηδάθηξσλ, κε ηελ εμαζθάιηζε 

θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ ησλ θνηηεηψλ απηψλ απφ άιιν θνξέα (Η.Κ.Τ., ινηπέο 

ππνηξνθίεο, αλαπηπμηαθά ή άιια πξνγξάκκαηα, δσξεέο, ρνξεγίεο, θ.ιπ.). 

3.2.6.2 Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Σν ΠΜ έρεη ρακειφ θφζηνο, θαζψο νπδείο απφ ηνπο δηδάζθνληεο πνπ είλαη κέιε 

ΓΔΠ δελ ιακβάλεη ακνηβή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζην ΠΜ. Αληίζεηα, ακείβνληαη νη 

δηδάζθνληεο πνπ πξνζιακβάλνληαη σο εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο (κηθξφο αξηζκφο) θαη νη 

επηζθέπηεο δηδάζθνληεο απφ ην εμσηεξηθφ. Σν Σκήκα έρεη ήδε αμηνπνηήζεη ην παιαηφηεξν 

πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ, ψζηε λα αλαπηχμεη κία ζχγρξνλε ππνδνκή γηα ην ΠΜ. Σα ηξέρνληα 

έμνδα ηνπ ΠΜ θαιχπηνληαη ζρεδφλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα απφ ηα δίδαθηξα. 

3.2.6.3 Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Οη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ην ΠΜ, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Σκήκα ΠΣΔ 

απνθιεηζηηθά γηα ηηο θάζε είδνπο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη γεληθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απαηηείηαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. 

ηνπ Σκήκαηνο. Ζ Γ..Δ.. επίζεο, κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ επίδνζεο 

ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο νξίδνληαο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπο. Σηο 

ππνηξνθίεο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ κφλνλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ νινθιεξψλνπλ 

επηηπρψο ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ Π.Μ.. (1 πιήξεο εκεξνινγηαθφ 

http://www.ct.aegean.gr/el/metaptyxiakes-spoudes
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έηνο). ηηο πεγέο ησλ ππνηξνθηψλ πεξηιακβάλνληαη ηα δίδαθηξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ. 

 

3.2.7 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών. 

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

Γηεζλνχο θχξνπο Δπηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαινχληαη γηα δηαιέμεηο ζηα πιαίζηα 

ησλ ζπλαθψλ καζεκάησλ ηνπ ΠΜ, φηαλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ Σκήκαηνο ην επηηξέπνπλ θαη 

αλάινγα κε ην χςνο ηεο ακνηβήο πνπ απαηηεί ν θάζε επηζηήκσλ γηα ηε δηάιεμή ηνπ. Δπη 

ζεηξά εηψλ δίδαμε ζην ΠΜ ν Καζεγεηήο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο GeorgiaTEC (Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο), Γξ. Αζαλάζηνο Οηθνλφκνπ, ελψ ζηηο πην πξφζθαηεο ζεηξέο δηαιέμεσλ 

ζπγθαηαιέγνληαη νη δηαιέμεηο ηνπ Καζεγεηή Oliver Grau (Professor of Image Science and 

Dean of the Department for Cultural Studies, Donau – Universitat Krems- Βηέλλε, Απζηξία) 

θαη ηεο εξεπλήηξηαο ζην ίδην Σκήκα Wendy Coons. 

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

Μέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ. 

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

Πξνο ην παξφλ δελ δηδάζθνληαη καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα. Με απφθαζε ηεο 

Γ..Δ., ην Σκήκα κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη καζήκαηα ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ ππάξμνπλ 

ελδηαθεξφκελνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο-ηξηεο απφ ην εμσηεξηθφ. 

3.2.7.4 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ζπκθσλίεο εηδηθά γηα ην ΠΜ, ππάξρνπλ φκσο αξθεηέο 

άηππεο ζπλεξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη ζην κέιινλ λα επηζεκνπνηεζνχλ κε δηκεξείο ζπκθσλίεο. 

3.2.7.5 Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; Πνηεο; 

Σν Σκήκα δε δηαζέηεη ζρεηηθά ζηνηρεία. Αμίδεη φκσο λα αλαθεξζνχλ αηνκηθέο 

δηαθξίζεηο θνηηεηψλ-ηξηψλ πνπ ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ή απαζρνινχληαη επηηπρψο ζε κνπζεία θαη πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο, εηαηξείεο 

ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα ή ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε. 

3.2.8 ΠΜ «Διαχείριση Μνημείων Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» 

Πξφθεηηαη γηα δηαηκεκαηηθφ – δηαπαλεπηζηεκηαθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ην νπνίν ζπλδηνξγαλψλεηαη απφ ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

θαη ην Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, απφ 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 (ΦΔΚ 573 η.Β΄/20 Απξηιίνπ 2007). 

Σνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη ην Σκήκα 

Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σα καζήκαηα δηεμάγνληαη ζηελ 

Αζήλα θαη ηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ζηελ Αζήλα, ζηελ Πάηξα, ζηε Μπηηιήλε, ζηε Νάμν θαη ζε 

άιια θέληξα θαηά ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

θνπφο ηνπ ΠΜ είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, 

πξνεξρνκέλσλ απφ ηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο αξραηνινγίαο, ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο 
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πνιηηηζκηθήο ηερλνινγίαο, ζηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ζρεδηαζκνχ, παξέκβαζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ αξραηνινγηθά θαη ηζηνξηθά θνξηηζκέλνπ ρψξνπ ζε ηζηνξηθά θέληξα νηθηζκψλ 

θαη ζηνλ πεξίγπξφ ηνπο. Ζ ζπνπδή απηή επηδηψθεη παξάιιεια ηελ εκβάζπλζε ζηελ έξεπλα 

θνηλψλ πξνβιεκάησλ αξραηνινγίαο θαη αξρηηεθηνληθήο. 

Σν Πξφγξακκα είλαη δηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

ηέζζεξηο βαζηθέο ζπληζηψζεο: 

1. ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα 

2. ηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ 

3. ην δηεπηζηεκνληθφ ζεκηλάξην 

4. ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία 

Σν ΠΜ δνκείηαη απφ καζήκαηα πνπ νη θνηηεηέο επηιέγνπλ, έλα δηεπηζηεκνληθφ 

ζεκηλάξην ππνρξεσηηθφ γηα φινπο, ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ππνρξεσηηθά γηα φινπο θαη 

κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή.  Ζ επηινγή ησλ καζεκάησλ έρεη γίλεη έηζη ψζηε λα 

αληηπξνζσπεχνληαη φιεο νη πηπρέο ηνπ ζχλζεηνπ δηεπηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ. Οη θνηηεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επφπηε ζπνπδψλ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ή ελδηαθέξνληά 

ηνπο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηα αληίζηνηρα καζήκαηα. Μεηαμχ ησλ καζεκάησλ απηψλ 

ζπλεθηηθφ θξίθν απνηειεί ε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επηδηψθεη λα 

ζπλδπάζεη ηελ αξραηνινγηθή γλψζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ πνιενδνκία θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Απηνί νη ηέζζεξηο άμνλεο απνηεινχλ θαη ην ζπλεθηηθφ ηζηφ κεηαμχ ησλ 

καζεκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δει. ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ ζεκηλαξίνπ θαη 

ησλ ζεκάησλ ζρεδηαζκνχ.  ην δηεπηζηεκνληθφ ζεκηλάξην εμεηάδνληαη επηκέξνπο ζέκαηα εηο 

βάζνο, απφ εηδηθνχο θαη έκπεηξνπο ζηα επηκέξνπο αληηθείκελα νκηιεηέο. ηφρνο είλαη νη 

θνηηεηέο λα ζπλδέζνπλ ηηο εηδηθέο γλψζεηο ηνπ ζεκηλαξίνπ κε απηέο πνπ ιακβάλνπλ ζηα 

επηκέξνπο καζήκαηα.  Σα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ απνζθνπνχλ ζην λα δψζνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο απφ φια ηα καζήκαηα θαη ηα 

ζεκηλάξηα πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλνπλ πξνηάζεηο, ιχζεηο, ηδέεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξάμε.   

Πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο λα νινθιεξψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά θάζε κάζεκα 

αμηνινγνχληαη είηε κε γξαπηέο εμεηάζεηο, είηε κε ηελ παξνπζίαζε θαη παξάδνζε αηνκηθψλ 

ή/θαη νκαδηθψλ εξγαζηψλ. Γηα ηα Θέκαηα ρεδηαζκνχ πξνβιέπεηαη ε παξάδνζε εξγαζίαο κε 

ηα αληίζηνηρα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. ε φ,ηη αθνξά ην δηεπηζηεκνληθφ ζεκηλάξην, νη θνηηεηέο 

θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

γξάθνπλ θαη λα θαηαζέηνπλ κηθξά δνθίκηα/ηνπνζεηήζεηο σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Ζ επηηπρήο ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην θξίλεηαη κε βάζε ηελ 

παξνπζία θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ θαη ηα ζχληνκα δνθίκηα. 

Με δεδνκέλε ηελ πεξηνξηζκέλε κέρξη ζηηγκήο εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ 

έρνπλ δηαπηζησζεί πξνβιήκαηα ζπλεθηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ή δπζθνιίεο ζην 

εμεηαζηηθφ ζχζηεκα. Απελαληίαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη θνηηεηέο 

ζρνιίαζαλ ζεηηθά ηελ εθπφλεζε ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ, ζεσξψληαο φηη ελζαξξχλεη ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα.  

Αλαιπηηθή αλαθνξά γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ΠΜ «Γηαρείξηζε Μλεκείσλ: Αξραηνινγία, Πφιε θαη Αξρηηεθηνληθή», ππάξρεη ζηελ έθζεζε 
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εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ην αθ. έηνο 2009-2010. 
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3.3 Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών 

3.3.1 Ανταπόκριση του Προγράμματος Διδακτορικών πουδών στους στόχους του 
Σμήματος και τις ανάγκες  της κοινωνίας.  

Σν πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζχκθσλν κε ηα 

επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά αληηθείκελα πνπ νξίδνπλ ην ρψξν ηεο Πνιηηηζκηθήο 

Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. Οη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο πνπ εθπνλνχληαη ή έρνπλ 

ππνζηεξηρζεί κε επηηπρία, ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ 

επζπγξακκίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο 

επηδηψθνληαο λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαγξαθή, αλάιπζε, θαη αλάδεημε φςεσλ θαη πξαθηηθψλ 

ηνπ ειιεληθνχ, επξσπατθνχ θαη ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ κε ηελ πνηνηηθή παξαγσγή θαη 

δηαρείξηζε πνιηηηζκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνζαλαηνιηζκφο θαη 

νη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηηο 

ζχγρξνλεο επξσπατθέο θαη παγθφζκηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ζπγθξφηεζε 

ελφο λένπ πιαηζίνπ ζπζηεκηθήο νξγάλσζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ Πνιηηηζκνχ, ηνπ Φεθηαθνχ 

Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσλίαο. 

3.3.1.1 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; 

Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Τπεχζπλε γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ θαη γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο. Παξάιιεια, ην πξφγξακκα 

δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ θξίλεηαη ηφζν κέζα απφ ην δεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθφ έξγν, πνπ 

παξάγεηαη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη κέζσ ησλ ελδηάκεζσλ 

θαη ηειηθψλ θξίζεσλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ είλαη δηαδηθαζίεο αλνηθηέο ζην αθαδεκατθφ θνηλφ. 

 
3.3.1.2 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; 

Σν πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ δεκνζηνπνηείηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. Οη θελέο ζέζεηο γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο επίζεο, 

αλαθνηλψλνληαη θαη ζε έληππα κέζα ελεκέξσζεο. 

3.3.1.3 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ  απέθηεζαλ 

Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Σκήκα; 

Ζ ηξέρνπζα δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο Γηδαθηφξσλ 

ηνπ Σκήκαηνο, δελ είλαη πιήξσο ζεζκνζεηεκέλε αιιά πξαγκαηνπνηείηαη άηππα απφ ην 

Σκήκα, κέζσ άκεζεο επηθνηλσλίαο ησλ απνθνίησλ κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ή κε ην 

κέινο ΓΔΠ πνπ έρεη επηβιέςεη ηελ δηδαθηνξηθή ηνπο δηαηξηβή νη νπνίνη ελεκεξψλνπλ ηε 

ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο. Παξάιιεια φκσο, νξγαλψλεηαη ε δηαδηθαζία δηεχξπλζεο ηεο ρξήζεο 

ηνπ ελ ελεξγεία ηζηφηνπνπ παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ  

πξνπηπρηαθψλ απνθνίησλ (http://www.ct.aegean.gr/alumni/), έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη απφ ηνπο θαηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο απφ ην Σκήκα. 

3.3.2 Δομή του Προγράμματος Διδακτορικών πουδών. 

3.3.2.1 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ; Πνηα είλαη απηά; 

ην πιαίζην ηνπ «εκηλαξίνπ Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ» κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, 

αιιά θαη πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο πινπνηνχλ καζήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν 

πεδίν ηεο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο.  

http://www.ct.aegean.gr/alumni/
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3.3.2.2 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο; Πνηα είλαη απηά; 

ην Πξφγξακκα δελ πξνζθέξνληαη ζεζκνζεηεκέλα εηδηθά καζήκαηα εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο. κσο πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκηλαξηαθά καζήκαηα ελίζρπζεο ηνπ 

«εξεπλεηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο» πνπ αλαιακβάλνπλ λα πινπνηήζνπλ κέιε ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ελίζρπζεο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο νξγαλψλνληαη 

ζπζηεκαηηθά «εκηλάξηα Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ».  

3.3.3 Εξεταστικό σύστημα. 

3.3.3.1 Τπάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή εξεπλεηηθά 

Ηδξχκαηα ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ; 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχλζεζεο ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ γηα ηελ επίβιεςε 

θαη ππνζηήξημε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ είλαη ε επξεία ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά 

εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

πνιπεπηζηεκνληθή ηαπηφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ πνπ ζεξαπεχνληαη ζην Πξφγξακκα 

Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ. ην ζχλνιν ησλ 7κειψλ επηηξνπψλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο 

επηζηήκνλαο απφ δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ελψ ην ίδην ηζρχεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

ηξηκειψλ επηηξνπψλ. 

 
3.3.3.2 Πψο παξαθνινπζείηαη δηαρξνληθά ε επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ηνπιάρηζηνλ 

δεκφζηα παξνπζίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αιιά θαη γηα 

ζπκβνπιεπηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επηβιεπφλησλ θαη 

ησλ ΤΓ, νξγαλψλεηαη ην «εκηλάξην Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ». ην ζεκηλάξην 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο αιιά θαη παξνπζηάζεηο πξνφδνπ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

φινη νη ελεξγνί ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ην παξαθνινπζνχλ ηα κέιε ΓΔΠ 

θαη κεηαπηπρηαθνί αιιά θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο. 

3.3.3.3 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ ππνζηήξημε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο 7κεινχο επηηξνπήο (κε έλα κέινο ηνπιάρηζηνλ απφ άιιν εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα) ε 

νπνία νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. θαη ζπλέξρεηαη έπεηηα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 3κεινχο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο παξνπζίαζεο αλαθνηλψλεηαη επίζεκα απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζε φια ηα κέιε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Ζ ππνζηήξημε ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ είλαη κηα δηαδηθαζία αλνηθηή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζην θνηλφ γεληθφηεξα.  

3.3.3.4 Δθαξκφδνληαη θνηλέο (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

Σα κέιε ΓΔΠ πνπ επηβιέπνπλ ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, εθαξκφδνπλ θνηλέο ηαθηηθέο 

αμηνιφγεζεο/επίβιεςεο. ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δεκνζηεχζεηο ζε 

δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πξαθηηθά δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαη βηβιία ζε ζπιινγηθνχο 

ηφκνπο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ηδηαίηεξεο παξακέηξνπο θαη θάζε δηαηξηβήο θαη ηνλ 

αληίθηππφ ηεο ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. 

 



 

Τμήμα Πολιηιζμικήρ Τεσνολογίαρ και Επικοινωνίαρ, Έκδοζη 1.0, Ιούνιορ 2011 44 

Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

3.3.3.5 Πψο αμηνινγείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Οη δηδάζθνληεο ζην Σκήκα ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 

αθνινπζεί αζθαιή πξφηππα «αθαδεκατθήο αμηνιφγεζεο», θαζψο ε απνδνρή εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ κε δηαδηθαζίεο θξίζεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλσλπκία κεηαμχ θξηηή θαη 

θξηλφκελνπ (peer review) είλαη απφ κφλε ηεο ην ηζρπξφηεξν αμηνινγηθφ θξηηήξην. Ζ απνδνρή 

ηνπιάρηζηνλ κηαο ηέηνηαο εξγαζίαο πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο δηαηξηβήο απφ ηελ 3κειή επηηξνπή 

θαη ηε ζχγθιηζε ηεο 7κεινχο επηηξνπήο εμέηαζεο, ζεσξείηαη ζεηηθφ θξηηήξην αληηθεηκεληθήο 

αθαδεκατθήο αμηνιφγεζεο γηα ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ηνπ 

Σκήκαηνο.   

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

Γηα ηελ αλάζεζε κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ν/ε Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο (ΤΓ) 

πξέπεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ ΓΔ σο εμήο: «Σηο 
Ππόγπαμμα Σποςδών πος οδηγεί ζε Διδακηοπικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) ζηην επιζηήμη ηηρ Πολιηιζμικήρ 
Τεσνολογίαρ και Επικοινωνίαρ γίνονηαι δεκηοί οι κάηοσοι Μεηαπηςσιακού Διπλώμαηορ Ειδίκεςζηρ 
(Μ.Δ.Ε.) από Πανεπιζηήμια ηηρ Ελλάδαρ και ηος εξωηεπικού. Σε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ μποπούν να 
γίνοςν δεκηοί μη κάηοσοι Μεηαπηςσιακού ηίηλος πος διαθέηοςν, όμωρ, διακπιηή και αναγνωπιζμένη 
ζηην Ελλάδα ή ζηο εξωηεπικό επεςνηηική, μελεηηηική και ζςγγπαθική εμπειπία ζε θέμαηα ζσεηικά με 
ηα επιζηημονικά και επεςνηηικά ανηικείμενα ηος Τμήμαηορ, ζύμθωνα με ηον Κανονιζμό 

Μεηαπηςσιακών Σποςδών ηος Ιδπύμαηορ». 

ζνλ αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο δηαηξηβήο, ν/ε ΤΓ πξέπεη λα ηελ ππνζηεξίμεη ελψπηνλ 

ηεο 7κεινχο επηηξνπήο, αθνχ πξψηα έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο 3κεινχο επηηξνπήο. Σα 

θξηηήξηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαηξηβήο θαη ηε ζχγθιηζε ηεο 7κεινχο επηηξνπήο γηα ηελ 

εμέηαζε, έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο.   

3.3.3.7 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή; Πνηεο; 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ έγθξηζεο απφ ηελ 3κειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή θαη 

ηελ 7κειή εμεηαζηηθή επηηξνπή δηαζθαιίδεη ηηο θνηλψο απνδεθηέο ζπλζήθεο πνηφηεηαο 

«αθαδεκατθήο αμηνιφγεζεο», ζχκθσλα κε ηα δηεζλή αθαδεκατθά πξφηππα 

3.3.4 Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων. 

