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Ππόλογορ 

Τα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απνηηκψληαη αλαθνξηθά κε 

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

Σπνπδψλ, θαη (δ) Ινηπέο Υπεξεζίεο. Θάζε νκάδα θξηηεξίσλ πεξηιακβάλεη επί κέξνπο 

δείθηεο, νη νπνίνη αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζηνλ Λ.3374/2005, Άξζξν 3, §3.  Τα θξηηήξηα θαη 

ηνπο δείθηεο ηππνπνηεί, ζπκπιεξψλεη, θαη εμεηδηθεχεη ε ΑΓΗΠ κε ηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ, 

θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηχπσλ.  

Ζ αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηέρεηαη ζην παξφλ πεξηιακβάλεη φια ηα ζεκεία πνπ 

πεξηέρεη κηα πιήξεο απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ελφο Τκήκαηνο, φπσο απηά νξηνζεηνχληαη γεληθά 

απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά θξηηήξηα ηνπ λφκνπ 3374/2005.  Πξνζρέδην ηνπ θεηκέλνπ απηνχ είρε 

ζηαιεί ζηα Ηδξχκαηα Αθαδεκατθήο Δθπαίδεπζεο ηνλ Φεβξνπάξην 2007  γηα λα ρξεζηκεχζεη 

σο βάζε δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ. Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα πνπ δηαηππψζεθαλ απφ 

νξηζκέλα Τκήκαηα αμηνπνηήζεθαλ απφ ηελ ΑΓΗΠ ζηελ νξηζηηθή ηνπ δηακφξθσζε αιιά θαη 

ζηε ζχληαμε ησλ λέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ νδεγηψλ πνπ επηζπλάπηνληαη.  

Υπνγξακκίδεηαη φηη νη δείθηεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ αλαιχνληαη εδψ αληαπνθξίλνληαη κφλν 

ζηε κέγηζηε θνηλή ηαπηφηεηα/βάζε φισλ ησλ Αθαδεκατθψλ Κνλάδσλ (Τκεκάησλ/Σρνιψλ) 

ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη εηδηθά εξσηήκαηα ή θξηηήξηα, ηα νπνία 

αθνξνχλ νπζηαζηηθά θαη θξίζηκα ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλσλ Αθαδεκατθψλ Κνλάδσλ (ι.ρ. Ηαηξηθέο Σρνιέο, Σρνιέο Θαιψλ 

Τερλψλ, Θεαηξνινγηθά Τκήκαηα θ.α.). Δπίζεο, θάπνηα θξηηήξηα είλαη ελδερφκελν λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα  γηα θάπνηεο Αθαδεκατθέο Κνλάδεο θαη κηθξφηεξε γηα άιιεο. 

Ζ ΑΓΗΠ παξακέλεη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα λα παξάζρεη ππνζηήξημε θαη ηπρφλ 

αλαγθαηεο δηεπθξηλίζεηο. 
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1. Ππογπάμμαηα Σποςδών 

1-I Ππόγπαμμα Πποπηςσιακών Σποςδών 

1-I.1. Αληαπόθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ 

Τκήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.  

1-I.1.1.  Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθά 

εθαξκφδνληαη; 

1-I.1.2. Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; 

1-I.1.3. Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ; 

1-I.1.4.  Υπάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο ησλ απνθνίησλ; Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο; 

1-I.2. Δνκή, ζπλεθηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ 

Σπνπδώλ.1 

1-I.2.1. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην 

ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

1-I.2.2. Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη ;   

1-I.2.3. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο 

επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

1-I.2.4. Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ 

επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;   

1-I.2.5. Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, 

εξγαζηεξίσλ, άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;  

1-I.2.6. Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Παξαηεξείηαη 

επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή 

ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Υπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, 

αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ;  

1-I.2.7. Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; 

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα;  

1-I.2.8. Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια θαη πφζα ζε άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ; Πνηα είλαη απηά; 

1-I.2.9. Πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Τκήκα; Δίλαη ππνρξεσηηθά ηα ζρεηηθά 

καζήκαηα; 

1-I.3. Τν εμεηαζηηθό ζύζηεκα. 

1-I.3.1. Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη 

αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

1-I.3.2. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

1-I.3.3. Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή; 

                                                             

1 Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Πίλαθεο 7.1.1 θαη 

7.1.2.  
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1-I.3.4. Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/ 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; 

1-I.3.5. Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθή/ 

δηπισκαηηθή εξγαζία; Πνηεο; 

1-I.4. Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. 

1-I.4.1. Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Σε πνην πνζνζηφ; 

1-I.4.2. Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

1-I.4.3. Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

1-I.4.4. Σε πφζα (θαη πνηα) πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. 

ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ζπκκεηέρεη ην Τκήκα; 

1-I.4.5. Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ; Πνηεο; 

1-I.4.6. Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; Πνηεο; 

1-I.4.7. Eθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS);  

1-I.4.8. Υπάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ECTS;  

1-I.5. Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ. 

