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1  Η διαδικαζία ηηρ εζυηεπικήρ αξιολόγηζηρ 

Η Δλφηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφζζεθε ζην Σκήκα, θαζψο θαη ελδερφκελεο 

πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηεο.  

1.1  Πεπιγπαθή και ανάλςζη ηηρ διαδικαζίαρ εζυηεπικήρ αξιολόγηζηρ ζηο Τμήμα. 

 Πνηα ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ; 

ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΘΔΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

Νηθφιανο Σανπζαλίδεο, κέινο ΓΔΠ Πξφεδξνο πληνληζκφο, ηήξεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ζηνηρείσλ, 

ηειηθφο έιεγρνο 

Γεψξγηνο Νελέο, κέινο ΓΔΠ Μέινο Σήξεζε θαη παξαθνινχζεζε 

ζηνηρείσλ, αμηνιφγεζε 

δηδαζθαιίαο, ηειηθφο έιεγρνο 

Νηθφιανο απίδεο, κέινο ΓΔΠ Μέινο Σήξεζε θαη παξαθνινχζεζε 

ζηνηρείσλ, δεδνκέλα ΟΠΔΠ 

Άλλα Σδήθα, γξακκαηέαο ΣΜΜ Μέινο Σήξεζε θαη παξαθνινχζεζε 

ζηνηρείσλ 

Παξαζθεπή Κσζηή, θνηηήηξηα ΣΜΜ Μέινο πκβνπιεπηηθή απφ ηελ πιεπξά 

ησλ θνηηεηψλ 

   

 

 Με πνηνπο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο (βάιηε Υ ζε φηη 

ηαηξηάδεη.; 

ΜΟΓΙΠ Υ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ Υ ΤΛΛΟΓΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

ΤΝΗΓΟΡΟ 

ΦΟΙΣΗΣΗ 
  ΜΤΦΔΟ  

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 
 

Άιιν    Πεξηγξάςηε     

 

 Πνηεο πεγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ;  

1. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ΜΟΓΙΠ Υ 

2. Η ειεθηξνληθή γξακκαηεία ησλ ηκεκάησλ Υ 

3. Σν ζχζηεκα rescom δηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ,   

4. Σν ζχζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο,   

5. Σν ΟΠΔΠ ηεο ΑΓΙΠ Υ 

6. Άιιν  

 

 Αλαζεψξεζε ΠΠ ζηε πλέιεπζε 291/11-3-2020 

 Α) Για ηον 1
ο
 κύκλο ζπουδών αναθευπήθηκαν ηα μαθήμαηα  

 Β) Για ηον 2
ο
 κύκλο ζπουδών 

o Παξακέλεη ν αξηζκφο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ καζεκάησλ σο έρνπλ: 3 Τπνρξεσηηθά 

Καηεχζπλζεο (ΤΚ), 1 Δπηινγήο Καηεχζπλζεο (ΔΚ) θαη 2 Γεληθήο Δπηινγήο (Δ) αλά 

εμάκελν, αιιά: (α) ηα 3 ΤΚ λα είλαη δηαθνξεηηθά αλά θαηεχζπλζε θαη (β) ην ΔΚ λα είλαη 

φλησο επηινγήο, λα επηιέγνπλ δειαδή κεηαμχ θάπνησλ επηινγψλ θαηεχζπλζεο.   

o Όια ηα καζήκαηα έρνπλ 5 ECTS. 

 Γ) Για ηον 3
ο
 κύκλο ζπουδών 

o Μεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ ζε 6, ηα νπνία είλαη 2 Τπνρξεσηηθά Καηεχζπλζεο 

(ΤΚ), 2 Δπηινγήο Καηεχζπλζεο (ΔΚ) θαη 2 Γεληθήο Δπηινγήο (Δ). Καη πάιη ηα 2 ΤΚ λα 
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είλαη δηαθνξεηηθά αλά θαηεχζπλζε θαη ηα 2 ΔΚ λα είλαη φλησο επηινγήο, λα επηιέγνπλ 

δειαδή κεηαμχ θάπνησλ επηινγψλ θαηεχζπλζεο.   

o Όια ηα καζήκαηα έρνπλ 5 ECTS. 

o Παξακέλεη πξνθαλψο ε Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε 30 ECTS. 