3.3.4.1 Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ΤΓ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ βήκαηα. Ο/ε ππνςήθηνο/α 

θαηαζέηεη αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζηε ΓΔ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ κηα εξεπλεηηθή 

πξφηαζε γηα ην αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα εξεπλεζεί. Ζ εξεπλεηηθή πξφηαζε ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί φια ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, (π.ρ. νξηζκφο 

πξνβιήκαηνο, ζθνπφο έξεπλαο, πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο θαη 

ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία), αιιηψο απνξξίπηεηαη ή πξνηείλεηαη εθ λένπ ππνβνιή κε 

ηξνπνπνηήζεηο ζε επφκελε ζχγθιηζε ηεο ΓΔ. Σν κέινο ΓΔΠ πνπ ζα εηζεγεζεί ηελ 

πξνηεηλφκελε έξεπλα ζα πξέπεη λα θνηλνπνηήζεη ειεθηξνληθά ηελ εξεπλεηηθή πξφηαζε ζηα 

κέιε ηεο ΓΔ ηνπιάρηζηνλ κηα εβδνκάδα πξηλ ηε ζχγθιηζή ηεο, ψζηε ηα κέιε ηεο ΓΔ λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο άπνςεο ζρεηηθά κε ην πξνηεηλφκελν ζέκα. 

3.3.4.2 Με πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη; 

Σα θξηηήξηα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  
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3.3.4.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ εξψηεζε απαληάηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα 11-4.  

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

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο (http://www.ct.aegean.gr/el/phd-dipl) ππάξρεη 

αληίζηνηρε ζειίδα αθηεξσκέλε εηδηθά γηα ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ, απφ φπνπ 

νη ΤΓ κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ.  

 

3.3.4.5 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ ΤΓ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ΓΔ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο.  

 

3.3.5 εμινάρια και ομιλίες 

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; 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, αιιά θαη γηα ζπκβνπιεπηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επηβιεπφλησλ θαη ησλ ΤΓ, δηνξγαλψλεηαη «εκηλάξην Τπνςεθίσλ 

Γηδαθηφξσλ». ’ απηφ ην πιαίζην πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο αιιά θαη παξνπζηάζεηο 

πξνφδνπ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φινη νη ελεξγνί ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη 

ηηο νπνίεο παξαθνινπζνχλ ηα κέιε ΓΔΠ θαη κεηαπηπρηαθνί αιιά θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο. 

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;  

Καηά θαηξνχο, ην Σκήκα δέρεηαη πξνζθεθιεκέλνπο επηζηήκνλεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νκηιίεο ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθδειψζεηο. Γηα ηηο 

νκηιίεο απηέο πξαγκαηνπνηείηαη επξεία ελεκέξσζε κε ειεθηξνληθέο, έληππεο αλαθνηλψζεηο 

θαη δειηία ηχπνπ.   

3.3.6 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών πουδών. 

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

πνζνζηφ; 

Καζψο κέρξη πξνζθάησο ε Διιεληθή λνκνζεζία δελ επέηξεπε ηε ζπκκεηνρή κειψλ 

ΓΔΠ απφ ην εμσηεξηθφ, ε ζχλζεζε ησλ 7 κειψλ θαη 3 κειψλ επηηξνπψλ έσο ην έηνο 2008 

απνηεινχληαλ απφ κέιε ΓΔΠ ηεο εκεδαπήο. κσο, κε ηελ αιιαγή ηνπ λφκνπ, ήδε ζε κηα 

3κειή επηηξνπή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβή έρεη νξηζηεί κέινο ΓΔΠ ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη 

ζηελ 7κειή επηηξνπή κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπκκεηείρε κέινο ΓΔΠ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

ελψ αλακέλεηαη αχμεζε παξφκνησλ ζπκκεηνρψλ ζην κέιινλ. Δπηπιένλ, κέιε ΓΔΠ απφ ην 

Γαιιηθφ Παλ/κην Λπφλ ΗΗ  ζπκκεηείραλ ηφζν ζηελ ηξηκειή επηηξνπή, φζν θαη ζηελ 7κειή 

επηηξνπή ζην πιαίζην ηεο δηαπαλεπηζηεκηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θνηλή επίβιεςε ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο θ. Δ. Μαπξίθα. 
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3.3.6.2 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θπξίσο κέζσ ηνπ δηθηχνπ 

ΥΔΗΡΧΝ/CHIRON (Cultural Heritage Informatics Research Oriented Network), πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 6ν Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (λνχκεξν 

ζπκβνιαίνπ MEST-CT-2004-514539). ην πξφγξακκα απηφ νη αιινδαπνί ΤΓ εθπνλνχλ 

κέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπο έξεπλαο ζην Σκήκα. ην πιαίζην απηφ, κέρξη ζήκεξα ππήξμαλ 5 

αιινδαπνί ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη έλαο κεηαδηδάθηνξαο εξεπλεηήο. 

 
3.3.6.3 Παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα; 

Ο λένο λφκνο (3685/2008) θαζηζηά πιένλ δπλαηή ηε ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα θαη ήδε ζην Σκήκα έρεη ππνζηεξηρζεί επηηπρψο κηα δηαηξηβή πνπ 

ε ζπγγξαθή ηεο έγηλε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα (κε εθηεηακέλε πεξίιεςε ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα). Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλήο επίβιεςεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο έγηλε θαη ζηε Γαιιηθή γιψζζα. 

 

3.3.6.4 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ππάξρεη ζπκθσλία κε ην Παλ/κην Univrsite Lumiere, Lyon II 

ΗΗ, θαζψο θαη κε ηα ηδξχκαηα ηνπ δηθηχνπ ΥΔΗΡΧΝ (BGU - the Ben-Gurion University of the 

Negev, University of Brighton, Ename Center, University of York, ETH Zurich)  

 

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.; 

Σν Σκήκα πξνζπαζεί λα ζπλδξάκεη φζν είλαη δπλαηφ, είηε κέζσ θνλδπιίσλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ είηε κέζσ ηδίσλ πφξσλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ ΤΓ ζε δηεζλή 

ζπλέδξηα γηα ηε δηάρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην εθάζηνηε πεδίν έξεπλαο.  

 
3.3.6.6 Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; Πνηεο; 

Σν Σκήκα δελ δηαζέηεη ζπλνιηθά δεδνκέλα, θαζψο δελ ππάξρεη επίζεκνο κεραληζκφο 

ή δηαδηθαζία ζπιινγήο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ  

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ε δηάθξηζε θαιχηεξεο εξγαζίαο (best paper award) γηα ηα 

αθφινπζα εξεπλεηηθά άξζξα: 

 A. Mpitziopoulos, D. Gavalas, C. Konstantopoulos and G. Pantziou, “Exploiting the 

Cloning Capability of Mobile Agents for Cost-Effective Data Fusion in Wireless 

Sensor Networks”, Proceedings of the 13th IEEE Symposium on Computers and 

Communications (ISCC’08), Marrakech, Morocco, 6-9 July 2008, pp. 963-968. 

 T. Iliou, C.N. Anagnostopoulos, “Statistical Evaluation of Speech Features for 

Emotion Recognition”, In Proc. of the 4th International Conference on Digital 

Telecommunications (ICDT’09), 2009, pp. 121-126. 

 

θαζψο επίζεο, θαη ην Βξαβείν Νένπ Δξεπλεηή πνπ απνλεκήζεθε ζε ππνςήθηα δηδάθηνξα 

ππφηξνθν ηνπ δηθηχνπ ΥΔΗΡΧΝ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ VSMM 2005 (Virtual 

Systems and Multimedia, 10 Οθησβξίνπ 2005, Γάλδε, Βέιγην)  
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3.4 υνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο3 

3.4.1 Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών 

3.4.1.1 Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθφ 

ρφιην: Σν ΠΠ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηηο 

θνηλσληθέο απαηηήζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ πνιηηηζηηθή πξνβνιή κε ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ: ν 

ςεθηαθφο πνιηηηζκφο θαη ηα αληίζηνηρα «πξντφληα» απνηεινχλ κηα παξαγσγηθή δηέμνδν γηα 

ηε δηάζσζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αιιά θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε θαηλνηφκνπο ηνκείο, θπξίσο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

πσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ απνηππψλεηαη 

ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ) απνθνίησλ, ε πξνζπάζεηα ηνπ ηκήκαηνο έρεη αληίθηππν ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Δπεηδή, φκσο, 

νη απαηηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη επκεηάβιεηεο, 

απαηηνχληαη δξάζεηο δηαξθνχο αμηνιφγεζεο. 

3.4.1.2 Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ειέγρνληαη δηαξθψο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θαη απφ ηελ Δπηηξνπή πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. 

3.4.1.3 Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθφ 

ρφιην: 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. 

3.4.1.4 Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Μέηξηα 

ρφιην: Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ΠΠ πξνθχπηεη απφ ηηο αληαιιαγέο θνηηεηψλ κέζσ 

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

πεξαηηέξσ δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο ηνπ ΠΠ. 

3.4.1.5 Πψο θξίλεηε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

                                                 

3
 Κιίκαθα αμηνιφγεζεο: Αλεπαξθήο, Μέηξηα, Ηθαλνπνηεηηθή, Άξηζηε 
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ρφιην: Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο πξνβιήκαηα, κε 

πνιχ αμηφινγε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ θαη θνξέσλ πξαθηηθήο άζθεζεο. Δίλαη φκσο κηθξή ε 

δηάξθεηά ηεο θαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζήο ηεο είλαη γξαθεηνθξαηηθή, ελψ απνπζηάδεη έλα 

θνηλφ πιαίζην πινπνίεζεο γηα φια ηα ΑΔΗ.  

3.4.2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών 

3.4.2.1 Σίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

ρφιην: Ο ηίηινο αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ΠΜ. 

3.4.2.2 Σκήκαηα θαη Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

ρφιην: Σν ΠΜ νξγαλψλεηαη απφ ην Σκήκα. Σν Σκήκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην 

ππνζηεξίμεη πιήξσο. 

3.4.2.3 Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθφ 

ρφιην: Σν ΠΜ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο 

θνηλσληθέο απαηηήζεηο.  

3.4.2.4 Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

ρφιην: ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ειέγρνληαη δηαξθψο, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο, απφ ηε .Δ. θαη ηε Γ..Δ.. 

3.4.2.5 Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζην 

ρφιην: Ζ αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ηξφπνπο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο θαη ην ραξαθηήξα ηνπ ΠΜ. 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. 

3.4.2.6 Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

ρφιην: Ζ δηαδηθαζία είλαη αλνηθηή θαη δηαθαλήο. Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο θαη ην ραξαθηήξα ηνπ ΠΜ. 
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3.4.2.7 Πψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Μέηξηα 

ρφιην: Σν ΠΜ ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο κέζσ ησλ δηδάθηξσλ. 

3.4.2.8 Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Μέηξηα 

ρφιην: Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ΠΜ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζε 

δηεζλή εξεπλεηηθά έξγα ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ ηνπο, θαη ηηο δηαιέμεηο 

απφ επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απαηηείηαη λα αλαδεηεζνχλ πεξαηηέξσ δξάζεηο ελίζρπζεο 

ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο ηνπ ΠΜ. 

3.4.3 Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών 

3.4.3.1 Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

ρφιην: Ζ ζηαδηνδξνκία ησλ δηδαθηφξσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν 

καξηπξνχλ ηελ εμαηξεηηθή επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

3.4.3.2 Πψο θξίλεηε ηε δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

ρφιην: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ 

παξαθνινπζείηαη απφ ηε .Δ. θαη ηε Γ..Δ.. 

3.4.3.3 Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζην 

ρφιην: Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα είλαη αλνηθηφ θαη δηαθαλέο. 

3.4.3.4 Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

ρφιην: Ζ δηαδηθαζία επηινγήο είλαη αλνηθηή θαη δηαθαλήο. 

3.4.3.5 Πψο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Ζ απφζηαζε απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ηα γλσζηά ζπγθνηλσληαθά 

πξνβιήκαηα ησλ λεζηψλ ηνπ Β. Αηγαίνπ, θαζψο θαη ε γξαθεηνθξαηηθή δνκή ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο δπζρεξαίλνπλ ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ κε εμσηεξηθνχο 

νκηιεηέο/εηζεγεηέο. Δληνχηνηο, ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ν βαζκφο 

ζπκκεηνρήο ζ’ απηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθνί. 
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3.4.3.6 Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

ρφιην: Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο παξάγνπλ εξεπλεηηθφ έξγν κε δηεζλή 

αλαγλψξηζε θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπφλεζε δηεζλψλ αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

3.4.4 Γενικές Διαπιστώσεις – υμπεράσματα 

Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

- Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη ζχγρξνλα θαη αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δνκή ηνπο είλαη επέιηθηε ελψ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο 

δηαδηθαζίεο αλαλέσζεο ηεο ηνπο ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο λέεο 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. 

- Οη δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη δηαθαλείο θαη 

αξθεηά απνηειεζκαηηθέο. 

- Οη δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη αλνηθηέο θαη 

δηαθαλείο. 

- Ο δηεζλήο ραξαθηήξαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ΠΜ 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε.  

- Ζ καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ΠΜ δηαζθαιίδεηαη επαξθψο 

απφ ηνπο πθηζηάκελνπο πφξνπο.  

- Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 

επαξθείο φζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο 

δηδάζθνληεο. 

- Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. εκαληηθέο 

δξάζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απνηεινχλ ε αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ κε 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο απνθνίηνπο, ε ίδξπζε ζπιιφγνπ απνθνίησλ θαη ε 

αλάπηπμε ηζηνινγίνπ ησλ απνθνίησλ. Δπηπιένλ, ζρεηηθέο δξάζεηο ζα 

αλαπηπρζνχλ απφ ηε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο (ΓΑΣΑ) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

- Θα ήηαλ ρξήζηκε ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ εμσηεξηθνχο 

επηζηήκνλεο πςεινχ θχξνπο πνπ ζα επηιέμεη ην Σκήκα. 
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4 Διδακτικό έργο 

4.1 Διδακτικό Έργο – Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών 

4.1.1 Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; 

4.1.1.1 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο εθαξκφδεηαη; 

Σα καζήκαηα θαη ε δηδαζθαιία ηνπο αμηνινγνχληαη ζε εμακεληαία βάζε απφ ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ αλσλχκσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ 

ΟΜΔΑ ηνπ Σκήκαηνο, αθνχ ιήθζεθαλ ππφςε θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο ΑΓΗΠ. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο, ζηα νπνία απαληνχλ νη 

θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο, είλαη εληαία γηα φια ηα καζήκαηα θαη αθνξνχλ θπξίσο ηε δνκή 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, ηελ πνηφηεηα θαη ηα κέζα ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Σκήκαηνο. Μέζσ ηεο ζπιινγήο ησλ απφςεσλ / πξνζδνθηψλ ησλ 

εξσηψκελσλ ζηνρεχνπλ ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκάησλ.  

πγθεθξηκέλα, θάζε αθαδεκατθφ εμάκελν αξρηθά ζπγθξνηείηαη γηα θάζε δηδαζθφκελν 

κάζεκα, ην ειεθηξνληθφ «Δξσηεκαηνιφγην Αμηνιφγεζεο Μαζήκαηνο / Γηδαζθαιίαο απφ 

ηνπο θνηηεηέο», κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο εξσηεκαηνινγίσλ 

(lime-survey). Καηφπηλ, γηα θάζε κάζεκα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θνηηεηνινγίνπ, 

δεκηνπξγείηαη ιίζηα κε ηα e-mail ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην κάζεκα θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ. 

Με βάζε απηή ηε ιίζηα, εηδηθή εηδνπνίεζε ζηέιλεηε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

θάζε θνηηεηή / θνηηήηξηα πνπ ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηελ χπαξμε ηνπ ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

καδί κε κνλαδηθφ θνππφλη ζπκκεηνρήο πνπ δηαζθαιίδεη φηη ην εξσηεκαηνιφγην 

ζπκπιεξψλεηαη κηα κφλν θνξά απφ ηνλ ίδην θνηηεηή/ηξηα. Γίλεηαη φκσο ε δπλαηφηεηα, 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κε νινθιεξσκέλσλ απαληήζεσλ έσο ηελ ηειηθή ππνβνιή ηνπο 

απφ ηνπο εξσηψκελνπο. Οη κε νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο, φκσο δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςε 

ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 1.1.3, πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη 

ακεξφιεπηα θαη αμηφπηζηα, ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

εζεινληηθά θαη αλψλπκα. Σν ηειεπηαίν δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν δελ 

ζπλδέεη κε θαλέλα ηξφπν ην θνππφλη ζπκκεηνρήο κε ηνλ εξσηψκελν. Γειαδή, γηα θάζε 

θνππφλη απνζεθεχεηαη κφλν ην γεγνλφο φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, ρσξίο φκσο λα ζπλδέεηαη κε 

ηελ αληίζηνηρε απάληεζε θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ εξσηψκελσλ 

κε ηα δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ. Ζ ζρεηηθή πνιηηηθή αλαθέξεηαη επθξηλψο ζηελ αξρή θάζε 

εξσηεκαηνινγίνπ, πξνο ελεκέξσζε ησλ εξσηψκελσλ. Πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο λα έρνπλ 

ζρεκαηίζεη άπνςε γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ε απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ άξρηζε κεηά 

ηελ νινθιήξσζε πέληε δηδαθηηθψλ εβδνκάδσλ, ειέγρνληαο κε θαηάιιειε εξψηεζε ηελ 

εκπεηξία ηνπο ζην κάζεκα (παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ, εθπφλεζε εξγαζηψλ / αζθήζεσλ, 

θνθ) ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ φιε 

δηαδηθαζία πινπνηείηαη απφ κέινο ηεο ΟΜΔΑ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο. 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ / κάζεκα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ίδηνπ 

ινγηζκηθνχ lime survey, ελψ γηα ηε ζπγθεληξσηηθή ηνπο επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα εμάγνληαη 
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ζε κνξθή ινγηζηηθνχ θχιινπ θαη ε πεξεηαίξσ αλάιπζή ηνπο γίλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ινγηζκηθνχ MS Excel. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία αμηνινγείηαη ε δηδαζθαιία φισλ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη ησλ δχν αθαδεκατθψλ εμακήλσλ θαη αθνξνχλ ηνπο 

δηδάζθνληεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζψο θαη ηνπο δηδάζθνληεο κε βάζε ηνπ ΠΓ 407/80 θαη 

ηπρφλ επηθνπξηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.  

4.1.1.2 Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο απφ ηνπο 

θνηηεηέο; 

Κάζε δηδάζθσλ ελεκεξψλεηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Δπηπιένλ, θαηαξηίδεηαη έθζεζε ζπλνιηθψλ 

απνηειεζκάησλ κε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη γξαθηθή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη ζην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ θαη απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν 

γηα ηε ζχγθξηζε ησλ αηνκηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ Σκήκαηνο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πξνβιέπεηαη λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη  ζηνλ επηηπρεκέλν ζρεδηαζκφ θαη 

νξγάλσζε λέσλ καζεκάησλ. 