1-I.5.1. Υπάξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; Δίλαη ππνρξεσηηθή ε 

πξαθηηθή άζθεζε γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο; 

1-I.5.2. Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, πνην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηελ 

επηιέγεη; Πψο θηλεηνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ; 

1-I.5.3. Πψο θαιιηεξγείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε πξαθηηθή 

άζθεζε είλαη ππνρξεσηηθή; 

1-I.5.4. Πψο έρεη νξγαλσζεί ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο; Πνηα είλαη ε 

δηάξθεηά ηεο; Υπάξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο; 

1-I.5.5. Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Τκήκα ζηελ νξγάλσζε 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ;  

1-I.5.6. Σε 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; 

1-I.5.7. Σπλδέεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ 

εθπφλεζε πηπρηαθήο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; 

1-I.5.8. Γεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε επθαηξίεο γηα κειινληηθή απαζρφιεζε 

ησλ πηπρηνχρσλ; 

1-I.5.9. Έρεη αλαπηπρζεί δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Τκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο 

ή παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ;  

1-I.5.10. Πνηεο πξσηνβνπιίεο αλαιακβάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ 

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

1-I.5.11. Υπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη επαθή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ 

Τκήκαηνο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο;  

1-I.5.12. Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Τκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; Πνηεο; 

1-I.5.13. Πψο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη νη αζθνχκελνη θνηηεηέο;  
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1-II Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών2 

1-II.1. Τίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ 

1-II.2. Τκήκαηα θαη Ιδξύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ 

Σπνπδώλ.3 

1-II.3. Αληαπόθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο 

ηνπ Τκήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο  ηεο θνηλσλίαο. 

1-II.3.1. Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο  ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο 

είλαη; 

1-II.3.2. Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

1-II.3.3. Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ; 

1-II.3.4. Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ 

απέθηεζαλ ηίηιν Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ απφ ην Τκήκα;  

1-II.4. Δνκή, ζπλεθηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ.4 

1-II.4.1. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην 

ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

1-II.4.2. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο 

επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;   

1-II.4.3. Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ 

επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;   

1-II.4.4. Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, 

εξγαζηεξίσλ, άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;  

1-II.4.5. Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρεη 

επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή 

ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Υπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, 

αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; 

1-II.4.6. Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; 

1-II.5. Τν εμεηαζηηθό ζύζηεκα. 

1-II.5.1. Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη 

αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

1-II.5.2. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

1-II.5.3. Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή; 

1-II.5.4. Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο; 

                                                             

2 Σηελ πεξίπησζε πνπ ζην Τκήκα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Πξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ε 

ελφηεηα απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα ην θαζέλα απφ ηα ΠΚΣ, αλεμάξηεηα αλ ην Τκήκα είλαη ην επηζπεχδνλ ή 

φρη. 

3 Σηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. 

4 Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Πίλαθεο 7.5.1 θαη 

7.5.2. 
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1-II.5.5. Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία; 

1-II.6. Επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ. 

1-II.6.1. Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

1-II.6.2. Κε πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο; 

1-II.6.3. Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;5  

1-II.6.4. Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο 

θνηηεηψλ; 

1-II.6.5. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο θνηηεηψλ; 

1-II.7. Φξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. 

1-II.7.1. Πνηεο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ 

Σπνπδψλ; 

1-II.7.2. Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

1-II.7.3. Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ 

Σπνπδψλ; 

1-II.8. Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. 

1-II.8.1. Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Σε πνην πνζνζηφ ; 

1-II.8.2. Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

1-II.8.3. Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

1-II.8.4. Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

1-II.8.5. Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

Πνηεο; 

 

                                                             

5 Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.6 
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1-III Ππόγπαμμα Διδακηοπικών Σποςδών 

1-III.1. Αληαπόθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηδαθηνξηθώλ Σπνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ 

Τκήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο  ηεο θνηλσλίαο. 

1-III.1.1. Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο  ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο 

είλαη; 

1-III.1.2. Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

1-III.1.3. Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ; 

1-III.1.4. Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ  

απέθηεζαλ Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Τκήκα; 

1-III.2. Δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηδαθηνξηθώλ Σπνπδώλ. 

1-III.2.1. Πξνζθέξνληαη καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ; Πνηα είλαη απηά; 

1-III.2.2. Πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο; Πνηα είλαη απηά; 

1-III.3. Εμεηαζηηθό ζύζηεκα. 

1-III.3.1. Υπάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή 

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

1-III.3.2. Πψο παξαθνινπζείηαη δηαρξνληθά ε επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

1-III.3.3. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

1-III.3.4. Δθαξκφδνληαη θνηλέο (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

1-III.3.5. Πψο αμηνινγείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

1-III.3.6. Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο; 

1-III.3.7. Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή; 

Πνηεο; 

1-III.4. Επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ. 