 Γενικά 

o Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξναηξεηηθήο Ππακηικήρ Άζκηζηρ ρσξίο λα αληηθαζηζηά θάπνην 

κάζεκα.  

o Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φηαλ επηιέγεη θαλείο θαηεχζπλζε παίξλεη ζίγνπξα ζηνλ 2ν θαη 3ν 

θχθιν 6+2=8 ΤΚ, 2+2=4 ΔΚ θαη 4+2=6 Δ (ηνπιάρηζηνλ 12 απφ ηα 18 καζήκαηα είλαη ηεο 

θαηεχζπλζεο). Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 2νπ θαη 3νπ θχθινπ, δειαδή, είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαξκνζκέλν ζε θάζε θαηεχζπλζε.   

o Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο θαηεχζπλζεο, αιιά ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηεο λέαο θαηεχζπλζεο. 

o Κάζε θαηεχζπλζε πξέπεη λα δεη ηα καζήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζχκθσλα κε ηελ 

πξφηαζε (ΤΚ θαη ΔΚ) θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ηα καζήκαηα ηνπ πξψελ 1νπ θχθινπ 

πνπ πξνηείλεηαη λα κεηαθηλεζνχλ ζηνλ 2ν θχθιν ζπνπδψλ.         

 

 πδήηεζε γηα ην ΠΠ θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε πλέιεπζε 305/11-

11-2020 

Ο Πξφεδξνο αλέθεξε απνθιίζεηο ζηηο ψξεο καζεκάησλ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο θαη θάιεζε 

φινπο ηνπο δηδάζθνληεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφγξακκα καζεκάησλ, ηφζν ηππηθά 

(σξάξην) φζν θαη νπζηαζηηθά. 

Δπίζεο, ιφγσ θάπνησλ αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα φζνλ αθνξά ηε 

κεηαδνηηθφηεηα, θάιεζε ηνπο δηδάζθνληεο λα δείρλνπλ κεγαιχηεξε πξνζήισζε ηελ ψξα 

ησλ καζεκάησλ. Πξφηεηλε ηε ρξήζε γξαθίδσλ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, ή ηε 

ρξήζε Πίλαθα θαη δεπηεξεχνπζαο θάκεξα, αληί ηνπ πην απξφζσπνπ θαη κνλφηνλνπ ηξφπνπ 

ηεο παξνπζίαζεο δηαθαλεηψλ. 

Ο Πξφεδξνο αθφκα θάιεζε φια ηα κέιε ηεο πλέιεπζεο λα αλαζεσξήζνπλ θαη λα 

επηθαηξνπνηήζνπλ ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζην Scopus θαη ζην Scholar κε ην affiliation ηνπ 

Ιδξχκαηνο. 

Κάπνηα ειάρηζηα παξάπνλα πνπ δηαηππψζεθαλ γηα πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, επηιχζεθαλ ελ ηε γελέζεη ηνπο κε θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

ησλ εκπιεθνκέλσλ θαζεγεηψλ (γηα έιιεηςε ζπλέπεηαο θαη γηα έιιεηςε κεηαδνηηθφηεηαο). 

Η ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ήηαλ γφληκε θαη φινη ζπκθψλεζαλ κε ηηο παξαηλέζεηο ηνπ 

Πξνέδξνπ γηα βειηίσζε ηφζν ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο ζην ΠΠ, φζν θαη 

πξνζπάζεηαο απηφ-βειηίσζεο. 

Δπίζεο, ν Πξφεδξνο θάιεζε φια ηα κέιε λα ζπκπιεξψζνπλ ην έληππν πξνγξακκαηηζκνχ 

δξάζεσλ γηα ην 2020-2021, φπσο απηφ εζηάιε απφ ηε ΜΟΓΙΠ ηνπ Ιδξχκαηνο. 