4.1.1.3 Πψο αμηνινγείηαη ε κεηαδνηηθφηεηα θαη ζπλέπεηα ησλ δηδαζθφλησλ; 

Μέζσ ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο εξσηήζεσλ (Παξάξηεκα IV, Δξσηήκαηα Β.17, Β.18 

θαη Β.20) ηνπ ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο απφ ηνπο 

θνηηεηέο. Σα απνηειέζκαηα γηα ην αθ. έηνο 2009-2010 θξίλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. 

4.1.1.4 Πψο αμηνινγείηαη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο θνηηεηέο; 

Μέζσ ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο εξσηήζεσλ (Παξάξηεκα IV, Δξσηήκαηα Β.19 θαη 

Β.21) ηνπ ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο απφ ηνπο 

θνηηεηέο. Ζ αμηνιφγεζε γηα ην αθ. έηνο 2009-2010 θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. 

4.1.1.5 Πνηνο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο; 

Σν αθ. έηνο αθ. έηνο 2009-2010, ν ειάρηζηνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο εξγαζίαο 

ππνινγίδεηαη ζε 6 θαη ν κέγηζηνο ζε 18 ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηα κέιε ΓΔΠ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη ηνπο δηδάζθνληεο κε βάζε ην ΠΓ 407/80 κε πιήξε ζχκβαζε. Οη ψξεο 

απηέο αθνξνχλ ζηηο δηαιέμεηο θαη ηα εξγαζηήξηα (ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππ’ φςε ε 

δεκηνπξγία πνιιαπιψλ νκάδσλ) θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία, ηε δηφξζσζε 

εξγαζηψλ, αζθήζεσλ, γξαπηψλ, ηελ επίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, ηηο ψξεο γξαθείνπ θ.ιπ. 

4.1.1.6 Πφζα απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

ην ΠΜ δηδάζθνπλ 14 κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο (κέιε ΓΔΠ 

θαη δηδάζθνληεο κε βάζε ην ΠΓ 407/80). Οη δηδάζθνληεο ηνπ ηκήκαηνο θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία παξέρεη εμεηδίθεπζε ην ΠΜ. 
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4.1.1.7 Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο; 

Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο θαηά 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010. 

4.1.1.8 πλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ζε ηη πνζνζηφ; 

ην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο ζπλεηζθέξνπλ νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ 

Σκήκαηνο. πγθεθξηκέλα, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010, κε εμαίξεζε έλαλ πνιχ 

κηθξφ αξηζκφ, ην ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζπκκεηείραλ σο επηηεξεηέο ζηελ 

εμέηαζε ησλ καζεκάησλ ηελ θαλνληθή θαη επαλαιεπηηθή εμέηαζε, ελψ νξηζκέλνη  ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο ζπλεηζέθεξαλ επηθνπξηθφ έξγν (βνεζνί εξγαζηεξίσλ) ζε καζήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην εξεπλεηηθφ ηνπο αληηθείκελν. 

4.1.2 Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; 

4.1.2.1 Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη; 

Σν Σκήκα αμηνπνηεί πιήζνο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο αλαιφγσο ηεο θχζεο 

ηνπ θάζε καζήκαηνο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη θαη ζην πεξίγξακκα (syllabus) θάζε 

καζήκαηνο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο. ε 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; 

Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, πινπνηείηαη απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

4.1.2.3 Πνηα είλαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο / επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο; 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πνζνζηψλ επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζηηο εμεηάζεηο 

δίλεηαη κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ην θνηηεηνιφγην (βι. Πίλαθα 11-1.2). 

Σν αθ. έηνο 2009-2010 ν κέζνο φξνο επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη 53%, 

πνζνζηφ πνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ. 

4.1.2.4 Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ κέζνπ βαζκνχ δηπιψκαηνο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ δίλεηαη 

κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ην θνηηεηνιφγην (βι. Πίλαθα 11-1.5).  

4.1.2.5 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 αληιεζεί απφ ην θνηηεηνιφγην (βι. Πίλαθα 11-1.4). 

εκεηψλεηαη φηη ην αθ. έηνο 2004-2005 απεθνίηεζαλ νη πξψηνη θνηηεηέο (εηζαθηένη αθ. έηνπο 

2000-2001). Έθηνηε ν ξπζκφο απνθνίηεζεο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο. 

4.1.2.6 Πνην είλαη ην κέζν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο παξαδφζεηο; 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Δπηπιένλ, ε 

κέηξεζε ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ παξαθνινχζεζεο γίλεηαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα 
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εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο δηδαζθαιίαο /καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν 

θαη αθνξνχλ φια ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα Γ.25). 

4.1.2.7 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 δηδαζθαιίαο /καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα 

IV, Δξσηήκαηα Α.9 – Α.15). 

4.1.3 Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; 

4.1.3.1 Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; 

Βαζηθφ εξγαιείν ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηψλ απνηειεί ν δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ 

Σκήκαηνο, φπνπ ππάξρνπλ αλαιπηηθνί νδεγνί φισλ ησλ καζεκάησλ, θαζψο επίζεο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζε θάζε δηδάζθνληα λα ελεκεξψλεη θαη λα εκπινπηίδεη ηνπο νδεγνχο απηνχο κε 

λέν πεξηερφκελν, αλαθνηλψζεηο θηι θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Δπίζεο, ηα ζπλνπηηθά 

πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ πεξηέρνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ν νπνίνο 

δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο. 

4.1.3.2 Πψο αμηνινγείηαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο χιεο; 

Οη ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο χιεο θάζε καζήκαηνο 

θαζνξίδνληαη ζην ΠΠ θαη αληηθαηνπηξίδνληαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα, ε ηήξεζε ηνπ 

νπνίνπ είλαη επζχλε ηεο Γ ηνπ Σκήκαηνο. Παξάιιεια, ν ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο 

αμηνινγείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο 

δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα 

παξερφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα Α.2). 

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 

δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα 

παξερφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα Γ.29). 

4.1.3.4 Πψο αμηνινγείηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο 

θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθαιίαο /καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα (βι. 

Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα Α2 θαη Β.16). 

4.1.3.5 Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα; 

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο πεξηγξαθήο ησλ καζεκάησλ θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο ζηηο αξρηθέο δηαιέμεηο ησλ καζεκάησλ, ελψ είλαη ζπλερψο δηαζέζηκα ζηε ζειίδα 

ηνπ καζήκαηνο πνπ δηαηεξείηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο. 
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4.1.3.6 Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ; 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο απνηειεί επζχλε ηνπ αληίζηνηρνπ δηδάζθνληα, 

ελψ αμηνινγείηαη θαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

αμηνιφγεζεο δηδαζθαιίαο /καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια 

ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα Α.1 θαη Α.3). 

4.1.3.7 ε πνην βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ; 

Ζ ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί επζχλε ηεο Γ ηνπ Σκήκαηνο. Γηα 

ηελ αηηηνινγεκέλε απνπζία δηδάζθνληα/νπζαο (πρ ιφγσ ζπκκεηνρήο ζε επηζηεκνληθφ 

ζπλέδξην) απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηε Γ ηνπ Σκήκαηνο, κε ηαπηφρξνλε αλαθνίλσζε ηεο 

εκεξνκελίαο αλαπιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ σξψλ δηδαζθαιίαο (εθφζνλ απαηηεζεί). Σν αθ. 

έηνο 2009-2010 δε ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα 

καζεκάησλ.  

4.1.3.8 Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ; 

Καηά 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. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, δελ είλαη πάληα δπλαηή δεδνκέλσλ ησλ 

πεξηνξηζκψλ φζνλ αθνξά ζηε δπλακηθφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιίαο/εξγαζηεξίσλ θαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαίν ηε 

ζπγθξφηεζε επηκέξνπο νκάδσλ ηδηαίηεξα ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Πξνζρέδην ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δίδεηαη ζηνπο δηδάζθνληεο πξνο αμηνιφγεζε πξηλ ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπο ιακβάλνληαη νπζηαζηηθά ππφςε ζηελ ηειηθή 

δηακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Παξάιιεια ελεκεξψλεηαη ν θνηηεηηθφο 

ζχιινγνο θαη εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ θαη ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο. 

4.1.3.9 Πφζα (θαη πνηα) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΠ ησλ δχν 

αλψηεξσλ βαζκίδσλ; 

Καηά ην αθ. έηνο 2009-2010 5 καζήκαηα θνξκνχ δηδάρζεθαλ απφ δχν Αλαπιεξσηέο 

Καζεγεηέο, φπσο θαίλεηαη αθνινχζσο: 

Γηδάζθσλ Μάζεκα Κνξκνχ 

Γ. Γθαληδηάο Πνιηηηζκηθή Γηαρείξηζε 

Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή θαη Κπβεξλνρψξνο 

Γηαθήκηζε θαη Μάξθεηηλγθ 

Φεθηαθφ Πεξηερφκελν θαη Ζιεθηξνληθφ 
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Δκπφξην 

Γ. Παπαγεσξγίνπ Πνιηηηζηηθή Αλαπαξάζηαζε 

 

4.1.3.10 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν; 

ια ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν. 

4.1.4 Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; 

4.1.4.1 Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ 

δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο. 

Σα είδε θαη αξηζκφο ησλ βνεζεκάησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο θνηηεηέο κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθά γηα θάζε κάζεκα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 Βηβιία πνπ επηιέγνληαη σο πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα γηα θάζε κάζεκα. 

 εκεηψζεηο δηδαζθφλησλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κνξθή. 

 Ζιεθηξνληθνί καζεζηαθνί πφξνη (ζεκεηψζεηο θαη δηαθάλεηεο δηαιέμεσλ, 

αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζίεο, ζχλδεζκνη γηα άξζξα θαη άιιεο πεγέο 

πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν, ηεζη απηφ-αμηνιφγεζεο, θ.ιπ.), πνπ δηαλέκνληαη 

κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο VISTA (ππεξεζία ΠΛΑΣΧΝ ηνπ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ)  

 Πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία απφ ην πιηθφ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Ζ δηαλνκή ησλ ζπγγξακκάησλ παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν αθ. έηνο  φπνπ ππήξμαλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ηεο λέαο λνκνζεζίαο. 

Κάπνηα πξνβιήκαηα αλέθπςαλ ιφγσ ειιηπνχο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ (πρ ελψ ην ΠΠ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα 

παξαθνινπζνχλ καζήκαηα πιένλ ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ, ην 

ζχζηεκα δελ επηηξέπεη αληίζηνηρε ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ζπγγξακκάησλ). Δπίζεο, 

κεκνλσκέλα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ αθνξνχλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο ή ηα ζπλεξγαδφκελα βηβιηνπσιεία.. 

4.1.4.2 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πσο εθαξκφδεηαη; 

Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ επηιεγκέλσλ ζπγγξακκάησλ γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πξηλ ην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, κέζσ ηεο 

αλαλέσζεο ηνπ θαηαιφγνπ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ. 

ζνλ 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. 
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4.1.4.3 Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα; 

Σν αθ. έηνο 2009-2010, ηα ζπγγξάκκαηα δηαλεκήζεθαλ πεξίπνπ ζην κέζν ηνπ θάζε 

εμακήλνπ, κέζσ ησλ ζπλεγαδφκελσλ κε ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο βηβιηνπσιεία ηεο πφιεο ηεο 

Μπηηιήλεο. Σα ειεθηξνληθά βνεζήκαηα θαη νη έληππεο ζεκεηψζεηο ήηαλ δηαζέζηκα ζηελ 

αξρή θάζε εμακήλνπ. 

4.1.4.4 Πνην πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; 

Ζ δηδαζθφκελε χιε αμηνπνηεί επαξθψο ηα βνεζήκαηα, ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη 

αλάινγα κε ην κάζεκα ζην 70-100%. Απηφ δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θνηηεηψλ (βι. Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα Α.4). 

4.1.4.5 Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ παξαγγειία θαη εκπινπηηζκφ κε λέα βηβιία, θαζψο θαη 

απφ ηηο βηβιηνζήθεο πνπ δηαηεξνχλ ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο. Δπηπιένλ, 

ζεκαληηθή είλαη ε ππνζηήξημε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ηδξχκαηνο ζην 

δίθηπν Healink, αιιά θαη ηεο αμηνπνίεζεο 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 δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα 

IV, Δξψηεκα Α.6) 

4.1.5 Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; 

4.1.5.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θξίλνληαη σο πεξηνξηζκέλεο επάξθεηαο απφ πνιινχο απφ 

ηνπο δηδάζθνληεο, αιιά θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο (βι. Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα Γ.22 

θαη Γ.24). Απηφ αθνξά ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ελψ αληίζεηα ηθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη ε 

επάξθεηα ησλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο απφ ηνπο δηδάζθνληεο (βι. Πίλαθα 11.1.2).  

4.1.5.2 Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα 

Σα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο θξίλνληαη, γεληθψο, ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθά, φζνλ 

αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ, αιιά επηζεκαίλνληαη αξθεηέο ειιείςεηο απφ θνηηεηέο 

θαη δηδάζθνληεο. Σν πξφβιεκα δελ είλαη ηφζν ε πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ φζν ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηεο 

ηδηαίηεξα απμεκέλεο ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ νκάδσλ θνηηεηψλ αλά 

κάζεκα. Ζ πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ πνπ ζηεγάδεη ηα εξγαζηήξηα πξνβιεκαηίδεη αξθεηνχο απφ 

ηνπο δηδάζθνληεο, αιιά θαη ηνπο θνηηεηέο (βι. Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα Γ.23 θαη Γ.24). 

4.1.5.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ; 

Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ηε 

ιεηηνπξγία πνιιαπιψλ νκάδσλ αλά κάζεκα εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 



 

Τμήμα Πολιηιζμικήρ Τεσνολογίαρ και Επικοινωνίαρ, Έκδοζη 1.0, Ιούνιορ 2011 58 

Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

δηδαζθαιία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηα ην ιφγν απηφ, έλα επηπιένλ εξγαζηήξην 

ζηελ νδφ Σπξηαίνπ 4 δηαηίζεηαη γηα εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ελψ ηαπηφρξνλα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο θνηηεηέο γηα ηε ρξήζε ππεξεζηψλ Internet 

(αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θ.ά.). 

Παξάιιεια ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ζάξσζε 

εηθφλσλ γηα ηηο αλάγθεο εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ. 

4.1.5.4 Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο 

Σν Σκήκα δηαζέηεη ηξεηο ππαιιήινπο ΔΣΔΠ θαη ηέζζεξηο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο 

(κέρξη ηνλ απξφνπην ζάλαην ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο γξακκαηείαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010). Ο 

αξηζκφο ηνπο θξίλεηαη σο αλεπαξθήο γηα ην Σκήκα, δεδνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ. εηζαθηέσλ, 

ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηεπζχλζεσλ ζπνπδψλ θαη ηνπ πιήζνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ. 

4.1.5.5 Πψο αμηνινγνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο θαη ε επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ε επάξθεηα ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο 

δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα 

παξερφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα Γ.23 θαη Γ.24), αιιά θαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο δηδάζθνληεο ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ (βι. Παξάξηεκα VIΗ, 

Δλφηεηα ΗΗ). 

4.1.6 Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών; 

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; 

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ε πιεηνςεθία ησλ 

καζεκάησλ αθνξά είηε ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θη επηθνηλσληψλ θαζαπηέο είηε ζηε 

ρξήζε ηνπο σο εξγαιείν δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ είλαη απηνλφεηε. 

πγθεθξηκέλα νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, σο  

 Γλσζηηθφ εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαθψλ πξνο ηελ πιεξνθνξηθή 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 Δπνπηηθφ κέζν γηα ηηο δηαιέμεηο ησλ δηδαζθφλησλ. 

 Πεγή πιεξνθνξίαο, γηα ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ θαη κειεηψλ. 

 Μέζν 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 παξέρεη ην ζχζηεκα καζεζηαθήο 

ηερλνινγίαο ΠΛΑΣΧΝ). 
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Δπηπιένλ, ην Σκήκα έρεη αλαπηχμεη, κε ηδία κέζα, ζεκαληηθή ζρεηηθή ππνδνκή γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο εζσηεξηθήο ηνπ νξγάλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη:  

 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ. 

 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δηδαζθαιίαο / καζεκάησλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο.  

 Ηζηνζειίδεο ηνπ Σκήκαηνο, ησλ Δξγαζηεξίσλ, ησλ Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ 

θ.ιπ. 

Δπίζεο, αμηνπνηείηαη ινγηζκηθφ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ΠΛΑΣΧΝ, ην νπνίν έρεη 

πξνκεζεπηεί θαη ππνζηεξίδεη ην Παλεπηζηήκην θαζψο θαη ην θνηηεηνιφγην. 

4.1.7 Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους 
συνεργασία; 

4.1.7.1 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. 

Σν Σκήκα έρεη εγγεγξακκέλνπο 1091 θνηηεηέο ζπλνιηθά (βι. §2.2) θαη δηαζέηεη 20 

κέιε ΓΔΠ. Ζ αλαινγία κειψλ ΓΔΠ κε θνηηεηέο δηακνξθψλεηαη ζην 1/55. Δπηπιένλ ησλ 20 

ΓΔΠ, ην Σκήκα δηέζεηε ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 θαη 14 δηδάζθνληεο κε ζχκβαζε 

βάζε ηνπ ΠΓ 407/80 (εηήζηεο ζπκβάζεηο). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε αλαινγία δηδαζθφλησλ πξνο θνηηεηέο ζπλνιηθά 

δηακνξθψλεηαη ζε 1/32. Καηά κέζνλ φξν ζε θάζε κάζεκα εγγξάθνληαη παξαθνινπζνχλ 101 

θνηηεηέο. Οπφηε ε αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηηο δηαιέμεηο δηακνξθψλεηαη ζε 

1/101. Σα καζήκαηα θνξκνχ φκσο ησλ δχν πξψησλ εηψλ παξαθνινπζνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 

150 θνηηεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ ηδηαίηεξα ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα είλαη απαξαίηεηε ε 

θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ζε νκάδεο (ηξεηο θαηά κέζνλ φξν) γεγνλφο πνπ πνιιαπιαζηάδεη ηηο 

ψξεο δηδαζθαιίαο θη επνκέλσο ηηο αλάγθεο ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.  

4.1.7.2 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα. 

Κάζε εξγαζηεξηαθφ κάζεκα έρεη κέρξη 50 θνηηεηέο (θαηά κέζνλ φξν) 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; 

Κάζε αθαδεκατθφ εμάκελν φινη νη δηδάζθνληεο αλαθνηλψλνπλ ηηο ψξεο γξαθείνπ γηα 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο. Ζ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απηνχ είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ην δηδάζθνληα θαη απνηειεί κέξνο ησλ εβδνκαδηαίσλ 

δηδαθηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Οη ψξεο γξαθείνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ αλαθνηλψλνληαη έμσ 

απφ ην γξαθείν ηνπ θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνζειίδα (πξνζβάζηκε απφ ην δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Σκήκαηνο). ε πεξηπηψζεηο απνπζίαο, ν δηδάζθσλ ελεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο κε ειεθηξνληθή αλαθνίλσζε δηα ηεο γξακκαηείαο. Οη 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. Ζ 

ζπλεξγαζία απηή δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο επίζεκεο ψξεο γξαθείνπ. Οη δηδάζθνληεο είλαη φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο / καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο, 

ηδηαίηεξα πξνζηηνί ζηνπο θνηηεηέο (Παξάξηεκα IV, Δξψηεκα Β.21), θάηη πνπ δηεπθνιχλεηαη 
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θαη απφ ηελ πνιχσξεο, θαζεκεξηλήο παξνπζίαο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δηδαζθφλησλ ζην 

Σκήκα. 