1-III.4.1. Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

1-III.4.2. Κε πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη; 

1-III.4.3. Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;6 

1-III.4.4. Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

1-III.4.5. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

1-III.5. Σεκηλάξηα θαη νκηιίεο 

1-III.5.1. Υπάξρεη γεληθφ ζεκηλάξην ζε ηαθηή ρξνληθή βάζε (εβδνκαδηαίν, κεληαίν) φπνπ 

θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο ζην Τκήκα παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο γηα 

ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά θαη ησλ θνηηεηψλ; 

                                                             

6 Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.8 
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1-III.5.2. Υπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια παλ/κηα θαη εξεπλεηηθά 

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

1-III.6. Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηδαθηνξηθώλ Σπνπδώλ. 

1-ΗΗΗ.6.1 Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο 

επηηξνπέο; Σε πνην πνζνζηφ; 

1-ΗΗΗ.6.2   Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

1-ΗΗΗ.6.3   Παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα; 

1-ΗΗΗ.6.4   Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

1-ΗΗΗ.6.5 Παξέρνληαη απφ ην Τκήκα θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα ηελ 

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

εξεπλεηηθά ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά, θιπ.; 

1-ΗΗΗ.6.6   Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ; Πνηεο; 
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2. Διδακηικό έπγο7 

2.1. Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

2.1.1. Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο 

εθαξκφδεηαη;  

2.1.2. Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο; 

2.1.3. Πνηνο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο; 

2.1.4. Πφζα απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην 

Πξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

2.1.5. Υπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Τκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο; 

2.1.6. Σπλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο ηνπ Τκήκαηνο θαη ζε ηί πνζνζηφ; 

2.2. Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.8 

2.2.1. Πνηέο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη; 

2.2.2. Υπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ; 

2.2.3. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο; 

2.2.4. Πνηα είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο; 

2.2.5. Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ; 

2.2.6. Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ; 

2.3. Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ. 

2.3.1. Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; 

2.3.2. Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα; 

2.3.3. Υπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ 

καζεκάησλ; 

2.3.4. Σε πνην βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ; 

2.3.5. Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ; 

2.3.6. Πφζα (θαη πνηα) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε 

ΓΔΠ/ΔΠ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ; 

2.3.7. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ 

δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;  

2.4. Εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα.  

2.4.1. Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο, θιπ) 

πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο. 

                                                             

7 Ζ ελφηεηα απηή αθνξά ζην δηδαθηηθφ έξγν ηφζν ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ φζν θαη κεηαπηπρηαθψλ θαη 

δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. Όπνπ απαηηείηαη αλαθεξζείηε μερσξηζηά ζε πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

8 Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Πίλαθεο 7.1.1,  

7.1.2, 7.4, 7.5.1, 7.5.2 θαη 7.7. 
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2.4.2. Υπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πψο εθαξκφδεηαη; 

2.4.3. Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα;  

2.4.4. Πνην πνζνζηφ  ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; 

2.4.5. Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

2.5. Μέζα θαη ππνδνκέο. 

2.5.1. Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο: 

(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα.  

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα. 

(γ) Βαζκφο ρξήζεο. 

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

2.5.2. Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα: 

(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα 

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ. 

(γ) Βαζκφο ρξήζεο. 

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

(ε) Δπάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, αληηδξαζηεξίσλ, θιπ) 

2.5.3. Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ 

σξψλ; 

2.5.4. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θιηληθψλ.  

2.5.5. Σπνπδαζηήξηα: 

(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα 

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ. 

(γ) Βαζκφο ρξήζεο. 

2.5.6 Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο/Τερληθήο/Δξεπλεηηθήο Υπνζηήξημεο 

   (α) Αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο 

   (β) Δπάξθεηα εηδηθνηήησλ 

2.6. Αμηνπνίεζε Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ (ΤΠΕ).   

2.6.1. Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ; Πψο; 

2.6.2. Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πψο; 

2.6.3. Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πψο; 

2.6.4. Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Πψο; 

2.6.5. Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα; Πψο; 

2.6.6. Πνην ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Τκήκαηνο ζε ΤΠΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;  

2.7. Αλαινγία δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία. 

2.7.1. Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. 

2.7.2. Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα. 

2.7.3. Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνηηεηέο; Τηο ηεξνχλ; Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο; 
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2.8. Σύλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα. 

2.8.1. Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. 

αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

2.8.2. Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; 

2.9. Σπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ θαη κε ην 

θνηλσληθό ζύλνιν. 

2.9.1. Κε πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Τκήκα θαη πψο;  

2.9.2. Κε πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Τκήκα θαη πψο;  

2.9.3. Αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο, 

πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξείο; 

2.10. Κηλεηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θνηηεηώλ.9  

2.10.1. Υπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Τκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; 

2.10.2. Πφζεο θαη πνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ; 

2.10.3. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια 

Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία; 

2.10.4. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην 

Τκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία; 

2.10.5. Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην 

αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

2.10.6. Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Τκήκα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

2.10.7. Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα; 

2.10.8. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ 

Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; 

2.10.9. Τη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα  θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Τκήκα; 

2.10.10. Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα; 

2.10.11. Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο; 

2.10.12. Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο 

ζπνπδαζηέο;  

2.10.13. Υπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Τκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 

θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο 

ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο; 

2.10.14. Πψο πξνσζείηαη ζην Τκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα; 

2.10.15. Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ; 

                                                             

9 Θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.9. 
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3. Επεςνηηικό έπγο  

3.1. Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Τκήκαηνο. 