 

2  Παποςζίαζη ηος Τμήμαηορ 

2.1 Θευπείηε όηι ζςνηπέσει λόγορ αναθεώπηζηρ ηυν επίζημα διαηςπυμένυν (ζηο 

ΦΔΚ ίδπςζηρ) ζηόσυν ηος Τμήμαηορ; 

ΝΑΙ  ΟΥΙ Υ 
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2.2 Γιασείπιζη ηηρ Ποιόηηηαρ 

2.2.1 Ποιερ επιηποπέρ είναι θεζμοθεηημένερ και λειηοςπγούν ζηο Τμήμα; 

Α/Α Δπιηποπή Σςμμεηέσονηερ 

1 ΟΜΔΑ Βι. 1ε ζειίδα 

2 Δπηηξνπή ΠΠ Παλαγησηίδνπ, Μαξλέιινο, Σδήθα 

3 Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο έθηαθησλ 

δηδαζθφλησλ 

Γηαγθφπνπινο, Παλάξαο, 

Παλαγησηίδνπ 

4 Πξαθηηθήο Άζθεζεο Νελέο, Γηαγθφπνπινο, 

σηεξνπνχινπ 

5 Δπηηξνπή εμ απνζηάζεσο 

εμεηάζεσλ 

απίδεο, σηεξνπνχινπ, Κξέζηνπ 

6 Αθαδεκατθφο ζχκβνπινο Μαξλέιινο 

7 Τπεχζπλνο Ιζηνζειίδαο ηνπ 

Σκήκαηνο 

Παλάξαο, Νηίλαο, Νελέο 

8 Δπηηξνπή παξαιαβήο πιηθψλ θαη 

εξγαζηψλ (απφ ζπλνπηηθνχο 

δηαγσληζκνχο θαη απεπζείαο 

αλαζέζεηο) 

Γηαγθφπνπινο, Παλάξαο, Σδήθα 

   

 

2.2.2 Ποιοι εζυηεπικοί κανονιζμοί (π.σ. εζυηεπικόρ κανονιζμόρ λειηοςπγίαρ 

Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών) ςπάπσοςν ζηο Τμήμα; 

Α/Α Κανονιζμόρ Ημεπομηνία Απσικήρ 

Έγκπιζηρ  

Ημεπομηνία 

Τελεςηαίαρ 

Αναθεώπηζηρ  

 Καλνληζκφο Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ 10/2018 11/2019 

 Καλνληζκφο Δθπφλεζεο 

Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ 

10/2018 11/2019 

 Καλνληζκφο Πξνγξάκκαηνο 

Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

10/2018 11/2019 

 Καλνληζκφο Υξήζεο Τπνινγηζηηθψλ 

Κέληξσλ 

10/2018 11/2019 

 Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

Αληαπνδνηηθψλ Τπνηξνθηψλ 

10/2018 2020 

    

 

3  Ππογπάμμαηα Σποςδών 

3.1  Ππόγπαμμα Πποπηςσιακών Σποςδών 

3.1.1 Βαθμόρ ανηαπόκπιζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών ζηοςρ ζηόσοςρ 

ηος Τμήμαηορ και ζηιρ απαιηήζειρ ηηρ κοινυνίαρ; 

Κπιηήπιο ΝΑΙ ΟΧΙ Καηαγπάτηε/Αναλύζηε/Τεκμηπιώζηε 

Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο 

απηήο; 

Υ  Απνγξαθηθά καζεκάησλ απφ ηνπο 

θαζεγεηέο, αμηνιφγεζε καζεκάησλ απφ 

θνηηεηέο, θαηαγξαθή απνθνίησλ θαη 

εξγαζηαθήο ηνπο εμέιημεο 

Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο θαη 

αλαζεψξεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; 

Υ  πδήηεζε θαη απνθάζεηο ζηηο 

πλειεχζεηο, Απνγξαθηθά θαζεγεηψλ, 

αμηνιφγεζε θνηηεηψλ, θαηαγξαθή 

απνθνίησλ θαη εξγαζηαθήο εμέιημεο 

Γεκνζηνπνηείηαη ην Υ  Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 

http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΤΜΜ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.pdf
http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΤΜΜ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf
http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΤΜΜ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf
http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΤΜΜ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ_ΣΠΟΥΔΩΝ.pdf
http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΤΜΜ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ_ΣΠΟΥΔΩΝ.pdf
http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΤΜΜ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΧΡΗΣΗΣ_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ_ΚΕΝΤΡΩΝ.pdf
http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΤΜΜ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΧΡΗΣΗΣ_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ_ΚΕΝΤΡΩΝ.pdf
http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/10/Eswterikos-kanonismos_Antapodotikes-ypotrofies.doc
http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/10/Eswterikos-kanonismos_Antapodotikes-ypotrofies.doc
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Πξφγξακκα πνπδψλ; παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ηκήκαηνο (mech.uowm.gr) θαζψο 