4.1.8 Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα;  

4.1.8.1 Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη 

ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

ην πιαίζην πνιιψλ εθ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθπνλνχλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην Σκήκα, 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. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηε ζσζηή ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

(αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο/εγθπξφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

δηαδηθηπαθψλ, δει. πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ινγνθινπή, θνθ)  

4.1.8.2 Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; 

Ζ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά έξγα, 

ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην Σκήκα ή ηα Δξεπλεηηθά ηνπ εξγαζηήξηα δίλεηαη ζε ζεκαληηθφ 

αξηζκφ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ (Παξάξηεκα VIΗ, Δλφηεηα Η3. πκκεηνρή θνηηεηψλ ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα). 

4.1.9 Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο; 

4.1.9.1 Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο; 

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπλεξγάδνληαη κε άιια Α.Δ.Η., ζηα νπνία είηε 

πξαγκαηνπνηνχλ δηαιέμεηο, είηε δηδάζθνπλ νινθιεξσκέλνπο θχθινπο καζεκάησλ, θπξίσο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ θαη ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ. 

4.1.9.2 Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο; 

Σν Σκήκα αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πέξα 

απφ ην πιαίζην εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, γηα ηε ζπλεπίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, 

γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαζψο θαη δηεζλψλ 

ζπλεδξίσλ, αιιά θαη ζην πιαίζην ηνπ Erasmus. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα: Linköping 

University, University of Leicester, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université 

Lumiere-Lyon II, University of Tartu, University of Oslo, University of Bologna, Central 

European University (Kozep-Europai Egyetem), University di Djillali Liabes , Helwan 

University, Jordan Unviersity, University Cadi Ayyad, Damascus University, EGE 

University, University of Hertfordshire, Vytautas Magnus University,, Viesoji Istaiga 

Rumsiskiu Muziejaus Dvaro Akademija, University of Geneva, BGU - the Ben-Gurion 

University of the Negev, University of Brighton, Ename Center, University of York, ETH 

Zurich, University of Coimbra, University of Toronto, Παλεπηζηήκην ηνπ Palermo, 

Washington State University, University of Cambridge, University of Staffordshire, 

Παλεπηζηήκην ηνπ Udine. 
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4.1.10 Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; 

4.1.10.1 Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; 

Σν Σκήκα επλνεί ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ, 

αθαδεκατθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Κπξίσο κέζα απφ ην πξφγξακκα 

LLP/Erasmus, ρνξεγνχληαη ζε εηήζηα βάζε άδεηεο ζηα κέιε ΓΔΠ γηα λα επηζθέπηνληαη 

Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο Αιινδαπήο. Σν θάζε κέινο ΓΔΠ ζπληάζεη έλα 

ιεπηνκεξέο πξφγξακκα δηαιέμεσλ- δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξάμεη ζην ίδξπκα πνπ ζα ην 

θηινμελήζεη πξηλ ιάβεη ηελ άδεηα κεηάβαζεο απφ ην Σκήκα. Χο απφξξνηα ηεο θηλεηηθφηεηαο, 

έρνπλ πξνθχςεη δηκεξείο ζπκβάζεηο  ζηα πιαίζηα θηλεηηθφηεηαο κειψλ ΓΔΠ 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; 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα ηδξχκαηα, κε ηα νπνία ην Σκήκα καο δηαηειεί 

ζε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ηνπ Erasmus/Socrates: 

Hochschule Wismar, University of Technology Business and Design, Weibensee 

School of Art, Aarhus Universitet, Universidad de Granada, Universitat de Girona, JAMK 

University of Applied Sciences, Universite Paris 13 - Paris Nord, Universite Pantheon- 

Sorbonne (Paris I), Universite di Bologna, University of Udine, Adam Mickiewicz University 

of Poznan, University of Dokuz Eylul, Marmara Universitesi, Cyprus University of 

Technology. 

Μηα πιήξεο ιίζηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ παλεπηζηεκίσλ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el/node/17 

4.1.10.3 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα 

ζην πιαίζην αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ; 

Με πφξνπο ηνπ Σκήκαηνο ην αθ. έηνο 2009-2010 κεηαθηλήζεθαλ 2 κέιε ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη έλα κέινο ΓΔΠ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS. 

Δπίζεο, 2 κέιε ΓΔΠ κε εθπαηδεπηηθή άδεηα κεηέβεζαλ ζε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε 

πφξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο. ηα παξαπάλσ, δελ πεξηιακβάλνληαη κεηαθηλήζεηο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εξεπλεηηθά ή άιια πξνγξάκκαηα.  

 
4.1.10.4 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα 

ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ; 

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS ην αθ. έηνο 2009-2010 πξνο ην Σκήκα  

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κεηαθίλεζε κέινπο ΓΔΠ άιινπ Ηδξχκαηνο.  

 
4.1.10.5 Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην 

αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Γελ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ πφξνπο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ πξνο άιια 

Ηδξχκαηα πέξαλ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα Erasmus. 

http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el/node/17
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4.1.10.6 Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Γελ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ πφξνπο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ απφ άιια 

Ηδξχκαηα. 

4.1.10.7 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν 

Ίδξπκα; 

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο παξέρνπλ εθπαηδεπηηθφ έξγν ζε άιια ηδξχκαηα είηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο άδεηαο, είηε ζην πιαίζην ζπκβάζεσλ κε άιινπο 

θνξείο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην [ΔΑΠ]). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ελεκεξψλνπλ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 

4.1.10.8 Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ / 

Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ Σκήκαηνο κε ην Γξαθείν Αθαδεκατθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ πλεξγαζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή. Χο πξνο ηε ζηειέρσζε, ζα ήηαλ απαξαίηεηε κηα ελδπλάκσζε κε πεξηζζφηεξα 

άηνκα ιφγσ αξθεηνχ θφξηνπ εξγαζίαο. Απηφ ζα βνεζνχζε ψζηε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν 

ηνπ πξνζσπηθνχ λα αζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά κε ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα LLP (Life 

Long Learning Programme), φπσο LEONARDO, TEMPUS, θιπ., ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ρξεκαηνδνηεκέλα πξνγξάκκαηα, θαη ην παξφλ πξνζσπηθφ δελ κπνξεί λα 

αζρνιεζεί ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο κε ην πξφγξακκα Erasmus.  

4.1.10.9 Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα; 

Καηά θχξην ιφγν κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Σκήκαηνο. 

4.1.10.10 Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα; 

Γελ έρεη δηνξγαλσζεί κέρξη ζήκεξα ηέηνηα εθδήισζε κε πφξνπο ηνπ Σκήκαηνο. 

4.1.10.11 Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο; 

Οη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή Erasmus ηνπ Σκήκαηνο, 

απφ ηε θεληξηθφ Γξαθείν Αθαδεκατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ πλεξγαζηψλ, θαζψο 

θαη απφ ηελ Τπεξεζία Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο. 

4.1.10.12 Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο ζπνπδαζηέο; 

Γελ δηδάζθνληαη καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα. 

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 πέξαλ ηεο ππνηξνθίαο θηλεηηθφηεηαο  

ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus. 
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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 ηεο θνηλήο δηνξγάλσζεο 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί, ελψ έρεη ήδε ελεξγνπνηεζεί ε 

θνηλή επίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Παξάιιεια εληζρχεηαη ε επξσπατθή δηάζηαζε 

κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ πξνζθεθιεκέλσλ κειψλ ΓΔΠ 

μέλσλ Ηδξπκάησλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. 

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 

κέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ κειψλ ΓΔΠ κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζην 

πιαίζην δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηνπ δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ ησλ 

κειψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρεη πινπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

4.2 Διδακτικό έργο – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Πολιτισμική 
Πληροφορική και Επικοινωνία 

4.2.1 Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; 

4.2.1.1 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο εθαξκφδεηαη; 

Ζ δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ην ΠΠ (βι. Δξση. 4.1.1). 

4.2.1.2 Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; 

πσο θαη ζην ΠΠ (βι. Δξση. 4.1.2) 

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 δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν. (Βι. Παξάξηεκα V, Δξσηήκαηα Β.16 - Β.18). 

4.2.1.4 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 δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ 

πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν (Βι. Παξάξηεκα V, Δξψηεκα Β.20). 

4.2.1.5 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 

δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο (Βι. Παξάξηεκα V, Δξψηεκα Β.19 θαη Β.21). 
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4.2.2 Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; 

4.2.2.1 Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη; 

Σν Σκήκα αμηνπνηεί πιήζνο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, αλαιφγσο ηεο 

θχζεο ηνπ θάζε καζήκαηνο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη: δηαιέμεηο, εξγαζίεο, εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο, κειέηεο πεξίπησζεο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, δηνξγάλσζε εθζέζεσλ, θ.α. 

4.2.2.2 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ; 

ζνλ αθνξά ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, πινπνηείηαη 

απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ δηαδηθαζία ελεξγνπνηείηαη είηε θαηά 

ηελ αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, απφ ηε Γ..Δ.. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ΠΜ, είηε αλεμάξηεηα, φηαλ νη δηδάζθνληεο, κέζσ ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ή/θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε άιια ηδξχκαηα, 

εληνπίζνπλ κηα ηέηνηα αλάγθε. ε θάζε πεξίπησζε ε Γ..Δ.. ελεκεξψλεηαη γηα ηα 

επηθαηξνπνηεκέλα πεξηγξάκκαηα. 

4.2.2.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο; 

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ζε πνζνζηφ 

100% (βι. Πίλαθα 11-2.2). 

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 ζηνλ Πίλαθα 11-2.2. πσο θαίλεηαη ην πνζνζηφ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ θαη 

επηβεβαηψλεη ηε ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ ΠΜ απφ ην ζχλνιν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

4.2.2.5 Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ κέζνπ βαζκνχ πηπρίνπ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ δίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα (βι. Πίλαθα 11-2.4). 

4.2.2.6 Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ; 

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ νινθιεξψλεη ηεο ζπνπδέο ηνπ εληφο 

ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ησλ ζπνπδψλ (δει. έλα εκεξνινγηαθφ έηνο κε πηζαλή παξάηαζε 

ελφο επηπιένλ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ). 

4.2.2.7 Πνην είλαη ην κέζν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο παξαδφζεηο; 

χκθσλα κε ηνλ 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 εξγαζηψλ ζηελ θαηαλφεζε θαη 

εκπέδσζε ησλ καζεκάησλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ εξγαζηψλ ζηελ θαηαλφεζε 

θαη εκπέδσζε ησλ καζεκάησλ γίλεηαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια 

ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα V, Δξσηήκαηα Α.9-Α.15). 
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4.2.3 Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; 

4.2.3.1 Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; 

Σα αλαιπηηθά πεξηγξάκκαηα κε ηελ χιε φισλ ησλ καζεκάησλ πεξηέρνληαη ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΠΜ (http://www.ct.aegean.gr/el/main-msc-ci). Παξάιιεια, 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; 

Οη ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο χιεο θάζε καζήκαηνο 

θαζνξίδνληαη ζην ΠΜ θαη αληηθαηνπηξίδνληαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα, ε ηήξεζε ηνπ 

νπνίνπ είλαη επζχλε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. Παξάιιεια, ν ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο 

αμηνινγείηαη απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν 

θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα V, Δξψηεκα Α.2). 

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 δηδαζθαιίαο /καζεκάησλ 

πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (Παξάξηεκα 

V, Δξσηήκαηα Γ.29). 

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 δηδαζθαιίαο /καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια 

ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα V, Δξσηήκαηα Α.2 θαη Β.16). 

4.2.3.5 Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα; 

Οη 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 αμηνινγείηαη ηφζν απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

δηδάζθνληεο φζν θαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

αμηνιφγεζεο δηδαζθαιίαο /καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια 

ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα V, Δξψηεκα Α.3). 

4.2.3.7 ε πνην βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ; 

Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ.  

4.2.3.8 Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ; 

Ζ δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλεη ππ’ φςε ηφζν ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ Σκήκαηνο φζν θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 
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θνηηεηψλ πνιινί εθ ησλ νπνίσλ είλαη εξγαδφκελνη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ ηνπ ΠΜ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ. 

4.2.3.9 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν; 

ια ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζην γλσζηηθφ ηνπο πεδίν. 

4.2.4 Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; 

4.2.4.1 Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ 

δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο. 

ην ΠΜ δελ δηαλέκνληαη ζπγγξάκκαηα. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη 

απφ αξθεηά ήδε καζεζηαθνχ πιηθνχ, ηα νπνία δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο, φπσο: 

 Βηβιία πνπ επηιέγνληαη σο πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα γηα θάζε κάζεκα. 

 εκεηψζεηο δηδαζθφλησλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Ζιεθηξνληθνί καζεζηαθνί πφξνη (ζεκεηψζεηο θαη δηαθάλεηεο δηαιέμεσλ, αζθήζεηο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζίεο, ζχλδεζκνη γηα ειεθηξνληθά άξζξα θαη άιιεο πεγέο 

πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν, θ.ιπ.), πνπ δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

ηνπ ΠΜ. 

 Πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία απφ ην πιηθφ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

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 αμηνπνηεί επαξθψο ηα βνεζήκαηα, ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη 

αλάινγα κε ην κάζεκα ζην 70-100%. Απηφ δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θνηηεηψλ (βι. Παξάξηεκα V, Δξψηεκα Α.4). 

4.2.4.4 Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ ηε βηβιηνζήθε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ 

Σκήκαηνο γηα ηελ παξαγγειία θαη εκπινπηηζκφ κε λέα βηβιία. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε 

ππνζηήξημε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ηδξχκαηνο ζην δίθηπν Healink, 

αιιά θαη ηεο αμηνπνίεζεο 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 δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν 

θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα V, Δξψηεκα Α.6). 
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4.2.5 Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; 

4.2.5.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θξίλνληαη κεηξίσο ηθαλνπνηεηηθέο φζνλ αθνξά ζηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (βι. Παξάξηεκα V, Δξσηήκαηα Γ.22 θαη Γ.24).  

 
4.2.5.2 Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα 

Σα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά, φζνλ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ 

πνπ δηαζέηνπλ θαη ζηνπο ρψξνπο πνπ ζηεγάδνληαη. (βι. Παξάξηεκα V, Δξσηήκαηα Γ.23 θαη 

Γ.24). 

 
4.2.5.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ; 

Σα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ. Γηαζέζηκα θαη εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ είλαη ηα εξεπλεηηθά 

εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο. Παξάιιεια, έλα επηπιένλ εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο δηαηίζεηαη 

γηα εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ελψ ηαπηφρξνλα είλαη 

δηαζέζηκν ζηνπο θνηηεηέο γηα ηε ρξήζε ππεξεζηψλ Internet (αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην 

δηαδίθηπν, ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θ.ά.). Παξάιιεια ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εθηχπσζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ζάξσζε εηθφλσλ γηα ηηο αλάγθεο εξγαζηψλ 

ησλ θνηηεηψλ. 

4.2.5.4 Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο 

Οκνίσο κε ΠΠ (βι. Δξση. 4.1.5.4) 

 
4.2.5.5 Πψο αμηνινγνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο θαη ε επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ; 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ε επάξθεηα ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηνπο θνηηεηέο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο δηδαζθαιίαο/καζεκάησλ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θάζε εμάκελν θαη αθνξνχλ φια ηα παξερφκελα καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα 

V, Δξσηήκαηα Γ.23), αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηδάζθνληεο (βι. Παξάξηεκα VΗΗ, 

Δλφηεηα ΗΗ). 

4.2.6 Πώς κρίνετε το βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής 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; 

Οκνίσο κε ΠΠ (βι. Δξση. 4.6.1) 

4.2.7 Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους 
συνεργασία; 

4.2.7.1 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. 

Σα καζήκαηα ηνπ ΠΜ γίλνληαη ζε νιηγνκειή ηκήκαηα ηα νπνία (ζπλήζσο, θαηά 

κέζν φξν) δελ μεπεξλνχλ ηα είθνζη άηνκα. 
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4.2.7.2 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα. 

Σα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζην ΠΜ γίλνληαη επίζεο ζε νιηγνκειή ηκήκαηα ηα 

νπνία δελ μεπεξλνχλ (ζπλήζσο, θαηά κέζν φξν) ηα είθνζη άηνκα. 

4.2.8 Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; 

4.2.8.1 Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη 

ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΜ απαηηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ε 

αλαδήηεζε, ε θξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε βηβιηνγξαθίαο, θπξίσο εξεπλεηηθνχ 

ραξαθηήξα. Δηδηθά ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ πνπ εθπνλνχλ νη θνηηεηέο 

δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Αξθεηέο απφ ηηο κεηαπηπρηαθέο 

εξγαζίεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε 

ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. 

4.2.8.2 Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; 

ε 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 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο (βι. βι. Παξάξηεκα VΗΗ, Δλφηεηα Η.3) 

4.2.9 Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; 

4.2.9.1 Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; 

Σν Σκήκα επλνεί ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρνξεγνχληαη 

εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ζηα κέιε ΓΔΠ θαη έρεη ζπλαθζεί δηκεξείο ζπκθσλίεο ζην πιαίζην ηνπ 

Erasmus. 

4.2.9.2 Πφζεο θαη πνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα ηδξχκαηα, κε ηα νπνία ην Σκήκα καο δηαηειεί 

ζε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ηνπ Erasmus/Socrates: 

Hochschule Wismar, University of Technology Business and Design, Weibensee 

School of Art, Aarhus Universitet, Universidad de Granada, Universitat de Girona, JAMK 

University of Applied Sciences, Universite Paris 13 - Paris Nord, Universite Pantheon- 

Sorbonne (Paris I), Universite di Bologna, University of Udine, Adam Mickiewicz University 

of Poznan, University of Dokuz Eylul, Marmara Universitesi, Cyprus University of 

Technology. 

Μηα πιήξεο ιίζηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ παλεπηζηεκίσλ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el/node/17 

4.2.9.3 Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην 

αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Γελ ππάξρνπλ ζπλνιηθά ζηνηρεία πέξαλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS. 

http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el/node/17
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4.2.9.4 Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ δελ έρνπλ κεηαθηλεζεί 

θνηηεηέο πξνο ην Σκήκα. 

4.2.9.5 Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ / 

Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 

ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή αλ θαη σο πξνο ηε ζηειέρσζε, ζα ήηαλ απαξαίηεηε 

κηα ελδπλάκσζε κε πεξηζζφηεξα άηνκα ιφγσ αξθεηνχ θφξηνπ εξγαζίαο. Απηφ ζα βνεζνχζε 

ψζηε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν ηνπ πξνζσπηθνχ λα αζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά κε ηα 

ππφινηπα πξνγξάκκαηα LLP (Life Long Learning Programme), φπσο LEONARDO, 

TEMPUS, θιπ., ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ρξεκαηνδνηεκέλα πξνγξάκκαηα, θαη ην 

παξφλ πξνζσπηθφ δελ κπνξεί λα αζρνιεζεί ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο κε ην πξφγξακκα 

Erasmus. 