3.1.1. Υπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Τκήκαηνο; Πνηα είλαη;   

3.1.2. Πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τκήκαηνο; 

3.1.3. Πψο δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Τκήκαηνο; 

3.1.4. Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο; Πνηα είλαη απηά; 

3.1.5. Πψο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

έξεπλαο; 

3.1.6. Πψο ππνζηεξίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία; 

3.1.7. Υπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Τκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο;  

3.1.8. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Τκήκαηνο; 

3.1.9. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Τκήκαηνο, ζηελ ειιεληθή θαη 

δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα; 

3.1.10. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ; 

3.2. Εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινύληαη ζην Τκήκα. 

3.2.1. Πνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

3.2.2. Πνην πνζνζηφ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο; 

3.2.3. Σπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα; 

3.3. Εξεπλεηηθέο ππνδνκέο. 

3.3.1. Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

3.3.2. Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

3.3.3. Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

3.3.4. Θαιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο;  

3.3.5. Πνηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο; 

3.3.6. Πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; 

3.3.7. Πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ 

ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πνηεο νη ηπρφλ 

αλάγθεο αλαλέσζεο/επηθαηξνπνίεζεο; 

3.3.8. Πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ; 

3.4. Επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ΔΕΠ/ΕΠ  ηνπ Τκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία.10 

3.4.1. Πφζα βηβιία/κνλνγξαθίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο; 

                                                             

10 Όιεο νη εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.11. 



Α.ΔΙ.Π. 

Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε-Αλάιπζε Κξηηεξίσλ Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ Έθδνζε 2.0         Ινύιηνο 2007 

11 

3.4.2. Πφζεο εξγαζίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ; 

(α) Σε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο ; 

(β) Σε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο; 

(γ) Σε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο; 

(δ) Σε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο; 

3.4.3. Πφζα θεθάιαηα δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο; 

3.4.4. Πφζεο άιιεο εξγαζίεο (π.ρ. βηβιηνθξηζίεο) δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο; 

3.4.5. Πφζεο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα πνπ δελ εθδίδνπλ Πξαθηηθά έθαλαλ 

ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο; 

(α) Σε ζπλέδξηα κε θξηηέο 

(β) Σε ζπλέδξηα ρσξίο θξηηέο 

3.5. Αλαγλώξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Τκήκα από ηξίηνπο.11  

3.5.1. Πφζεο εηεξναλαθνξέο (citations) ππάξρνπλ ζε δεκνζηεχζεηο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ 

Τκήκαηνο; 

3.5.2. Πφζεο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ έγηλαλ ζε εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

3.5.3. Πφζεο βηβιηνθξηζίεο γηα βηβιία κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά; 

3.5.4. Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ 

ζπλεδξίσλ ππήξμαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ 

ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. 

3.5.5. Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ππάξρνπλ; Λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη 

δηεζλψλ πεξηνδηθψλ. 

3.5.6. Πφζεο πξνζθιήζεηο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο απφ άιινπο αθαδεκατθνύο / 

εξεπλεηηθνύο θνξείο γηα δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. έγηλαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία;  

3.5.7. Πφζα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο θαη πφζεο θνξέο έρνπλ δηαηειέζεη θξηηέο ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά; 

3.5.8. Πφζα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο απνλεκήζεθαλ ζε κέιε  ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο;  

3.5.9. Υπάξρεη πξαθηηθή αμηνπνίεζε (π.ρ. βηνκεραληθέο εθαξκνγέο) ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο; 

3.6. Εξεπλεηηθέο  ζπλεξγαζίεο ηνπ Τκήκαηνο. 

3.6.1. Υπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πνηέο 

(α) Κε άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο; 

(β) Κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ; 

(γ) Κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ; 

3.7. Δηαθξίζεηο θαη βξαβεία εξεπλεηηθνύ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ Τκήκαηνο. 

3.7.1. Πνηα βξαβεία ή/θαη δηαθξίζεηο έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο;  

                                                             

11 Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.12. 



Α.ΔΙ.Π. 

Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε-Αλάιπζε Κξηηεξίσλ Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ Έθδνζε 2.0         Ινύιηνο 2007 

12 

(α) ζε επίπεδν αθαδεκατθήο κνλάδαο; 

(β) ζε επίπεδν ηδξχκαηνο;  

(γ) ζε εζληθφ επίπεδν; 

(δ) ζε δηεζλέο επίπεδν; 

3.7.2. Πνηνη ηηκεηηθνί ηίηινη (επίηηκνη δηδάθηνξεο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, αθαδεκατθνί, 

αληεπηζηέιινληα κέιε αθαδεκηψλ θιπ). έρνπλ απνλεκεζεί απφ άιια ηδξχκαηα ζε 

κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο;  

3.8. Σπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζηελ έξεπλα. 