4.2.9.6 Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα; 

Οη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ελεκεξψλνληαη απφ ην site ηνπ ΠΜ θαζψο θαη απφ ην 

δηθηπαθφ ηφπνπ ηνπ Γξαθείνπ Αθαδεκατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ πλεξγαζηψλ 

(http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/). 

4.2.9.7 Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα; 

Καηά ην αθ. έηνο 2009-2010 δελ ππήξμαλ  εηζεξρφκελνη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζην 

ΠΜ. 

4.2.9.8 Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο ζπνπδαζηέο; 

Γελ δηδάζθνληαη καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα. 

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. 

4.3 Διδακτικό έργο – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Διαχείριση 
Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ΠΜ «Γηαρείξηζε Μλεκείσλ: 

Αξραηνινγία, Πφιε θαη Αξρηηεθηνληθή», ην αθ. έηνο 2009-2010, παξαηίζεληαη 

ζπγθεληξσηηθά, ζηνπο πίλαθεο 11-3.1 – 1-3.3. Αλαιπηηθή αλαθνξά γηα ην δηδαθηηθφ πνπ 

αθνξά ζην ΠΜ Γηαρείξηζε Μλεκείσλ ππάξρεη ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ 

έρεη ππνβιεζεί απφ ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ην 

αθ. έηνο 2009-2010. 
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4.4 υνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο 

4.4.1 Διδακτικό Έργο – Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών 

4.4.1.1 Πψο θξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο 

θνηηεηέο δείρλνπλ ηδηαίηεξα πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

πνιχ θαιή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο. 

4.4.1.2 Πψο θξίλεηε ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

ρφιην: Οη 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. 

4.4.1.3 Πψο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

ρφιην: Ζ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ε εθηέιεζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ρσξίο δπζρέξεηεο θαη είλαη απνδεθηή απφ ηνπο θνηηεηέο. 

4.4.1.4 Πψο θξίλεηε ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθά 

ρφιην: Οη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ηελ νπνία 

ζπκπιεξψλνπλ κε δηθέο ηνπο ζεκεηψζεηο, αιιά θαη κε ειεθηξνληθέο πεγέο, θαζψο θαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

4.4.1.5 Πψο θξίλεηε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Μέηξηα 

ρφιην: Δληνπίδνληαη αδπλακίεο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ θαη ησλ 

ινηπψλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν Σκήκα εθηηκά φηη  εάλ νη αδπλακίεο απηέο ελ κέξεη ζα 

μεπεξαζηνχλ κε ηε κεηαθνξά ηνπ Σκήκαηνο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο ζην 

Λφθν ηνπ Παλ/κίνπ θαη καθξνπξφζεζκα κε ηελ αλέγεξζε πξφζζεησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

4.4.1.6 Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

ρφιην: Γίλεηαη άξηζηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

4.4.1.7 Πψο θξίλεηε ηελ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Μέηξηα 
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ρφιην: Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή δεδνκέλνπ 

ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη ηεο θχζεο ησλ καζεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηε δεκηνπξγία 

πνιιαπιψλ νκάδσλ θνηηεηψλ αλά κάζεκα. 

Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη απφ ηνπο επηβαιιφκελνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξφζιεςε 

ζπκβαζηνχρσλ δηδαζθφλησλ ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή θαζπζηεξεί ν δηνξηζκφο ησλ εθιεγκέλσλ 

κειψλ ΓΔΠ. 

4.4.1.8 Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθφ 

ρφιην: Ζ δηαζχλδεζε απηή γίλεηαη θπξίσο ζην επίπεδν ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. 

4.4.1.9 Πψο θξίλεηε ηηο ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθφ 

ρφιην: Έρνπλ επηηεπρζεί ζρεηηθέο ζπλεξγαζίεο ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη 

δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

4.4.1.10 Πψο θξίλεηε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Μέηξηα 

ρφιην: Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηαθηλείηαη δελ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα κέιε ΓΔΠ πνπ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο δελ έρνπλ 

πάληα ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο άδεηαο. Δληνχηνηο, ηα κέιε 

ΓΔΠ 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. 

4.4.2 Διδακτικό έργο – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών 

4.4.2.1 Πψο θξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο δείρλνπλ ηδηαίηεξα 

πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη πνιχ θαιή ζρέζε ζπλεξγαζίαο 

κε ηνπο θνηηεηέο. 

4.4.2.2 Πψο θξίλεηε ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

ρφιην: Οη 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. 
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4.4.2.3 Πψο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 

ρφιην: Ζ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ε εθηέιεζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ρσξίο δπζρέξεηεο θαη είλαη απνδεθηή απφ ηνπο θνηηεηέο. 

4.4.2.4 Πψο θξίλεηε ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

ρφιην: ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο δελ πξνζθέξνληαη δσξεάλ 

ζπγγξάκκαηα. Ζ χιε ησλ καζεκάησλ θαιχπηεηαη απφ πνιιέο πεγέο (βηβιηνζήθε, 

ζεκεηψζεηο, επηζηεκνληθά άξζξα, θ.ά.). 

4.4.2.5 Πψο θξίλεηε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθά 

ρφιην: Οη ππνδνκέο πνπ δηαηίζεληαη γηα ην ΠΜ είλαη επαξθείο ηφζν πνηνηηθά, φζν 

θαη πνηνηηθά. Δλίζρπζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην άκεζν κέιινλ. 

4.4.2.6 Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

ρφιην: Γίλεηαη άξηζηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

4.4.2.7 Πψο θξίλεηε ηελ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

ρφιην: Κάζε κάζεκα δηδάζθεηαη ζε ηκήκαηα πνπ δελ μεπεξλνχλ ηνπο είθνζη 

θνηηεηέο θαη ε ζπλεξγαζία θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ είλαη ζπλερήο θαη άκεζε. 

4.4.2.8 Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

ρφιην: Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δίδνληαη έρνπλ εξεπλεηηθφ 

ραξαθηήξα. 

4.4.2.9 Πψο θξίλεηε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Μέηξηα 

ρφιην: Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηαθηλείηαη δελ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα κέιε ΓΔΠ πνπ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο δελ έρνπλ 

πάληα ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο άδεηαο. Δληνχηνηο, ηα κέιε 

ΓΔΠ 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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4.4.3 Γενικές Διαπιστώσεις – υμπεράσματα 

Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαηαιήγνπκε ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

- Ζ απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη απφιπηα 

ηθαλνπνηεηηθέο. 

- Οη ζρέζεηο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο είλαη άξηζηεο. 

- Οη ππνδνκέο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο. Σν Σκήκα αδπλαηεί λα εθηηκήζεη εάλ απηέο νη 

ειιείςεηο ζα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία. 

- Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ΓΔΠ απμήζεθε; θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο. Γχν κέιε ΓΔΠ 

έρνπλ εθιεγεί θαη πεξηκέλνπλ δηνξηζκφ. 
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5 Ερευνητικό έργο  

5.1 Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Σμήματος. 

5.1.1 Τπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Σμήματος; Ποια είναι;   

Ζ πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ έξεπλα έρεη θαηαγξαθεί ζε ζρεηηθφ θείκελν ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ηφζν ε βαζηθή πνιηηηθή ηνπ 

Σκήκαηνο φζν θαη ηα Δξεπλεηηθά - Δθπαηδεπηηθά Δξγαζηήξηα πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα θαζψο 

θαη ηα Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη θαη ζπκκεηέρεη (θαξηέια "Έξεπλα": 

http://www.ct.aegean.gr/el/research).  

Οξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ην Σκήκα είλαη ηα εμήο: 

- Ίδξπζε θαη ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζην 

πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο. 

- Τπνζηήξημε θαη νξγάλσζε δηεζλψλ θαη εζληθψλ ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ 

- Δξεπλεηηθή Δμσζηξέθεηα γηα ζπλεξγαζίεο κε άιια Ηδξχκαηα ζε εξεπλεηηθέο 

πξνηάζεηο.  

- Παξνρή ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζε πξνπηπρηαθνχο θαη 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε έξεπλαο θαη 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

- Τπνζηήξημε ηεο παξνπζίαζεο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηα κέιε ΓΔΠ 

(κέζσ ηεο ρνξήγεζεο εηδηθήο άδεηαο απφ ηε Γ, αιιά θαη κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο εθφζνλ ππάξρνπλ νη δηαζέζηκνη πφξνη) 

  

5.1.2 Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Σμήματος; 

Ζ πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο, παξαθνινπζείηαη δηαθξηηηθά 

ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ αιιά θαη ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ. 

πγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο έρεη 

ζπληαρζεί εηδηθφ απνγξαθηθφ δειηίν έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ 

θαηαγξάθνληαη γηα θάζε κέινο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, ζπγθεληξσηηθά 

θαη αλαιπηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο δεκνζηεχζεηο, ηηο εηεξναλαθνξέο, ηα εξεπλεηηθά 

θαη αλαπηπμηαθά έξγα θαη θάζε άιιε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, 

ζπκκεηνρή ζε εθδνηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θ.ά.). 

 

5.1.3 Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 
Σμήματος; 

Ο απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

πιαηζίνπ εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

5.1.4 Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας; Ποια είναι αυτά; 

Γελ θαηαγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ΓΔΠ 

ηνπ Σκήκαηνο, πέξα απφ ηελ ελζάξξπλζε αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ παξνρή 

εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο θαη ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπο, θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ εθφζνλ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκνη πφξνη. Έρεη φκσο αλαπηπρζεί έλα πλεχκα ζπιινγηθήο επζχλεο θαη άκηιιαο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο πνπ πξνσζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο.  
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5.1.5 Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης 
της έρευνας; 

Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη κέζσ αλνηθηψλ πξνθεξχμεσλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ έληππν θαη δηαδηθηπαθφ ηχπν. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ηδηαίηεξα αλαιπηηθή 

θαη έγθαηξε  ελεκέξσζε απφ ην ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ κέζσ δειηίσλ (newsletters) θαη αλαθνηλψζεσλ.  

 

5.1.6 Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Έξεπλαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ε νπνία παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ 

έξγσλ. Δπηπιένλ, ην Σκήκα παξέρεη εμνπιηζκφ θαη ππνδνκέο ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ 

ηνπ εξγαζηεξίσλ. 

 

5.1.7 Τπάρχουν θεσμοθετημένες από το Σμήμα υποτροφίες έρευνας;  

ην Σκήκα δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο έξεπλαο. Οη δχν θαιχηεξνη 

θνηηεηέο (βάζεη ηεο επηδφζεψλ ηνπο ζηα καζήκαηα) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία  ιακβάλνπλ ππνηξνθία ίζε κε ην χςνο 

ησλ δηδάθηξσλ. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο απαιιάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

απφ ηελ πιεξσκή δηδάθηξσλ. Πηζαλή ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ Σκήκαηνο ζην 

πξφγξακκα Ζξάθιεηηνο. 

 

5.1.8 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Σμήματος; 

Γηα ηε δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο 

αμηνπνηνχληαη νη ηζηνρψξνη ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη νκάδσλ. 

Δπηπιένλ, δηνξγαλψλνληαη παξνπζηάζεηο απφ ηνπο Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο. 

 

5.1.9 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Σμήματος, στην ελληνική και 
διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα; 

Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, δηαρένληαη θπξίσο κέζσ ησλ 

ηζηνζειίδσλ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ θαη ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ 

(εθζέζεσλ, εκεξίδσλ) πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Δπίζεο, θνξέαο δεκνζηφηεηαο είλαη θαη ε δεκνζίεπζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε πξαθηηθά 

δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαη δηεζλή πεξηνδηθά.  

5.1.10 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό 
περιβάλλον; 

Πέξα απφ ειεθηξνληθά κέζα (φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ), έρνπλ δηνξγαλσζεί 

θαηά θαηξνχο εκεξίδεο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δηάδνζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. δηνξγαλψλνληαη ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο  αλνηρηέο 

πξνο ην θνηλφ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη «Ζκεξίδα Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Έξγνπ: Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνχ ζηελ Παηδηθή Γηαδξαζηηθή Σειεφξαζε-Πξφηππν MPEG21» 

θαη ε «Ζκεξίδα Φεθηνπνίεζεο θαη Πξνβνιήο Κηλεκαηνγξαθηθνχ Τιηθνχ Θεφδσξνπ 

Αγγειφπνπινπ, Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν», θαη ε δηεκεξίδα CHIRON γηα ηελ 
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αμηνιφγεζε ησλ εθαξκνγψλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ πνιηηηζκφ. Δπίζεο, ην Σκήκα 

ζπκκεηάζρεη είηε απηφλνκα είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΛΔ ηνπ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ ζε 

ζρεηηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην θεζηηβάι Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο ηεο ΓΓΔΣ. Δπίζεο, ζπρλά είλαη ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ έληππν 

θαη ειεθηξνληθφ ηχπν.  

5.2 Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Σμήμα. 

5.2.1 Ποια ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται 
σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; 

Ο αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθφο, δείρλνληαο κία ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δπλακηθή. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο (http://www.ct.aegean.gr/tptetools/external_pages/ext_programms.php?lang=el) 

θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο http://www.ct.aegean.gr/el/research-

edu-labs. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρνπλ εγθξηζεί ή πινπνηεζεί 

πεξηζζφηεξα απφ 25 πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ κέιε ηνπ 

Σκήκαηνο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 1.900.240,89 εθ. Δπξψ. 

5.2.2 Ποιο ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες; 

ια ηα κέιε ΓΔΠ έρνπλ αλαιάβεη θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε 

εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.  

5.2.3 υμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα 
ερευνητικά προγράμματα; 

ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη (ή πινπνηήζεθαλ) θαηά θαηξνχο ζην 

Σκήκα ζπκκεηείρε ζεκαληηθφο αξηζκφο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαζψο θαη κηα 

κεηαδηδάθηνξαο εξεπλήηξηα, κε δεδνκέλν φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα έξγα είλαη ζε 

ζπλεξγαζία κε Σκήκαηα άιισλ ΑΔΗ ή ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο εθηφο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 

θνηλφηεηαο. Απηφ θαίλεηαη ζηηο πινχζηεο ζε αξηζκφ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζπλζέζεηο 

ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, φπσο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ. 

5.3 Ερευνητικές υποδομές. 

5.3.1 Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων. 

ην Σκήκα είλαη ζεζκνζεηεκέλα νθηψ (8) εξγαζηήξηα ηα νπνία είλαη ζηεγαζκέλα ζε 

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο κε ηθαλνπνηεηηθή έσο κέηξηα ρσξεηηθφηεηα (βι. Παξάξηεκα VΗΗ, 

Δλφηεηα ΗΗ.2).    

5.3.2 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών 
εργαστηρίων. 

χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειψλ ΓΔΠ ε επάξθεηα, ε θαηαιιειφηεηα θαη ε 

πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θξίλεηαη κέηξηα, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεη απφ ζηνηρεηψδεο έσο 

ηθαλνπνηεηηθή (βι. Παξάξηεκα VΗΗ, Δλφηεηα ΗΗ.2).    

.   

 

http://www.ct.aegean.gr/tptetools/external_pages/ext_programms.php?lang=el
http://www.ct.aegean.gr/el/research-edu-labs
http://www.ct.aegean.gr/el/research-edu-labs


 

Τμήμα Πολιηιζμικήρ Τεσνολογίαρ και Επικοινωνίαρ, Έκδοζη 1.0, Ιούνιορ 2011 77 

Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

5.3.3 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Σα εξγαζηήξηα είλαη εμνπιηζκέλα ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (βι. Παξάξηεκα 

VΗΗ, Δλφηεηα ΗΗ.3).   Δπεηδή φκσο πξφθεηηαη θπξίσο γηα εμνπιηζκφ Ζ/Τ θαη ινγηζκηθφ, είλαη 

απαξαίηεην λα αλαλεψλεηαη δηαξθψο. 

5.3.4 Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;  

ε γεληθέο γξακκέο, νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ειιείςεηο  

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, εηδηθά ζε ζέκαηα ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ.   

5.3.5 Ποια ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές; 

Έρνπλ αλαθεξζεί θάπνηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

δηαζέζηκεο ππνδνκέο αλαθέξζεθαλ φπσο θαίλνληαη παξαθάησ:  

 Αλάπηπμε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο / αζχξκαηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ 

 πληήξεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. 

 Καηαγξαθή θίλεζεο 

 Έιεγρνο ξχπαλζεο ζε κνπζεία θαη άιινπο πνιηηηζκηθνχο νξγαληζκνχο 

5.3.6 Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών; 

Ζ ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ είλαη πνιχ εληαηηθή (βι. Παξάξηεκα V, 

Δλφηεηα ΗΗ.5). 

5.3.7 Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του 
υπάρχοντος εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν 
ανάγκες ανανέωσης/επικαιροποίησης; 

Ζ ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (θπξίσο εμνπιηζκφο, Ζ/Τ θαη ινγηζκηθφ) 

ζηα πεξηζζφηεξα εξγαζηήξηα θξίλεηαη κέηξηα. ηελ πιεηνςεθία ηνπ, ε ειηθία ηνπ 

ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.  ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, ν κέζνο φξνο θπκαίλεηαη ζε κέηξην έσο ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Λφγσ ηεο θχζεο 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο νη αλάγθεο γηα ηελ αλαλέσζε/εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ 

ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ζπλερείο (βι. Παξάξηεκα VΗΗ, Δλφηεηα ΗΗ.6 θαη ΗΗ.7). 

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

Καηά θχξην ιφγν ε ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ζηεξίδεηαη 

απφ ηα αληίζηνηρα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα εξγαζηήξηα θαη ηα κέιε 

ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. Δπηπιένλ, δηαηίζεληαη θαη πφξνη ηνπ Σκήκαηνο. 

5.4 Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ/ΕΠ  του Σμήματος κατά την 
τελευταία πενταετία. 

Οη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ 5.4.1 έσο 5.4.5 ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11-6.2 

θαζψο θαη ζην Παξάξηεκα VΗΗ, Δλφηεηα Η1. 
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5.5 Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Σμήμα από τρίτους.  
 

Οη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ 5.5.1 έσο 5.5.9 ζπλνςίδνληαη ζηνλ ζηνλ Πίλαθα 11-

6.3 θαζψο θαη ζην Παξάξηεκα VΗΗ, Δλφηεηα Η2. 

ε ζρέζε κε ηηο εηεξναλαθνξέο ζην δεκνζεηεπκέλν έξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο (πεξηζζφηεξεο απφ 1200 ηελ ηειεπηαία πεληαεηία) ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

ππάξρεη νξγαλσκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ νχηε Καηάινγνο γηα δεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

Πνιηηηζηηθέο ή γεληθφηεξα ηηο Αλζξσπηζηηθέο πνπδέο. Παξάιιεια δελ ππάξρεη δηαζέζηκε 

Βάζε Γεδνκέλσλ ή θαηάινγνο κε ηηο εηεξναλαθνξέο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ή 

γεληθφηεξα ζηελ ειιεληθή γξακκαηεία. Γηα ην ιφγν απηφ ν παξαπάλσ αξ. εηεξναλαθνξψλ 

είλαη απιά ελδεηθηηθφο. 
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5.6 υνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο 

5.6.1 Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Σμήματος; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Σα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθά. 

5.6.2 Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Σμήμα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: ην Σκήκα εθηειείηαη πιήζνο αμηφινγσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

5.6.3 Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Μέηξηα 

ρφιην: Ο εμνπιηζκφο είλαη κέηξηνο σο ηθαλνπνηεηηθφο, θαη νη θηηξηαθέο ππνδνκέο 

είλαη κέηξηεο έσο αλεπαξθείο. Σν δήηεκα απηφ ειπίδεηαη λα αληηκεησπηζηεί ζηα επφκελα έηε, 

κε πηζαλέο επελδχζεηο πφξνπο. 

5.6.4 Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού 

προσωπικού του Σμήματος κατά την τελευταία πενταετία; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

ρφιην: Οη δηδάζθνληεο ζην Σκήκα δηαθξίλνληαη γηα ην πιήζνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ ηνπο. 

5.6.5 Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Σμήμα από 
τρίτους; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

ρφιην: Ζ έξεπλα ησλ δηδαζθφλησλ ζην Σκήκα ηπγράλεη δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. 

5.6.6 Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Σμήματος; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηα 

ρφιην: Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο έρεη αλαπηχμεη έλα επξχ θαη ζεκαληηθφ δίθηπν 

δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. 

5.6.7 Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν 

απονεμηθεί σε μέλη του Σμήματος; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Λακβαλνκέλνπ ππφςε ησλ ηδηαίηεξσλ δπζθνιηψλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα, νη δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα θξηζνχλ 

ηθαλνπνηεηηθέο. 

5.6.8 Πώς κρίνετε το βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζηε 
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ρφιην: Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. 

5.7 Γενικές διαπιστώσεις - υμπεράσματα 

Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαηαιήγνπκε ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

- Σν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ηπγράλεη ζεκαληηθήο 

δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. 

- Οη ππνδνκέο έξεπλαο θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο παξνπζηάδνπλ 

αξθεηέο ειιείςεηο νη νπνίεο ειπίδεηαη λα θαιπθζνχλ ηα επφκελα έηε. 

- Δληνχηνηο, θαηαβάιιεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πφξσλ.  
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6 χέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) 
φορείς 

6.1 υνεργασίες του Σμήματος με ΚΠΠ  φορείς. 

6.1.1 Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Σμήμα 
κατά την τελευταία πενταετία;  

Σν Σκήκα δελ δηαζέηεη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ζπλεξγαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. Σα έξγα απηά είλαη πεξηζζφηεξα απφ 20, ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη φκσο ην γεγνλφο, φηη πιήζνο ζπλεξγαζηψλ αθνξά ΚΠΠ ηνπ Β. 

Αηγαίνπ, φπσο ελδεηθηηθά θαίλνληαη παξαθάησ: 

 «Μνπζεία θαη Πνιηηηζηηθφο Σνπξηζκφο», Δθδειψζεηο ζηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε 

Μπηηιήλεο κε αθνξκή ηε δηεζλή κέξα Μνπζείσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν 

Μπηηιήλεο,  17 Μαΐνπ 2009 

 «Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ νδεγνχ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο», ρξεκαηνδφηεζε: Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο Λέζβνπ (ΔΣΑΛ Α.Δ.) –

Leader PLUS 

 «Γεκηνπξγία αξρείνπ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε παξαδνζηαθά 

επαγγέικαηα (πνπ ράλνληαη) ζηελ πεξηνρή ηνπ Β. Αηγαίνπ (Λέζβν θαη Υίν)» - 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (Κ.η.Π.) 

 Σεθκεξίσζε πιηθνχ θαη δεκηνπξγία ςεθηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη δηθηπαθήο 

πχιεο Αλαγλσζηεξίνπ Αγηάζνπ, ΠΔΠ Β. Αηγαίνπ 

 «Γεκηνπξγία πξνηχπσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο»- Πξφγξακκα 

EQUAL.  

Δπηπξφζζεηα, κηα ζεκαληηθή κνξθή ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο είλαη 

απηή πνπ θαζηεξψζεθε κε ην ζεζκφ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ. Κάζε θνηηεηήο 

κπνξεί λα επηιέμεη είηε θαηά ην ηξίην, είηε θαηά ην ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ, λα εθπνλήζεη ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ζε θάπνην παξαγσγηθφ θνξέα. Ζ ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο είλαη ζεκαληηθή γηαηί επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ηνπ ηκήκαηνο κε ηνπο παξαγσγηθνχο 

θνξείο. Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Σέινο, ην Σκήκα ζπκκεηείρε ζε θνηλέο κε παξαγσγηθνχο θνξείο 

φπσο νη δξάζεηο ΤΝΔΡΓΑΗΑ θαη Κνππφληα Καηλνηνκίαο 

6.1.2 Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Σμήματος συμμετείχαν σ’ αυτά; 

ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ζπκκεηείρε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ΓΔΠ.  

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

ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα ζπκκεηείραλ θπξίσο δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο (σο κέιε 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ), αιιά θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο (βι. Παξάξηεκα V, Δλφηεηα Η3).  



 

Τμήμα Πολιηιζμικήρ Τεσνολογίαρ και Επικοινωνίαρ, Έκδοζη 1.0, Ιούνιορ 2011 82 

Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

6.1.4 Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία του Σμήματος 
με ΚΠΠ φορείς; 

Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο, 

πξνβάιινληαη θπξίσο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ 

ηζηνζειίδσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ. Δπίζεο, 

θνξέαο πξνβνιήο είλαη θαη ε δεκνζίεπζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε πξαθηηθά δηεζλψλ 

ζπλεδξίσλ θαη δηεζλή πεξηνδηθά, θαζψο θαη ζρεηηθά άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ 

εθεκεξίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ («ΑΗΓΑΗΟ.edu», ιεπηνκέξεηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ζχλδεζκν: http://www3.aegean.gr/newspaper/).   

6.2 Δυναμική του Σμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ  φορείς. 

6.2.1 Τπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο 
αποτελεσματικοί είναι κατά την κρίση σας; 

Βαζηθφο κεραληζκφο είλαη ην γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, αιιά  ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο, εηδηθά ζηελ 

επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηνπηθνχο θνξείο ηνπ Ν. Λέζβνπ. 

 

6.2.2 Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Σμήματος την ανάπτυξη τέτοιων 
συνεργασιών;  

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ελεξγνχλ θπξίσο απηφλνκα φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζέιθπζε ζπλεξγαζηψλ, αλάινγα κε ην εξεπλεηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ θαη ηνπο 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ησλ εξγαζηεξίσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ. Οη ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ 

θνξείο είλαη άκεζε πξνηεξαηφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

θαηαηίζεληαη ζπλερψο πξνηάζεηο ζε δηάθνξνπο άμνλεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

πξνθεξχζζνληαη.  

6.2.3 Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; 

Γελ δηαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ΚΠΠ θνξέσλ ζηελ 

αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ, ιφγσ ηνπ ηδηαηηέξσο κεγάινπ αξηζκνχ θαη δηαθνξεηηθφηεηαο 

θνξέσλ. εκεηψλεηαη φκσο, φηη εηδηθά γηα ηνπο ηνπηθνχο ΚΠΠ θνξείο, θαηαγξάθεηαη έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζίεο θαη αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

6.2.4 Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του Σμήματος στις συνεργασίες με 
ΚΠΠ φορείς;  

Οη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο αμηνπνηνχληαη πιήξσο ζηηο ζπλεξγαζίεο 

κε ΚΠΠ θνξείο.   

6.3 Δραστηριότητες του Σμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και 
ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς. 

6.3.1 Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή 
στον τύπο; 

πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο, αλαθνηλψλνληαη ζε πξαθηηθά δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαη δηεζλή 

πεξηνδηθά, θαζψο θαη ζρεηηθά άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ εθεκεξίδα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ («ΑΗΓΑΗΟ.edu», ιεπηνκέξεηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν: 

http://www3.aegean.gr/newspaper/).   



 

Τμήμα Πολιηιζμικήρ Τεσνολογίαρ και Επικοινωνίαρ, Έκδοζη 1.0, Ιούνιορ 2011 83 

Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

6.3.2 Οργανώνει ή συμμετέχει το Σμήμα σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ 
φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του 
Σμήματος; 

Σν Σ.Π.Σ.Δ. δηνξγαλψλεη ηαθηηθά ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(εκεξίδεο, εθζέζεηο, ζπδεηήζεηο, θ.ά.) νη νπνίεο, εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

Σκήκαηνο κε ηνπο ηνπηθνχο ΚΠΠ θαη θέξλνπλ πην θνληά ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ Σκήκαηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη «Ζκέξεο 

Γλσξηκίαο κε ην Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο» ζην Δπηκειεηήξην 

Λέζβνπ, ε Ζκεξίδα «e-Bussiness Forum» γηα ηνλ Ζιεθηξνληθφ Υψξν Δξγαζίαο κε ηίηιν 

«Aπφ ην ςεθηαθφ ράζκα ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν εξγαζίαο: δεκηνπξγψληαο επλντθφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο», ζην ακθηζέαηξν Αξραηνινγηθνχ 

Μνπζείνπ Μπηηιήλεο, ε Έθζεζε πνιπκέζσλ κε ζέκα, "Δξκνχ: ζπκβνιηθφ, ηζηνξηθφ, 

νηθνλνκηθφ & θνηλσληθφ θέληξν ηεο Μπηηιήλεο", ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν Μπηηιήλεο.    

6.3.3 Τπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Σμήματος που είναι στελέχη 
ΚΠΠ φορέων; 

Σν Σκήκα δηαηεξεί επαθή κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ απνθνίησλ ηνπ, κέζσ κηα 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο (site) φπνπ θαηαγξάθεηαη ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ 

απνθνίησλ απφ ηνπο ίδηνπο. Ζ πιαηθφξκα απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο απνθνίηνπο πνπ 

κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηελ εμέιημή ηνπο, αιιά θαη ζε εξεπλεηέο πνπ επηζπκνχλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην 

Σκήκα κέζα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ. 

Πξνθαλψο, έρνπλ πξνθχςεη θαηά πεξίζηαζε ζπλεξγαζίεο κε πξψελ 

κεηαπηπρηαθνχο ή πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ πιένλ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ (είηε 

εληφο, είηε εθηφο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο).   

6.4 ύνδεση της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

6.4.1 Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία;  

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ έρνπλ εληαρζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα θάζε ρξφλν δηνξγαλψλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηεο θαηεχζπλζεο Μνπζεηνινγίαο 

ζε ζρεηηθά ηδξχκαηα κε ζπλνδεία κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. Πξφβιεκα παξακέλεη ε 

θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο πνπ ειιείςεη ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο επηβαξχλεη ηνπο 

ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο θαη ηα κέιε ΓΔΠ. 

6.4.2 Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων; 

Καηά θαηξνχο, έρνπλ νξγαλσζεί ηέηνηνπ είδνπο δηαιέμεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ έκπεηξνπο εξεπλεηέο γηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα πνπ ζπλάδνπλ κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Κπξίσο, έρνπλ νξγαλσζεί ηέηνηεο νκηιίεο απφ πξνζθεθιεκέλνπο 

νκηιεηέο ζηα πιαίζηα ηνπ ΜΠ «Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή» πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην 

Σκήκα.  

6.4.3 Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες; 

Καηά ην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ππήξμαλ πεξηπηψζεηο φπνπ ζηειέρε 

ΚΠΠ θνξέσλ ζπλεξγάζηεθαλ κε κέιε ΓΔΠ ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ, ηφζν ζην ΠΠ φζν 

θαη ζην ΜΠ ηνπ Σκήκαηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ζπλεξγαζία κε ην Γεκήηξε 
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Κσλζηάληην, Γηεπζπληή ηνπ Βπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ Μνπζείνπ, θαζψο θαη κε ηνλ 

Νηέλε Εαραξφπνπιν, Μαθεδνληθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο.  

6.5 υμβολή του τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 

6.5.1 Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;  

Τπάξρνπλ εμαηξεηηθά βηψζηκεο θαη ζηαζεξέο ζπλεξγαζίεο θπξίσο ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο έρνπλ πξνθχςεη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε Γήκνπο ηνπ 

Ννκνχ Λέζβνπ (π.ρ. Γήκνο Μπηηιήλεο), ελψ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη δηαηεξνχληαη 

ζχλδεζκνη θαη ζπλεξγαζίεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, αιιά θαη επξχηεξα.  

6.5.2 υνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Σμήματος και 
ΚΠΠ φορέων; 

Έρεη ζπλαθζεί ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπκθσληψλ ζην πιαίζην ηεο ζεξηλήο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. 

6.5.3 Εκπροσωπείται το Σμήμα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και 
αναπτυξιακά όργανα; 

Γελ ππάξρεη επίζεκε εθπξνζψπεζε ηνπ Σκήκαηνο ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο 

νξγαληζκνχο ή ζε αλαπηπμηαθά φξγαλα, παξφια απηά κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα Γ ησλ 

Μνπζείσλ Σεξηάλη θαη Θενθίινπ ζηε Μπηηιήλε). 

6.5.4 υμμετέχει ενεργά το Σμήμα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων 
ανάπτυξης; 

Σν Σκήκα έρεη θαηά θαηξνχο ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά 

έξγα γηα ηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο, κέιε ΓΔΠ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

ζρεηηθέο επηηξνπέο πξνεηνηκαζίαο πιαηζίσλ πξνζδηνξηζκνχ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ, ελψ ην 

Σκήκα έρεη πινπνηήζεη επηηπρψο πξνγξάκκαηα κέξνο ησλ νπνίσλ αλέιαβε.  

6.5.5 Τπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Σμήματος με το περιβάλλον του, ιδίως 
με αντίστοιχα Σμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης;  

Λφγσ ηεο θχζεσο ησλ εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, 

έρεη αλαπηπρζεί πιήζνο ζπλεξγαζηψλ κε αληίζηνηρα (θαη κε) Σκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

6.5.6 Αναπτύσσει το Σμήμα και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή 
κοινωνία, καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική 
υποδομή;  

Σν Σκήκα δηαηεξεί άξηζηεο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, φπσο άιισζηε έρεη 

εκκέζσο αλαθεξζεί παξαπάλσ κέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ζπληεξνχληαη. 

Σν Σκήκα έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία σο ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θαη κε 

κνληέξλν αληηθείκελν ζπνπδψλ. Μάιηζηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη είλαη πξψην ζηηο 

πξνηηκήζεηο ππνςεθίσλ γηα παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε κεηαμχ φισλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, φζνλ αθνξά ζηνπο ππνςήθηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Β. Αηγαίν. 

Βεβαίσο, αληίζηνηρεο ζρέζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη κε ηα ππφινηπα Σκήκαηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, αθνχ ην ηειεπηαίν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πφιν θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο 

ζε κηα επαίζζεηε αθξηηηθή πεξηνρή ηεο Διιεληθήο πεξηθέξεηαο. Γηα ηελ ηνπηθή θαη 

πεξηθεξεηαθή θνηλσλία, ε βησζηκφηεηα θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη 

ησλ Σκεκάησλ ηνπ απνηειεί κηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο αλαγθαηφηεηα.     
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6.5.7 Πώς συμμετέχει το Σμήμα στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή 
ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα; 

Σν Σκήκα ζπκκεηέρεη ζηα εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα, 

κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε Σκήκαηα άιισλ ΑΔΗ θαη 

ΚΠΠ θνξέσλ. Δπηπξφζζεηα, ζπκκεηέρεη ζε φια ηα αθαδεκατθά δίθηπα ζηα νπνία έρεη 

πξφζβαζε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

6.5.8 Σο Σμήμα διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον; 

πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελα πεδία ηεο παξνχζεο έθζεζεο, ην Σκήκα έρεη 

δηνξγαλψζεη ή/θαη ζπκκεηάζρεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε επίθεληξν ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. Χο εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη φηη ν βαζκφο δηείζδπζεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

είλαη ζεκαληηθφο.  
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6.6 υνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο 

6.6.1 Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Σμήματος με ΚΠΠ φορείς; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Τπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ΚΠΠ θνξείο. Ζ ζπλεξγαζία, απηή, φκσο ζα 

πξέπεη λα απνθηήζεη πην ζηαζεξφ ραξαθηήξα. 

6.6.2 Πώς κρίνετε τη δυναμική του Σμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ 
φορείς; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Σν Σκήκα επεθηείλεη δηαξθψο ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν. 

6.6.3 Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Σμήματος προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Σν Σκήκα ζε ζπιινγηθφ επίπεδν δελ έρεη κέρξη ζήκεξα αλαπηχμεη 

ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο δηφηη θάηη ηέηνην δελ έρεη ζεσξεζεί αλαγθαίν κε δεδνκέλν φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζπλεξγάδνληαη κε κεγάιν 

αξηζκφ ΚΠΠ θνξέσλ. 

6.6.4 Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την 
εκπαιδευτική διαδικασία; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Μέηξηα 

ρφιην: Τπάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο ησλ ΚΠΠ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην Σκήκα. 

6.6.5 Πώς κρίνετε τη συμβολή του Σμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική 
ανάπτυξη; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Σν Σκήκα 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. 