3.8.1. Πφζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Τκήκαηνο; Πφζνη κεηαπηπρηαθνί θαη πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο; 
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4. Σσέζειρ με κοινωνικούρ / πολιηιζηικούρ / παπαγωγικούρ 
(ΚΠΠ) θοπείρ 

4.1. Σπλεξγαζίεο ηνπ Τκήκαηνο κε ΚΠΠ  θνξείο. 

4.1.1. Πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΘΠΠ θνξείο εθηεινχληαη ή εθηειέζζεθαλ ζην Τκήκα 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;  

4.1.2. Πφζα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζ’ απηά; 

4.1.3. Πφζνη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο 

ζπκκεηείραλ ζε απηά;  

4.1.4. Πψο αλαγλσξίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο κε 

ΘΠΠ θνξείο; 

4.2. Δπλακηθή ηνπ Τκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε ΚΠΠ  θνξείο. 

4.2.1. Υπάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθνί είλαη θαηά ηελ θξίζε ζαο; 

4.2.2. Πψο αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ 

ζπλεξγαζηψλ;  

4.2.3. Πψο αληηκεησπίδνπλ νη ΘΠΠ θνξείο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ; 

4.2.4. Γηαζέηεη ην Τκήκα πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ; 

4.2.5. Αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Τκήκαηνο ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ΘΠΠ 

θνξείο;  

4.3. Δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Τκήκαηνο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο 

ζπλεξγαζηώλ κε ΚΠΠ θνξείο. 

4.3.1. Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζε εηδηθά πεξηνδηθά ή 

ζηνλ ηχπν; 

4.3.2. Οξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Τκήκα ζε εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ΘΠΠ 

θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ 

Τκήκαηνο; 

4.3.3. Υπάξρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ Τκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε 

ΘΠΠ θνξέσλ; 

4.4. Σύλδεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

4.4.1. Δληάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΘΠΠ ρψξνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;  

4.4.2. Οξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΘΠΠ θνξέσλ; 

4.4.3. Απαζρνινχληαη ζηειέρε ΘΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο; 

4.5. Σπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε. 

4.5.1. Πφζν ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο είλαη νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο;  

4.5.2. Σπλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Τκήκαηνο θαη ΘΠΠ 

θνξέσλ; 

4.5.3. Δθπξνζσπείηαη ην Τκήκα ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη 

αλαπηπμηαθά φξγαλα; 
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4.5.4. Σπκκεηέρεη ελεξγά ην Τκήκα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ /πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ 

αλάπηπμεο; 

4.5.5. Υπάξρεη δηάδξαζε ή/θαη ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηδίσο κε 

αληίζηνηρα Τκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο;  

4.5.6. Αλαπηχζζεη ην Τκήκα θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

θνηλσλία, θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή/θαη εζληθή νηθνλνκηθή 

ππνδνκή;  

4.5.7. Πψο ζπκκεηέρεη ην Τκήκα ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά 

θαη αθαδεκατθά δίθηπα; 

4.5.8. Τν Τκήκα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; 
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5. Σηπαηηγική ακαδημαϊκήρ ανάπηςξηρ 

5.1. Υπάξρεη δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξόζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνύο) 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πόζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε όηη είλαη ε δηαδηθαζία απηή; 

5.2. Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο απηνύ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πόζν απνηειεζκαηηθή 

θξίλεηε όηη είλαη; 

5.3. Υπάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνύ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ;  

5.4. Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ζηε δηακόξθσζε θαη παξαθνινύζεζε 

ηεο πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθώλ ηνπ 

ζηξαηεγηθώλ; 

5.5. Σπγθεληξώλεη θαη αμηνπνηεί ην Τκήκα ηα απαηηνύκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό 

ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο;  

5.6. Τη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζεη κέιε αθαδεκατθνύ 

πξνζσπηθνύ πςεινύ επηπέδνπ; 

5.7.  Πώο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ 

πξνζσπηθνύ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Τκήκαηνο; 

5.8.  Πόζνπο θνηηεηέο δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Τκήκα αλά έηνο; Πόζνη θνηηεηέο ηειηθά 

ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξόπν εηζαγσγήο (εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, θιπ); 

5.9. Τη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζεη θνηηεηέο πςεινύ επηπέδνπ; 
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6. Διοικηηικέρ ςπηπεζίερ και ςποδομέρ 

6.1. Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηνηθεηηθώλ θαη ηερληθώλ ππεξεζηώλ. 