6.7 Γενικές Διαπιστώσεις – υμπεράσματα 

Βαζηθή κνξθή ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο κε παξαγσγηθνχο θνξείο είλαη κέζσ ηνπ 

ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ 

Άιιε κνξθή ζπλεξγαζίαο απνηειεί ε πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ έξγσλ, 

είηε Διιεληθψλ ή Δπξσπατθψλ, ζηα νπνία ην Σκήκα έρεη ελεξγή δξάζε θαη ζπκκεηνρή ζε 

δηάθνξα παθέηα εξγαζίαο, κέζα απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ ηεο ρψξαο ή 

αθφκε θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπηπξφζζεηα, ην Σκήκα δηνξγαλψλεη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε 

ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ινηπέο ηνπηθέο νξγαλψζεηο. Αθφκε, ην γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ παξέρεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ. Μέζσ ηνπ γξαθείνπ 
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δηαζχλδεζεο έρνπλ πινπνηεζεί αξθεηέο κειέηεο απνξξφθεζεο απνθνίησλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη νδεγνί επαγγεικάησλ. 
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7 τρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

7.1 Τπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου 
(λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η 
διαδικασία αυτή; 

’ απηή ηε ρξνληθή ζπγθπξία ην Σκήκα νινθιεξψλεη κηα πξψηε θάζε αλάπηπμεο πνπ 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ δηακφξθσζε ηεο νξηζηηθήο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο, ζηελ πξννπηηθή ηεο Πνιηηηζκηθήο Πιεξνθνξηθήο. ηε δεχηεξε θάζε 

ζηνρεχεη λα πξνσζήζεη πην ζπζηεκαηηθά εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πεδία 

ελδηαθεξφλησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ, ησλ Γηδαζθφλησλ θαη ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, 

θαζψο θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ 

νξηζκέλνη κφληκνη εξεπλεηηθνί ππξήλεο κε εζηίεο ηα ζεζκνζεηεκέλα Δξγαζηήξηα ηνπ 

Σκήκαηνο. Παξάιιεια ην Σκήκα νινθιεξψλεη ζηαδηαθά ηε βαζηθή ηνπ ζηειέρσζε ζε 

αξηζκφ ΓΔΠ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γεληθφ πιάλν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ζην ΠΠ έλα θνξκφ καζεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο πνπ ζπλερίδεηαη απφ ην 1
ν
 κέρξη ην 8

ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, έλα θνξκφ 

καζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ην πεδίν ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

απφ ην 1
ν
 κέρξη ην 4

ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, κηα ζεηξά βαζηθψλ καζεκάησλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην επηζηεκνληθφ πεδίν θάζε κηαο εθ ησλ ηεζζάξσλ Καηεπζχλζεσλ 

πνπδψλ ηνπ ΠΠ Σκήκαηνο, θαζψο θαη καζήκαηα ΤΔ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο πξνζσπηθνχ «πξνθίι» 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θάζε ππνςήθηνπ απνθνίηνπ. ην επίπεδν ηνπ ΠΜ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ (κε δίδαθηξα) ΠΜ κε ηίηιν «Πνιηηηζκηθή 

Πιεξνθνξηθή», κε δχν Καηεπζχλζεηο πνπδψλ «Μνπζεηνινγία» θαη «ρεδηαζκφο 

Φεθηαθψλ Πνιηηηζηηθψλ Πξντφλησλ», απνηηκάηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζεηηθά, φπσο θαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ δηαηκεκαηηθνχ ΠΜ κε ηίηιν «Γηαρείξηζε Μλεκείσλ: Αξραηνινγία, 

Πφιε θαη Αξρηηεθηνληθή». Σν Σκήκα έρεη νινθιεξψζεη ηε κειέηε πξφηαζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο αθφκε απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ (κε δίδαθηξα) ΠΜ πνπ εζηηάδεη ζην 

Φεθηαθφ Νηνθηκαληέξ. ηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΜ είλαη 

πξνψζεζε εξεπλεηηθψλ ππξήλσλ πνπ ζπλάδνπλ κε επί κέξνπο ηνκείο ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ Σκήκαηνο, αιιά θαη ε απηνρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ 

αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ζε επίπεδν 

ΠΠ φζν θαη ζε επίπεδν ΠΜ θαηαγξάθεηαη ε έιιεηςε ΔΗΓΗΠ ζε νξηζκέλα εηδηθά 

γλσζηηθά αληηθείκελα θαη εθπαηδεπηηθά πεδία φπσο ηα Σξηζδηάζηαηα Γξαθηθά, ε 

Γξαθηζηηθή θαη ηα Κηλνχκελα Γξαθηθά (Animation),  ή ην κνληάδ βίληεν video 

editing). Σέινο, έρεη πξνρσξήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθψλ ζεκεηψζεσλ θαη αζθήζεσλ ψζηε λα ππάξρνπλ βνεζήκαηα γηα ηνπο θνηηεηέο 

ηφζν ηνπ ΠΠ φζν θαη ηνπ ΠΜ, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαη ηε βάζε γηα 

ηε ζπγθξφηεζε ηεο απαξαίηεηεο χιεο γηα καζήκαηα κε ηε ρξήζε ηειεθπαίδεπζεο, 

δεδνκέλνπ φηη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηαζέηεη ήδε αίζνπζεο ηειεδηάζθεςεο πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη γηα εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο ην Σκήκα έρεη 

δεκηνπξγήζεη κε δηθνχο ηνπ πφξνπο Βάζε Γεδνκέλσλ Απνθνίησλ ΠΠ (alumni) ζηελ 

νπνία εγγξάθνληαη φζνη απφθνηηνη επηζπκνχλ γηα λα παξαθνινπζεί ηελ επαγγεικαηηθή 

θαη επηζηεκνληθή ηνπο εμέιημε, αιιά θαη γηα λα δηαηεξεί κηα πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο 

θαη δηαζχλδεζεο ησλ απνθνίησλ κε ην Σκήκα θαη κεηαμχ ηνπο. 
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7.2 Τπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 
αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι; 

ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ δηάθνξεο επηηξνπέο κειψλ ΓΔΠ θαη δηδαζθφλησλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο ζεκαηηθέο θαη ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ ελδηαθέξνπλ ην 

Σκήκα. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπέο ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη 

παξνπζηάδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηε Γ.. 

ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο. Αληίζηνηρα ζην 

πιαίζην ηνπ ΠΜ ιεηηνπξγεί ζπληνληζηηθή επηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ 

νπνία κεηέρνπλ θαη νη Τπεχζπλνη ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΠΜ «Πνιηηηζκηθή 

Πιεξνθνξηθή», ελψ κέινο ηνπ Σκήκαηνο κεηέρεη θαη ζηελ ΔΓΔ ηνπ δηαηκεκαηηθνχ 

ΠΜ «Γηαρείξηζε Μλεκείσλ: Αξραηνινγία, Πφιε θαη Αξρηηεθηνληθή». Σα 

ζπγθεθξηκέλα κέιε ηνπ Σκήκαηνο παξνπζηάδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηε Γ..Δ.. ηνπ 

Σκήκαηνο. Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίδεηαη απφ ηε Γ.. θαη ηε 

Γ..Δ.. 

7.3 Τπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 
αποτελεσμάτων του;  

Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο παξνπζηάδεηαη θαη θξίλεηαη 

ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, δειαδή ζηελ Κνζκεηεία θαη ζηε 

χγθιεην. Παξάιιεια ππάξρεη κηα ζπλερήο αλάδξαζε κε ηα κέιε ηεο επξχηεξεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν θαη (ελ κέξεη) θαη κε κέιε ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο απφ ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο. Σέινο ππάξρεη κηα αλάδξαζε κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία κε ηελ νπνία ην Σκήκα δηαηεξεί ζηελνχο δεζκνχο ζπλεξγαζίαο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο θαη επίπεδα. Πάλησο ε επξχηεξε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κπνξεί λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ. 

7.4 Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και 
παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ 

επηηξνπψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηθχξσζεο εηζεγήζεσλ απφ ηε Γ.. 

θαη ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζπλερήο θαη εληαηηθή. 

7.5 υγκεντρώνει και αξιοποιεί το Σμήμα τα απαιτούμενα για τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και 
δείκτες;  

Σν Σκήκα ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο 

ηνπ αλάπηπμεο, ηφζν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζ’ απηφ ην ππφκλεκα, φζν θαη κέζσ κηαο δηαξθνχο αλάδξαζεο 

κε κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ 

ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε κνξθή ηεο 

εηζαγσγήο ζε θάπνηα Βάζε Γεδνκέλσλ) δελ είλαη αθφκε απνιχησο ηθαλνπνηεηηθή.  
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7.6 Σι προσπάθειες κάνει το Σμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη 
ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; 

Τπάξρνπλ θαη αλαπηχζζνληαη πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίεο ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ 

Γηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο κε ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ άιισλ αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ ή εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο 

ζπληεξείηαη ε πξαθηηθή ηεο κεηάθιεζεο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηψλ θαη αθαδεκατθψλ 

απφ ην εμσηεξηθφ γηα δηαιέμεηο θαη ζεκηλαξηαθά καζήκαηα, παξά ηηο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα. Παξάιιεια δηνξγαλψλνληαη 

ζπλέδξηα απφ ην Σκήκα, ηα νπνία πξνζειθχνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ αμηφινγσλ 

εξεπλεηψλ απφ ην δηεζλή ρψξν, ελψ πξνσζείηαη θαη ε ζπλεξγαζία κε επηζηήκνλεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ αξρίζεη λα κεηέρνπλ ζε επηηξνπέο επίβιεςεο ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ. πσο έρεη παξαηεξεζεί ζε κηα ζεηξά πξνθεξχμεσλ ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα θαη ηνπ Δπίθνπξνπ νη 

ππνςεθηφηεηεο ήηαλ ηδηαίηεξα αμηφινγεο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ην απμαλφκελν 

θχξνο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

πνπ ζπληειείηαη ζ’ απηφ.  

7.7  Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του 
Σμήματος; 

Ο πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ζπλδέεηαη ζε απφιπην βαζκφ κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ΠΠ θαη 

ΠΜ, θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο φπσο πεξηγξάθνληαη 

παξαπάλσ. 

7.8  Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Σμήμα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές 
τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο 
εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ); 

Σν Σκήκα δέρεηαη 180 θνηηεηέο αλά έηνο, νη νπνίνη πξνζαπμάλνληαη θαηά δέθα 

πεξίπνπ άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ή εηδηθέο θαηεγνξίεο. Ο 

αξηζκφο θξίλεηαη ππεξβνιηθά κεγάινο γηα έλα Σκήκα πνπ δηαζέηεη 20 κέιε ΓΔΠ, ηξεηο 

ΔΣΔΠ θαη έλα αξηζκφ 12-14 Γηδαζθφλησλ (Π.Γ. 407) πνπ θαιχπηνληαη νηθνλνκηθά 

απφ 8 έσο 9 πηζηψζεηο ζηε βαζκίδα ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή. Καηαγξάθεηαη ε 

έιιεηςε ΔΗΓΗΠ ζε νξηζκέλα εηδηθά γλσζηηθά αληηθείκελα θαη εθπαηδεπηηθά πεδία φπσο 

ηα Σξηζδηάζηαηα Γξαθηθά, ε Γξαθηζηηθή θαη ηα Κηλνχκελα Γξαθηθά (Animation),  ή ην 

κνληάδ βίληεν video editing). Αλ απηέο νη ζέζεηο κπνξέζνπλ λα πιεξσζνχλ ζα 

δηεπθνιπλζεί ζεκαληηθά ε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Σν Σκήκα 

επηδηψθεη λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζηνπο 120, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, αιιά θαη γεληθφηεξα λα 

αλαβαζκηζηεί ε παξερφκελε εθπαίδεπζε. Γεληθφηεξα νη πεξηζζφηεξνη εηζαθηένη 

νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) έσο πέληε (5) ρξφλσλ, ελψ 

ζηαδηαθά απμάλεηαη ν αξηζκφο απηψλ πνπ επηιέγνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα 

ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζην πιαίζην ησλ αληαιιαγψλ Erasmus, ή λα 

εξγαζηνχλ ζην πιαίζην ησλ επηινγψλ πνπ πξνζθέξεη ην Erasmus Placement.  
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7.9 Σι προσπάθειες κάνει το Σμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές 
υψηλού επιπέδου; 

Σα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρεη πινπνηήζεη ην Σκήκα, νη δεκνζηεχζεηο ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη νη δξάζεηο πξνβνιήο ηνπ Σκήκαηνο ην έρνπλ θαηαζηήζεη 

ζρεηηθά γλσζηφ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, ελψ ζηαδηαθά απμάλεηαη θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηά 

ηνπ ζην εμσηεξηθφ, ε νπνία εληζρχεηαη κέζσ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. πσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, ην Σκήκα είλαη πξψην ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηνπ Β. Αηγαίνπ κεηαμχ φισλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ. Πάλησο ε αλαγλψξηζε ηνπ Σκήκαηνο ζε παλειιαδηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν δελ είλαη 

αθφκε ζην επηζπκεηφ επίπεδν. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ θνηηεηψλ (πεξί ην έλα ηξίην ησλ 

εηζαθηέσλ) επηιέγνπλ ην Σκήκα κέζα ζηηο πξψηεο πέληε επηινγέο ηνπο, αιιά  ηα ππφινηπα 

δχν ηξίηα ησλ εηζαθηέσλ δελ έρνπλ αληίζηνηρν ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ θαη απηνί 

δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν λα ελζσκαησζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο. 

Χο έλα πξψην κέηξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζέιθπζεο θνηηεηψλ πςεινχ επηπέδνπ 

επηδηψθεηαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ πεξί ηνπο 100-120 αλά έηνο, θάηη πνπ ζα 

επηηξέςεη θαη θαιχηεξν παξερφκελν επίπεδν ζπνπδψλ.  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ γεληθά θαιή πξνζαξκνγή ζηα δηάθνξα πεδία ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο θαη 

επηηπρεκέλε παξνπζία, ηφζν ζηα ΜΠ ηνπ εζσηεξηθνχ, φζν θαη ζε απηά ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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8 Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

8.1 Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. 

8.1.1 Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Σμήματος και των 
Σομέων; 

Ζ γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζηειερσκέλε απφ ηέζζεξεηο δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο (ηξεηο κεηά ην ζάλαην ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο γξακκαηείαο), εθ ησλ νπνίσλ  έλαο 

πξνΐζηαηαη ηεο γξακκαηείαο, δχν είλαη ππάιιεινη ηεο γξακκαηείαο γηα ην ΠΠ θαη κηα είλαη 

ππάιιεινο γηα ηε γξακκαηεία ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο.  

8.1.2 Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το 
ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Σμήματος και των Σομέων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα ηφζν νη θνηηεηέο φζν θαη ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο.  

8.1.3 Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του 
Σμήματος με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο 
ικανοποιητική για τις ανάγκες του Σμήματος είναι (α) η οργάνωση και το ωράριο 
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; (β) των Τπηρεσιών Πληροφόρησης; 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  φπσο είλαη ε Βηβιηνζήθε, ε ππεξεζία Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ, ην γξαθείν Αθαδεκατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ, ην Γξαθείν 

Γηαζχλδεζεο θαη ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ είλαη απνηειεζκαηηθή. Ζ νξγάλσζε θαη ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο έρεη ελ κέξεη αμηνινγεζεί ζεηηθά απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

θνηηεηψλ, κε παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

ηεο γηα φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο.  

8.1.4 Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα 
πουδαστήρια του Σμήματος; 

Σα Δξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ΔΣΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο αιιά θαη απφ ηελ Τπεξεζία Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σα εξγαζηήξηα 

είλαη νξγαλσκέλα ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ επηηπρψο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Κάζε αθαδεκατθφ εμάκελν ην πξνζσπηθφ ΔΣΔΠ ηνπ Σκήκαηνο αλαλεψλεη θαη πξνεηνηκάδεη 

ηηο εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο γηα ηα καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο.   

Σν Σκήκα δελ δηαζέηεη (πξνο ην παξφλ) ζπνπδαζηήξηα, αιιά δηαζέηεη αίζνπζα κε 

Ζ/Τ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. 

8.1.5 Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο ππνζηεξίδνπλ επαξθψο ηηο 

βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο  αλάγθεο ησλ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα. Πέξα απφ 

ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα πνπ είλαη αλνηθηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ππάξρεη 

θαη νξγαλσκέλν εξγαζηήξην ζην νπνίν ππάξρνπλ Ζ/Τ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο θνηηεηέο γηα 

ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ. Σν εξγαζηήξην είλαη δηαζέζηκν ζηνπο θνηηεηέο ζε έλα εθηελέο 

σξάξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (πξσί - απφγεπκα).  
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8.1.6 Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών του Σμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 

Οη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Σκήκαηνο 

ππνζηεξίδνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηελ Τπεξεζία Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ζ Τπεξεζία είλαη επαξθψο ζηειερσκέλε θαη παξέρεη πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο. 

8.2 Τπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 

8.2.1 Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του ύμβουλου Καθηγητή; 

Ο ζεζκφο ηνπ πκβνχινπ Καζεγεηή είλαη έλαο ηδηαίηεξα ρξήζηκνο ζεζκφο ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη θνηηεηέο ρξεηάδνληαη έλα ζχλδεζκν γηα λα ηνπο παξάζρεη πιεξνθνξίεο 

θαη ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Απνθηά δε, κεγαιχηεξε ζεκαζία φηαλ 

δελ ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε κε ην ζχλνιν ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ελ 

γέλεη. 

ην Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ 

έρεη θαζεκεξηλή άκεζε επηθνηλσλία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, νπφηε ν ζεζκφο ηνπ 

πκβνχινπ Καζεγεηή ιεηηνπξγεί κελ, ρσξίο φκσο λα απνδίδεηαη έκθαζε ζηνλ ηππηθφ ξφιν 

πνπ αληηπξνζσπεχεη. Απηφ γηαηί, νη θνηηεηέο απνθαζηζηνχλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

δηδάζθνληεο ρσξίο λα απεπζχλνληαη φινη ζε ζπγθεθξηκέλν χκβνπιν Καζεγεηή γηα παξνρή 

ππνζηήξημεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ ERASMUS, φπνπ ν ξφινο ηνπ 

Καζεγεηή πκβνχινπ ιεηηνπξγεί φπσο έρεη ζεζκνζεηεζεί. Ο Καζεγεηήο χκβνπινο είλαη ην 

κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην πξφγξακκα αληαιιαγήο θνηηεηψλ 

ERASMUS.  Σν Σκήκα έρεη επηιέμεη δχν κέιε ΓΔΠ πνπ επσκίδνληαη απηφ ην ξφιν, ζε κηα 

πξνζπάζεηα θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ θνηηεηψλ ERASMUS θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο.    

8.2.2 Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας στη χρήση Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών; 

Ζ πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ππνζηεξίδεηαη απνηειεζκαηηθά.  

8.2.3 Τπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο 
αποτελεσματική είναι η λειτουργία της;  

Γελ ππάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θνηηεηψλ ζην Σκήκα. Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΠΜ λα ιακβάλνληαη 

ππ’ φςε νη απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θνηηεηψλ.  

8.2.4 Τπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και 
εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο 
αποτελεσματική είναι η λειτουργία της; 

Ζ ππνζηήξημε ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ γίλεηαη αηχπσο, κέζσ ηεο 

θαζεκεξηλήο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν δξα ππνζηεξηθηηθά 

ζηνπο θνηηεηέο απηνχο φηαλ απαηηείηαη.   
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8.2.5 Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες 
φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΤ); 

Κάζε ρξφλν παξέρνληαη ππνηξνθίεο απφδνζεο ζηνπο δχν θαιχηεξνπο θνηηεηέο ηνπ 

ΠΜ θάζε Καηεχζπλζεο κε βάζε ηελ απφδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα. Ζ ππνηξνθία απηή 

αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ δηδάθηξσλ γηα ηελ εγγξαθή ζην ΠΜ.    

8.2.6 Τπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Σμήματος για την ομαλή ένταξη των 
νεοεισερχόμενων στο Σμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;  

Κάζε ρξφλν, θαηά ηελ έλαξμε ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο δηνξγαλψλεηαη ελεκεξσηηθή 

εθδήισζε γηα ηελ ππνδνρή ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζπλδπάδεηαη κε 

ελεκέξσζε θαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο Καηεπζχλζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία 

εγγξαθψλ ησλ πξσηνεηψλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο γίλεηαη παξνπζία κειψλ ΓΔΠ, 

ψζηε λα γίλεη κηα πξψηε γλσξηκία κε ηνπο λένπο θνηηεηέο. Οη θνηηεηέο ιακβάλνπλ ην 

θαηάιιειν ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο.     

8.2.7 Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Σμήματος και του Ιδρύματος 
γενικότερα; 

Οη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δσή ηνπ Σκήκαηνο. Πιήζνο 

επηζηεκνληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ δηνξγαλψλνληαη είηε απηφλνκα απφ ην 

θνηηεηηθφ ζχιινγν είηε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ κε ην Σκήκα ή κε άιιεο 

θνηηεηηθέο νκάδεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (π.ρ. θηλεκαηνγξαθηθή, ζεαηξηθή νκάδα). Δπίζεο, νη 

εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ, ηφζν ηνπ ΠΠ φζν θαη ηνπ ΠΜ, ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπιινγηθά 

φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο. Δπηπιένλ, νξγαλψλνληαη ηαθηηθά αλνηθηέο ζπδεηήζεηο/ελεκεξψζεηο  

ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θνηηεηέο θαη κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, φπνηε θξίλεηαη απηφ 

απαξαίηεην. 

Γεληθφηεξα, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο δξαζηεξηνπνηνχληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζηε 

λεζησηηθή θνηλσλία ηεο Μπηηιήλεο. Ζ δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαδσνγφλεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη ζηελ νινθιήξσζή ηνπο, θαζψο πέξα απφ ηηο 

παλεπηζηεκηαθέο γλψζεηο, γλσξίδνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο, ηελ νκνξθηά ηνπ λεζησηηθνχ ηνπίνπ θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο. Σα 

παξαπάλσ ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θνηηεηηθήο δσήο ζην 

ΣΠΣΔ (βι. Παξάξηεκα VI). 

8.2.8 Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το 
Σμήμα; 

Οη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην Σκήκα ζπκκεηέρνπλ θαηά θχξην 

ιφγν ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο θνηηεηψλ ERASMUS. Σν Σκήκα νξίδεη κηα επηηξνπή γηα 

ην πξφγξακκα ERASMUS, θαζψο θαη έλα ππεχζπλν χκβνπιν Καζεγεηή, ν νπνίνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη, λα παξαθνινπζεί  θαη λα δξα ππνζηεξηθηηθά ζηνπο θνηηεηέο 

απηνχο, φπνηε ρξεηάδεηαη.  

 

8.3 Τποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Σμήμα. 

8.3.1 Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.  

Σν πιηθφ πνπ πξνζθέξεη ε βηβιηνζήθε είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ. Τπάξρνπλ φκσο 

κεξηθά παξάπνλα απφ θνηηεηέο ζρεηηθά κε ην σξάξηφ ηεο.  
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8.3.2 Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.  

Ζ επάξθεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή.  

8.3.3 Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων.  

ην Σκήκα δελ ππάξρεη ζπνπδαζηήξην, αιιά ε επάξθεηα, ε πνηφηεηα ρψξσλ θαη 

εμνπιηζκνχ γηα ην ζπνπδαζηήξην ηεο βηβιηνζήθεο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά (βι. Παξάξηεκα 

VI, Δξψηεκα 4).  

8.3.4 Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 

Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο 

Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ην αθ. έηνο 2009-2010 ε πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ θξίλεηαη 

απφ κέηξηα σο ηθαλνπνηεηηθή. Μεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα αλαδείρζεθε ε επάξθεηα, 

θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ. 

8.3.5 Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Σμήματος και Σομέων. 

ην Σκήκα δελ ππάξρνπλ αθφκε Σνκείο.  

8.3.6 Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. 

Οη ρψξνη ζπλεδξηάζεσλ είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη πεξηνξηζκέλνη, ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

γεληθφηεξε θηηξηαθή ππνδνκή ζηέγαζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

8.3.7 Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, 
μουσεία, αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ). 

Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ πινπνηήζεη δηαιέμεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Μπηηιήλεο νη νπνίνη θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθνί.  

8.3.8 Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ. 

ην Σκήκα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρνπλ εγγξαθεί 8 θνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ρσξίο πξνβιήκαηα ζηηο ζπνπδέο ηνπο. 

Δληνχηνηο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηθαλνπνηεηηθά ΑΜΔΑ (θπξίσο) κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαη αθνήο. 

8.3.9 Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε 
υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος;  

Ζ πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ 

Ηδξχκαηνο εμαζθαιίδεηαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

8.4 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Σμήματος 
(πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου). 

8.4.1 Ποιες από τις λειτουργίες του Σμήματος υποστηρίζονται από ΣΠΕ;  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσληψλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ:  
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 Δλεκεξψζεηο, αλαθνηλψζεηο, δειηία ηχπνπ κέζσ ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 Αλαλέσζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο. 

 Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθήο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο.  

 Γπλακηθή ηζηνζειίδα επηζθφπεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο εμέιημεο 

ησλ απνθνίησλ.  

8.4.2 Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους 
φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Σμήματος; 

ιεο νη αλσηέξσ ππνδνκέο αμηνπνηνχληαη πιήξσο. 

8.4.3 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Σμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα 
στο διαδίκτυο;  

ινη νη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν.   

8.4.4 Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Σμήματος στο διαδίκτυο; 

Ο ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζρεδηαζκέλνο ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε δπλακηθφ 

ηξφπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε αλαλέσζε θαη ελεκέξσζε ησλ ηζηνζειίδσλ απφ 

φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπρλή επηθαηξνπνίεζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ.   

8.5 Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού. 

8.5.1 Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Σμήματος; Πώς 
διασφαλίζεται; 

ην Σκήκα πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. Γηαζθαιίδεηαη κέζσ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη 

εθαξκνγήο θαηαζηαηηθψλ θαλνληζκψλ (γηα ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο).  

8.5.2 Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Σμήματος; Πώς 
διασφαλίζεται; 

ην Σκήκα πξαγκαηνπνηείηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

εμαζθαιίδεηαη κέζσ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη εθαξκνγήο 

θαηαζηαηηθψλ θαλνληζκψλ (γηα ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο). 

8.6 Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων.  

8.6.1 Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Σμήματος; 
Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

Γελ πξνβιέπεηαη ζρεηηθή δπλαηφηεηα ζην ΠΠ. Γηα ην ΠΜ ππάξρεη δηαδηθαζία 

έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ κε απνθάζεηο ΓΔ πνπ ππνβάιινληαη πξνο 

έγθξηζε ζην Δηδηθφ Δπηακειέο ξγαλν ηνπ ΔΛΔ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά. 

8.6.2 Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

ην Σκήκα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ γηα δηάθνξα θνλδχιηα (π.ρ. 

εμνπιηζκνί, απνδεκηψζεηο κειψλ ΓΔΠ γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, πξνζθιήζεηο 



 

Τμήμα Πολιηιζμικήρ Τεσνολογίαρ και Επικοινωνίαρ, Έκδοζη 1.0, Ιούνιορ 2011 97 

Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

δηαθεθξηκέλσλ νκηιεηψλ) ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο φηαλ απαηηείηαη. Ζ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη 

απνηειεζκαηηθά. 

8.6.3 Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

ην Σκήκα πξαγκαηνπνηείηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο 

πξνο ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο θαη 

απνθαζίδεηαη  ε έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ.  
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8.7 υνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο 

8.7.1 Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Σν επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ. κσο, 

ε πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπ ζα απαηηνχζε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ππνζηειέρσζεο 

πνπ παξαηεξνχληαη. 

8.7.2 Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Μέηξηα 

ρφιην: Ζ ιεηηνπξγία ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ην 

επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο. 

8.7.3 Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Σμήμα; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Μέηξηα 

ρφιην: Γηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο, θπξίσο ζε θηεξηαθέο ππνδνκέο. 

8.7.4 Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες 
υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδεστικού και ερεσνητικού έργοσ); 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Άξηζην 

ρφιην: Σν Σκήκα δηαθξίλεηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ. 

8.7.5 Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση 
υποδομών και εξοπλισμού; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Τπφ ηελ επίβιεςε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

8.7.6 Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση 
οικονομικών πόρων; 

Γεληθή αμηνιφγεζε: Βαζκφο δηαθάλεηαο: Άξηζηνο, απνηειεζκαηηθφηεηα: 

Ηθαλνπνηεηηθή 

ρφιην: Τπφ ηελ επίβιεςε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

8.8 Γενικές Διαπιστώσεις – υμπεράσματα 

Καηαβάιιεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ πξνζπάζεηα απηή έρεη 

επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο. κσο, πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ απαηηεί θαιχηεξε ζηειέρσζε θαη αλάπηπμε ππνδνκψλ. ηνλ ηνκέα ησλ 

θηεξηαθψλ ππνδνκψλ παξνπζηάδνληαη θαη νη ζεκαληηθφηεξεο ειιείςεηο. Οη ειιείςεηο απηέο 

έρνπλ δηαπηζησζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο ηνπ Σκήκαηνο, φκσο δελ έρεη θαηαζηεί 

δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ. 
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9 υμπεράσματα 

9.1 Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία 
του Σμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτεπικήρ 

Αξιολόγησηρ; 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε δπλακηθφηεηα θαη 

ην ζχγρξνλν πξνθίι ηφζν ηνπ Πξνπηπρηαθνχ φζν θαη ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ, δεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο δηαθξίλεηαη απφ 

κνλαδηθφηεηα ζε εζληθή εκβέιεηα, ελζσκαηψλνληαο  ππνδνκέο (Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο) 

θαη επηζηεκνληθά αληηθείκελα (Πνιηηηζκφο) πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ σο απηφλνκε 

επηζηεκνληθή πεξηνρή. Σν Σκήκα ζηνρεχνληαο ζηελ εθπαίδεπζε επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ 

θαη ζηειερψλ πνπ αληαπεμέξρνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ, 

ζπλδπάδνληαο ηε δεκηνπξγηθή παξαγσγή πνηνηηθνχ Πνιηηηζηηθνχ Πεξηερνκέλνπ κε ηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ, δηακνξθψλεη έλα λέν θαη ηαπηφρξνλα 

θαηλνηφκν δπλακηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη απφθνηηνη ηνπ είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ πιήξσο αληαγσληζηηθά ζηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ηφζν ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

φζν θαη ηεο  αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε ειιεληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. ηηο ζεκεξηλέο 

ινηπφλ, θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, φπνπ ε επηθνηλσλία θαη ε πιεξνθνξία 

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ε δηάδξαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ ηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ, 

ην Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο δεκηνπξγεί λέεο εηδηθφηεηεο, πνπ 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή είζνδφ ηεο ζηελ θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Γλψζεο, ελψ, 

παξάιιεια, εληζρχεη δεμηφηεηεο ζε δηεπηζηεκνληθέο πεξηνρέο.  

Ζ ελίζρπζε απηή πξνθχπηεη, θαζψο ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο 

απνηειείηαη απφ επηζηήκνλεο, νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ ππφβαζξν, αιιά 

πξνάγνπλ θαηλνηνκίεο ζε έλα δηεπηζηεκνληθφ πιαίζην ζπλεξγαζηψλ. Ο αθαδεκατθφο απηφο 

πινπξαιηζκφο αλαθιά ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ ηνπίνπ. Οη εηδηθφηεηεο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην Σ.Π.Σ.Δ. πεξηιακβάλνπλ 

επηζηήκνλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ Πιεξνθνξηθή, ζηηο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο, ζηε 

Μνπζεηνινγία, ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, ζηε κειέηε ησλ Πνιηηηζκηθψλ Βηνκεραληψλ θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο, ελψ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ εηδηθφηεηεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζε εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, φπσο ε Γξαθηζηηθή, θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

ηξηζδηάζηαησλ θαη δηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ. Έηζη, ε δπλακηθή ζπλεξγαζηψλ πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζε έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν κεηαμχ ησλ κειψλ ΓΔΠ, ησλ Γηδαζθφλησλ, ησλ 

ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, 

σζεί πξνο θαηλνηφκεο θαηεπζχλζεηο θαη επηζηεκνληθά πεδία πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηε 

δηάζσζε θαη πξνβνιή ηεο ειιεληθήο θαη ηεο δηεζλνχο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη 

ζηελ παξαγσγή λέσλ κνξθψλ θαη εθδνρψλ ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

πνιπκέζσλ (multimedia). Ζ δπλακηθή απηή αλαπηχζζεηαη θαη ζεκειηψλεηαη ζην πιαίζην ηεο 

άκεζεο θαη ιεηηνπξγηθήο  ζπλεξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο θνηηεηέο φισλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ελψ ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ην δηνηθεηηθφ 

θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζπκβάιιεη θαζεκεξηλά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία  ηνπ 

Σκήκαηνο. 
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 Παξάιιεια ζηα ηδηαίηεξα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σκήκαηνο θαηαγξάθεηαη ε 

αλάπηπμε βηψζηκσλ θαη ζηαζεξψλ ζρέζεσλ κε θνηλσληθνχο-πνιηηηζηηθνχο- παξαγσγηθνχο 

θνξείο, θαζψο ε αλαγθαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπγισζζηθήο πνιπκνξθίαο 

ηεο Δπξψπεο έρεη απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ θνξέσλ γηα ηελ 

παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Σφζν θνξείο δεκνζίνπ ραξαθηήξα φζν 

θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο, ζην πιαίζην αληαπφθξηζεο ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, αμηνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαη ςεθηνπνηνχλ πνιηηηζηηθά δεδνκέλα κε ζηφρν ηελ 

επσθειή ρξήζε  ηνπο απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά. Ζ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ απηψλ θαιιηεξγεί 

ην έδαθνο γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο ζην δεκφζην 

θαη ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζε ζχγρξνλα 

γλσζηηθά πεδία. Σαπηφρξνλα ζέηεη φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαγσγή ηεο 

έξεπλαο ζε δηεζλέο αληαγσληζηηθφ πιαίζην,  ελαξκνληζκέλε πιήξσο κε ηηο ζχγρξνλεο 

επξσπατθέο θαη παγθφζκηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλέιημε θαη ελφο λένπ πιαηζίνπ 

ζπζηεκαηηθήο ηεθκεξίσζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ Πνιηηηζκνχ, ηνπ Φεθηαθνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσλίαο. 

Χο πξνο ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ην Σκήκα θαηαγξάθνληαη νη 

αλεπαξθείο θηηξηαθέο ππνδνκέο, γεγνλφο πνπ κέρξη ηψξα δελ ιεηηνπξγνχζε βνεζεηηθά ζηελ 

άξηηα δηεμαγσγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Σκήκαηνο, φπσο, ιφγνπ ράξε ε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ή ε θάιπςε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Σν δήηεκα απηφ αλακέλεηαη λα 

αληηκεησπηζζεί κε ηε ζπλνιηθή κεηαθνξά ησλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λφθνπ Παλεπηζηεκίνπ. Χζηφζν, παξακέλεη σο αξλεηηθφ ζεκείν ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο ε έιιεηςε νξηζκέλσλ πξφζζεησλ κειψλ 

ΓΔΠ θαη νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ ΔΗΓΗΠ (βι. παξαπάλσ) πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ην Σκήκα ρσξίο ηελ αλάγθε πξνζζήθεο ζπκβαζηνχρσλ 

Γηδαζθφλησλ (Π.Γ. 407). Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο δελ είλαη κεγάινο, αθνχ νη αλάγθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο ηθαλνπνηνχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ πξνζζήθε 3-4 κειψλ 

ΓΔΠ θαη ηξηψλ ΔΗΓΗΠ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα νινθιεξσζνχλ θαη νη δηνξηζκνί ησλ 

εθιεγκέλσλ κειψλ ΓΔΠ πνπ εθθξεκνχλ. 

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

Ζ αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ζπλεξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή επηζηεκνληθή παξαγσγή κε ηε κνξθή δεκνζηεχζεσλ ζε έλα 

επξχηαην θαη επίθαηξν πεδίν πνπ πξνζειθχεη ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ, αλαδεηθλχνληαο αθφκα 

πεξαηηέξσ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο ζε 

εζληθφ επίπεδν, θαζηζηψληαο ην αθφκα πην ειθπζηηθφ ζε πςεινχ επηπέδνπ θνηηεηέο αιιά θαη 

ζηειερηαθφ δπλακηθφ. ην πιαίζην απηφ δχλαηαη ε πην ελδειερήο αλάπηπμε δξάζεσλ 

ελίζρπζεο ηνπ δηεζλνχο ραξαθηήξα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, φπσο ε 

αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ δηδαζθφλησλ, σο αληαπφθξηζε ζηηο ζχγρξνλεο 

αληαγσληζηηθέο επηηαγέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζεκαληηθνί δεζκνί κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ζε παλειιαδηθφ θαη’ 

αξρήλ, αιιά θαη ζε δηεζλέο αξγφηεξα επίπεδν, αθνχ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ πνιιέο θαηλνηφκεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα παξάγεη ην Σκήκα, 

ππεξεηψληαο πιήξσο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ζρέδηα δξάζεο ηεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο 

αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο.  
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ηνπο ελδερνκέλνπο θηλδχλνπο κπνξεί λα θαηαγξαθεί ε δπζθνιία δηαηήξεζεο ηνπ 

πςεινχ επηπέδνπ ζπνπδψλ πνπ παξέρεη ην Σκήκα, δεδνκέλσλ ησλ ειιείςεσλ ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ ζπλερνχο αλαλέσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

Πηζαλφλ νη ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο κπνξνχλ λα αληηζηαζκηζηνχλ κε ηε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο Γηδαζθφλησλ (Π.Γ. 407) ή/θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα πιεξψλνληαη απφ 

ηα έζνδα ηνπ/ησλ ΜΠ, ηα νπνία επίζεο κπνξεί λα αληηζηαζκίζνπλ (ελ κέξεη) θαη ηε 

κείσζε/απψιεηα ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

εμνπιηζκνχ. 
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10 χέδια βελτίωσης 

10.1 Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Σμήμα για την άρση 
των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων. 

Θα πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη ζπλεξγαζίεο κε άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, θαζψο θαη Σκήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη νη πξννπηηθέο 

δηακφξθσζεο θνηλψλ ΜΠ θαη αληαιιαγήο καζεκάησλ κε ηειεθπαίδεπζε, θάηη πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ην λεζησηηθφ ραξαθηήξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

10.2 Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Σμήμα για την άρση 
των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων. 

Θα πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη ζπλεξγαζίεο κε άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, θαζψο θαη Σκήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη νη πξννπηηθέο 

δηακφξθσζεο θνηλψλ ΜΠ θαη αληαιιαγήο καζεκάησλ κε ηειεθπαίδεπζε, θάηη πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ην λεζησηηθφ ραξαθηήξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ζ ζπλεξγαζία κε 

Σκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαίλεηαη φηη απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

θπζηνγλσκίαο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο. 

10.3 Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος. 

Σν ηκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζεσξεί φηη πξέπεη λα 

πξνσζεζεί ε δηαδηθαζία εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, ψζηε λα απνηππσζνχλ νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ ρνιψλ 

πνπ ην ζπγθξνηνχλ κε βάζε θαη ηα πνξίζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο. 

Παξάιιεια ε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε πεξαηηέξσ 

ηππνπνηεκέλα εξγαιεία θαηαγξαθήο θαη ηεθκεξίσζεο ζην ζχλνιν ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Δπηπξνζζέησο σο πξνο ηε βέιηηζηε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνηηεηέο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζπλεξγαζίεο κε ην χιινγν Απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ην γξαθείν 

Γηαζχλδεζεο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο.   

10.4 Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 

Σν ηκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζεσξεί φηη πξέπεη λα 

πξνσζεζεί άκεζα ε δηαδηθαζία εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, ψζηε λα απνηππσζνχλ νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ ρνιψλ 

πνπ ην ζπγθξνηνχλ κε βάζε θαη ηα πνξίζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο. 

Παξάιιεια ρξεηάδεηαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ. Ζ ελίζρπζε απηή δχλαηαη λα πξνθχπηεη ηφζν ζε επίπεδν αχμεζεο ησλ θηλήηξσλ 

ζπκκεηνρήο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο φζν θαη ζε επίπεδν 

θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.  
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11 Πίνακες 

(Το ςπόλοιπο ηηρ ζελίδαρ είναι εζκεμμένα κενό) 