6.1.1. Πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ 

Τνκέσλ; 

6.1.2. Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ Τνκέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; 

6.1.3. Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τκήκαηνο 

κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο; Πφζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Τκήκαηνο είλαη  

 (α) ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο; 

 (β) ησλ Υπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο; 

6.1.4. Πψο είλαη ζηειερσκέλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή/θαη ηα 

Σπνπδαζηήξηα ηνπ Τκήκαηνο; 

6.1.5. Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο;  

6.1.6. Πψο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

ηνπ Τκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

6.2. Υπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο. 

6.2.1 Πψο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Σχκβνπινπ Θαζεγεηή; 

6.2.2. Πφζν απνηειεζκαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ; 

6.2.3. Υπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή 

είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο;  

6.2.4. Υπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ 

πνπ δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη 

ε ιεηηνπξγία ηεο; 

6.2.5. Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ 

(πέξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΗΘΥ); 

6.2.6. Υπάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ ζην Τκήκα θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη;  

6.2.7. Πψο ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δσή ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο γεληθφηεξα; 

6.2.8. Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην 

Τκήκα; 

6.3. Υπνδνκέο πάζεο θύζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Τκήκα. 

6.3.1. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο.  

6.3.2. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ.  

6.3.3. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ.  

6.3.4. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ. 

6.3.5. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Τκήκαηνο θαη Τνκέσλ. 

6.3.6. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ. 

6.3.7. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ (δηδαζθαιεία, πεηξακαηηθά ζρνιεία, κνπζεία, 

αξρεία, αγξνθηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη θιπ). 
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6.3.8. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑΚΔΑ. 

6.3.9. Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε 

ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο;  

6.4. Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ από ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Τκήκαηνο (πιελ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ έξγνπ). 

6.4.1. Πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Τκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΤΠΔ;  

6.4.2. Πνηεο απφ απηέο θαη πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο 

θνηηεηέο θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο; 

6.4.3. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην 

δηαδίθηπν;  

6.4.4. Πφζν ζπρλά αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ Τκήκαηνο ζην δηαδίθηπν; 

6.5. Δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ. 

6.5.1. Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ Τκήκαηνο; Πψο 

δηαζθαιίδεηαη; 

6.5.2. Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Τκήκαηνο; Πψο 

δηαζθαιίδεηαη; 

6.6. Δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ.  

6.6.1. Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τκήκαηνο; 

Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 

6.6.2. Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 

6.6.3. Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 
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7. Πίνακερ 

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζε ππνδείγκαηα θαη παξαηίζεληαη ζε νξηδφληηα δηάηαμε 

ζειίδαο. 

 

 

(Τν ππόινηπν ηεο ζειίδαο είλαη εζθεκκέλα θελό) 
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Πίνακαρ 7-1.1. Μαθήμαηα Πποπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών 

ΜΑΘΗΜΑ 

  

Ιζηόηοπορ 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σποςδών * 

Γιδάζκονηερ 
 

(Σςνεπγάηερ) 

Υποσπεωηικό / 
 

Καη'επιλογήν 

Αξιολόγηζη 
από θοιηηηή 

(Ναι / Όσι) ** 
Γιαλέξειρ 

              

       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

*    Γώζηε ηη ζελίδα ηος οδηγού ζποςδών (αν ςπάπσει) πος πεπιγπάθει ηοςρ ζηόσοςρ, ηην ύλη και ηον ηπόπο διδαζκαλίαρ και εξέηαζηρ ηος μαθήμαηορ 

**  Αν η απάνηηζη είναι θεηική, πεπιγπάτηε ζηην Έκθεζη Δζυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ηα κπιηήπια και ηοςρ ηπόποςρ αξιολόγηζηρ ηηρ διδαζκαλίαρ (πποζθέζηε ζηοισεία ηηρ απόδοζηρ ηυν 
θοιηηηών, ζηοισεία πος δείσνοςν ηον βαθμό ικανοποίηζηρ ηυν θοιηηηών, με βάζη π.σ ηο επυηημαηολόγιο καηά ηην αποθοίηηζη ή ηα αποηελέζμαηα αξιολόγηζηρ μαθημάηυν από ηοςρ 
θοιηηηέρ ή άλλα δεδομένα πος αποδεικνύοςν ηην επιηςσία ηος μαθήμαηορ, καθώρ και ηςσόν δςζκολίερ) 



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-1.2. Μαθήμαηα Πποπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών 

          

Μάθημα 

Πολλαπλή 
 

Βιβλιογπαθία 

Σύνολο 
 

Ωπών 

Γιδακηικέρ 
 

Μονάδερ 

 
Υπόβαθπος (Υ) 
Δπιζηημονικήρ 
Πεπιοσήρ (ΔΠ) 

Γενικών 
Γνώζεων (ΓΓ) 

Ανάπηςξηρ 
Γεξιοηήηων (ΑΓ) 

Κοπμού(Κο) 
Διδίκεςζηρ(Δ) 

Καηεύθςνζηρ(Κα) 

Δγγεγπαμμένοι 
 

θοιηηηέρ 

Απιθμόρ Φοιηηηών 
πος ζςμμεηείσαν 

ζηιρ εξεηάζειρ 

Δπάπκεια 
Δκπαιδεςηικών 

Μέζων 
Ναι/Όσι* 

Απιθμόρ Φοιηηηών 
πος πέπαζε 

επιηςσώρ ζηην 

κανονική & 

επαναληπηική 

εξέηαζη 

          

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

          

          

                  
* Υπάπσοςν επαπκή εκπαιδεςηικά μέζα, όπυρ σώποι διδαζκαλίαρ, ςπολογιζηέρ, εκπαιδεςηικά λογιζμικά; Αν η απάνηηζη είναι απνηηική, δώζηε ζύνηομη αναθοπά ηυν ελλείτευν 

   



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-2. Εξέλιξη απιθμού ειζακηέων ζηο Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα Σποςδών 

 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 

Διζαγυγικέρ εξεηάζειρ      

Μεηεγγπαθέρ      

Πηςσιούσοι ΑΔΗ/ΤΔΗ      

Άλλερ καηηγοπίερ      

Σύνολο      

Επεξηγήζειρ: 

 – Σηε γξακκή «Μεηεγγξαθέο» αλαγξάθεηαη ν θαζαξόο αξηζκόο κεηεγγξαθόκελσλ θνηηεηώλ (εηζξνέο-εθξνέο πξνο θαη από ην Τκήκα) 



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-3. Εξέλιξη ηος απιθμού ηων αποθοίηων ηος Πποπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών και διάπκεια ζποςδών 

Έηορ ειζαγυγήρ 

Γιάπκεια ζποςδών (Έηη) 

Σύνολο Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 
Γεν έσοςν  

αποθοιηήζει ακόμα 

2000-2001         100% 

2001-2002         100% 

2002-2003         100% 

2003-2004         100% 

2004-2005         100% 

2005-2006         100% 

2006-2007         100% 

Επεξηγήζειρ: 

– Όπνπ Θ = Θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ (ζε έηε) ζην Τκήκα.  (π.ρ. Αλ ε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη 4 έηε, ηφηε Θ=4, Θ+1=5, Θ+2=6,..., Θ+6=10) 



Α.ΔΙ.Π. 

Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε-Αλάιπζε Κξηηεξίσλ Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ Έθδνζε 2.0       Ινύιηνο 2007 

23 

Πίνακαρ 7-4. Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζορ βαθμόρ πηςσίος ηων αποθοίηων ηος Πποπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών 

Έηορ Αποθοίηηζηρ 

Καηανομή Βαθμών (%) 
Μέσος όρος Βαθμολογίας  

(Σύνολο απόυοιτων) 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2001-2002      

2002-2003      

2003-2004      

2004-2005      

2005-2006      

Σύνολο      

 



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-5.1. Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών[12] 

 

Τίηλορ ΜΠΣ:         «...» 

Mάθημα 
  

  

Ιζηόηοπορ 

  

  

Σελίδα 
Οδηγού 

Σποςδών 

Γιδάζκονηερ 
 

(Σςνεπγάηερ) 

Υποσπεωηικό / 
  

Καη'επιλογήν 

Αξιολόγηζη 
από θοιηηηή 

(Ναι / Όσι) 

Γιαλέξειρ 

  

  

              

       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                                                             

12  Σε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΚΣ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΚΣ.  Γηα ηε ζηήιε «Αμηνιφγεζε απφ θνηηεηή» αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηνπ Πίλαθα 7.1.1. 



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-5.2   Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών[13] 

 

Τίηλορ ΜΠΣ:          «...» 

Μάθημα 
  

  

Πολλαπλή 
  

Βιβλιογπαθία 

Σύνολο 
  

Ωπών 

Γιδακηικέρ 
  

Μονάδερ 

Υπόβαθπος(Υ) 
Δπιζηημονικήρ 
Πεπιοσήρ(ΔΠ) 

Γενικών Γνώζεων(ΓΓ) 

Ανάπηςξηρ Γεξιοηήηων(ΑΓ) 

Κοπμού(Κο) 
Διδίκεςζηρ(Δ) 

Καηεύθςνζηρ(Κα) 

Δγγεγπαμμένοι 
  

θοιηηηέρ 

Απιθμόρ 
Φοιηηηών 

πος ζςμμεηείσαν 

ζηιρ εξεηάζειρ 

Απιθμόρ Φοιηηηών 
πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην 

κανονική & επαναληπηική εξέηαζη 

                  
         

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

                                                             

13  Σε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΚΣ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΚΣ. 



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-5. Εξέλιξη ηος απιθμού αιηήζεων, πποζθοπών θέζεων από ηο Τμήμα, ειζακηέων (εγγπαθών) και αποθοίηων ζηο Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα Σποςδών (ΜΠΣ) [14] 

Τίηλορ ΜΠΣ: «...» 

 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 

Αιηήζειρ (α+β)      

 (α) Πηςσιούσοι ηος Τμήμαηορ      

(β) Πηςσιούσοι άλλυν Τμημάηυν      

Πποζθοπέρ      

Δγγπαθέρ      

Απόθοιηοι     - 

 

 

 

 

                                                             

14 Σε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΚΣ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΚΣ. 



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-6. Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζορ βαθμόρ πηςσίος ηων αποθοίηων ηος Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών [15] 

Τίηλορ ΜΠΣ: «...» 

Έηορ Αποθοίηηζηρ 

Καηανομή Βαθμών (%) 
Μέσος όρος Βαθμολογίας  

(Σύνολο απόυοιτων) 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2002-2003      

2003-2004      

2004-2005      

2005-2006      

Σύνολο      

 

 

 

                                                             

15 Σε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΚΣ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΚΣ. 



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-7. Εξέλιξη ηος απιθμού αιηήζεων, πποζθοπών θέζεων από ηο Τμήμα, ειζακηέων (εγγπαθών) και αποθοίηων ζηο Ππόγπαμμα Διδακηοπικών Σποςδών 

 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 

Αιηήζειρ (α+β)      

 (α) Πηςσιούσοι ηος Τμήμαηορ      

(β) Πηςσιούσοι άλλυν Τμημάηυν      

Πποζθοπέρ      

Δγγπαθέρ      

Απόθοιηοι      

Μέζη διάπκεια ζποςδών αποθοίηυν      

Επεξηγήζειρ: 

– Απφθνηηνη:  Αξηζκφο Γηδαθηφξσλ πνπ αλαθεξχρζεθαλ ζην έηνο πνπ αθνξά ε ζηήιε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-8. Σςμμεηοσή ζε Διαπανεπιζηημιακά Ππογπάμμαηα Σποςδών 

 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 Σύνολο 

Φοιηηηέρ ηος Τμήμαηορ πος 
θοίηηζαν ζε ξένο πανεπιζηήμιο 

     

 

Δπιζκέπηερ θοιηηηέρ ξένυν 
πανεπιζηημίυν ζηο Τμήμα 

     

 

Μέλη ακαδημαφκού πποζυπικού 
ηος Τμήμαηορ πος 
μεηακινήθηκαν ζε άλλο 
Πανεπιζηήμιο 

     

 

Μέλη ακαδημαφκού πποζυπικού 
άλλυν Πανεπιζηημίυν πος 
μεηακινήθηκαν ζηο Τμήμα 

     

 

Σύνολο       

 

 

 



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-9. Εξέλιξη ηος πποζωπικού ηος Τμήμαηορ 

  2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 

Καθηγηηέρ Σύνολο      

 Από εξέλιξη*      

 Νέερ πποζλήτειρ*      

 Σςνηαξιοδοηήζειρ*      

 Παπαιηήζειρ*      

Αναπληπυηέρ Καθηγηηέρ Σύνολο      

 Από εξέλιξη*      

 Νέερ πποζλήτειρ*      

 Σςνηαξιοδοηήζειρ*      

 Παπαιηήζειρ*      

Δπίκοςποι Καθηγηηέρ Σύνολο      

 Από εξέλιξη*      

 Νέερ πποζλήτειρ*      

 Σςνηαξιοδοηήζειρ*      

 Παπαιηήζειρ*      

Λέκηοπερ Σύνολο      

 Νέερ πποζλήτειρ*      

 Σςνηαξιοδοηήζειρ*      

 Παπαιηήζειρ*      

Μέλη ΔΔΓΗΠ Σύνολο      

Γιδάζκονηερ επί ζςμβάζει** Σύνολο      

Τεσνικό πποζυπικό επγαζηηπίυν Σύνολο       

Γιοικηηικό πποζυπικό Σύνολο      

* Αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν έηνο 

** Αλαθέξεηαη ζε αξηζκφ ζπκβάζεσλ – φρη δηδαζθφλησλ (π.ρ. αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη δχν ζπκβάζεηο, ρεηκεξηλή θαη εαξηλή, ηφηε κεηξψληαη δχν ζπκβάζεηο) 



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-10. Επιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ 

 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η 

2007          

2006          

2005          

2004          

2003          

Σύνολο          

Επεξηγήζειρ: 

Α:  Βηβιία/κνλνγξαθίεο 

Β: Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

Γ: Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο 

Γ:  Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

Δ: Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο  

Ε:  Θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο  

Ζ: Άιιεο εξγαζίεο 

Θ:  Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

Η:  Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

 

 

 



Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακαρ 7-11. Αναγνώπιζη ηος επεςνηηικού έπγος 

 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ 

2007        

2006        

2005        

2004        

2003        

Σύνολο        

Επεξηγήζειρ: 

Α:  Δηεξναλαθνξέο 

Β: Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ 

Γ: Βηβιηνθξηζίεο 

Γ:  Σπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ 

Δ: Σπκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 

Ε:  Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο 

Ζ: Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 



Α.ΔΙ.Π. 
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Απηή ε ζειίδα είλαη εζθεκκέλα θελή  

 