επίζεο θαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ 

ΣκήκαηνοSite ΣΜΜ, Ο ΣΜΜ 

Τπάξρεη δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ 

απνθνίησλ; 

Υ  Καηαγξαθή απνθνίησλ θαη εξγαζηαθήο 

εμέιημεο 

 

 

3.1.2 Πώρ κπίνεηε ηη δομή, ηη ζςνεκηικόηηηα και ηη λειηοςπγικόηηηα ηος 

Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών; 

Δπώηηζη Απάνηηζη 

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / 

εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 

36,46/30,21/33,33 

Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη; 38 

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / 

καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / καζεκάησλ 

ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 

42,7/11/46,3 

Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ 

ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, 

καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 

9,38/69,79/0/20,83 

Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη πφζα δίλνληαη ζε άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ; 

1 απφ άιια Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

25 ζε άιια Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

Πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα; Αγγιηθά 

 

3.1.3 Δξεηαζηικό ζύζηημα; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Δθαξκφδνληαη, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη 

αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Ναη, πξνθνξηθά, εξγαζίεο, γξαπηά 

θιπ 

Τπάξρεη δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο 

πηπρηαθήο/ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; Δίλαη δηαθαλήο; 

Ναη 

Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα 

ηελ πηπρηαθή/ δηπισκαηηθή εξγαζία; 

Ναη 

 

3.1.4 Γιεθνήρ Γιάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε 

πνην πνζνζηφ; 

Όρη  

Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο 

αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

Κάζε ρξφλν πεξίπνπ 15 απφ Κχπξν 

(10%) 

ε πφζα (θαη πνηα) πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο 

ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, 

ALPHA) ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζπκκεηέρεη 

ην Σκήκα; 

Erasmus, φπσο φια ηα Σκήκαηα ηνπ 

ΠΓΜ φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 

ζην site ηνπ Ιδξχκαηνο 

Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ; Πνηεο; 

Typhoon (πξνπηπρηαθή νκάδα 

θαηαζθεπήο αγσληζηηθψλ 

κνηνζπθιεηψλ) κε πνιιέο δηαθξίζεηο 

Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ 

κνλάδσλ (ECTS); 

Ναη 
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Τπάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS; 

Ναη, ζηνλ Ο 

 

3.1.5 Ππακηική άζκηζη ηυν θοιηηηών; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Τπάξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ;  Ναη 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πξαθηηθή άζθεζε γηα φινπο ηνπο 

θνηηεηέο; 

Όρη 

Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, πνην 

πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηελ επηιέγεη; 

26 θνηηεηέο ην 2019/20 απφ ηνπο 

νπνίνπο επηιέρζεθαλ 15 ιφγσ 

δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ 

Πνηα είλαη ε δηάξθεηα ηεο; 3 κήλεο 

πλδέεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο / 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; 

Μπνξεί, δελ είλαη απαξαίηεην 

Τπάξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο; Ναη 

 

3.2  Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών 

3.2.1 Καηαγπάτηε ηοςρ ηίηλοςρ ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών 

o Πξνεγκέλε Μεραληθή Δλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ 

o Μεραληθή πγθνιιήζεσλ θαη Με Καηαζηξνθηθνχ Διέγρνπ 

o Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζηα Κηίξηα 

o Βηνταηξηθή Μεραληθή 

 

3.2.2 Τμήμαηα και Ιδπύμαηα πος ζςμμεηέσοςν ζηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών 

Σποςδών. 

o Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζηα Κηίξηα: ζπκκεηέρεη ην 

Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Π.Γ.Μ 

3.2.3 Γομή, ηη ζςνεκηικόηηηα και ηη λειηοςπγικόηηηα ηος Ππογπάμμαηορ 

Μεηαπηςσιακών Σποςδών; 

o Πξνεγκέλε Μεραληθή Δλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ 

Δπώηηζη Απάνηηζη 

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / 

εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 7,69/92,31/0 
Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη; 8 
Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / 

καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / καζεκάησλ 

ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 38,46/0/61,54 
Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ 

ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, 

καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 7,69/92,31/0/0 
Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη πφζα δίλνληαη ζε άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ; 

- 

Πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα; - 

 

o Μεραληθή πγθνιιήζεσλ θαη Με Καηαζηξνθηθνχ Διέγρνπ 
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Δπώηηζη Απάνηηζη 

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / 

εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 41,67/58,33/0 
Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη; 0 
Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / 

καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / καζεκάησλ 

ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 100/0/0 
Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ 

ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, 

καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 41,67/58,33/0/0 
Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη πφζα δίλνληαη ζε άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ; 

- 

Πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα; - 

 

o Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζηα Κηίξηα 

Δπώηηζη Απάνηηζη 

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / 

εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 38,46/61,54/61,54 
Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη; 0 
Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / 

καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / καζεκάησλ 

ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 38,46/61,54/0 
Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ 

ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, 

καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 38,46/61,54/0/0 
Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη πφζα δίλνληαη ζε άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ; 

- 

Πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα; - 

 

o Βηνταηξηθή Μεραληθή 

Δπώηηζη Απάνηηζη 

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / 

εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 50/50/0 
Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη; 6 
Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / 

καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / καζεκάησλ 

ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 50/0/50 
Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ 

ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, 

καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 50/50/0/0 
Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη πφζα δίλνληαη ζε άιια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ; 

- 

Πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα; Αγγιηθά 

 

3.2.4 Δξεηαζηικό ζύζηημα; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Δθαξκφδνληαη, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη Ναη 
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αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Τπάξρεη δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο; Δίλαη δηαθαλήο; 

Ναη 

Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα 

ηελ κεηαπηπρηαθή εξγαζία; 

Ναη 

 

3.2.5 Χπημαηοδόηηζη ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών 

 Πνηεο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Ίδηνη πφξνη 

3.2.6 Γιαδικαζία επιλογήρ ηυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Τπάξρεη  δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; Ναη, ζπλέληεπμε, θξίζε βηνγξαθηθψλ, 

θαηάηαμε 

Πνην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ; 

80% 

Γεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Ναη  

 

3.2.7 Γιεθνήρ διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε 

πνην πνζνζηφ; 

5% 

Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ; (απφιπηνο 

αξηζκφο θαη πνζνζηφ) 

0 

Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε 

γιψζζα; 

Σα καζήκαηα ηνπ ΠΜ Βηνταηξηθή 

Μεραληθή δηδάζθνληαη ζηα Αγγιηθά 

 

3.3  Ππόγπαμμα Γιδακηοπικών Σποςδών 

3.3.1 Βαθμόρ ανηαπόκπιζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών Σποςδών ζηοςρ ζηόσοςρ 

ηος Τμήμαηορ και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ κοινυνίαρ; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι) 

Γεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; Ναη  

Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην 

Σκήκα; 

Ναη  

 

3.3.2 Γομή ηος Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών Σποςδών; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι) 

Πξνζθέξνληαη καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ; Ναη  

Πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο; Ναη  

 

3.3.3 Δξεηαζηικό ζύζηημα; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι) 

Τπάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΙ ή εξεπλεηηθά Ιδξχκαηα ζηε 

ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ; 

Ναη  
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Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή; 

Ναη  

 

3.3.4 Πώρ κπίνεηε ηη διαδικαζία επιλογήρ ηυν ςποτηθίυν διδακηόπυν; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

Ναη, δεκνζηνπνηείηαη ε πξφζθιεζε, 

ζπιιέγνληαη ηα βηνγξαθηθά θαη 

γίλεηαη εληφο ηεο ζπλέιεπζεο ε 

αμηνιφγεζε (ζρεηηθφ ΦΔΚ) θαη 

Καλνληζκνί 

 

Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; Πεξίπνπ 50% 

 

3.3.5 Γιεθνήρ διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών Σποςδών; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι) 

Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 

7κειείο θαη 3κειείο επηηξνπέο; 

Ναη αιιά φρη ζπρλά 

Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; Όρη 

Παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα; 

Ναη, ζηα Αγγιηθά 

Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο 

ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Ναη 

Παξέρνληαη απφ ην Σκήκα θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο 

δηδάθηνξεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή «Θεξηλά 

Πξνγξάκκαηα» (summerschools), δηεζλή εξεπλεηηθά 

ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά, θιπ.; 

Ναη 

 

4  Γιδακηικό έπγο 

4.1  Αποηελεζμαηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ 

ηνπο θνηηεηέο; 

Ναη 

Πνηνο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ 

έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο; 

8 ψξεο πεξίπνπ 

ε ηη πνζνζηφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ; 

30% πεξίπνπ 

πλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε 

ηί πνζνζηφ; 

Ναη, παξνρή επηθνπξηθνχ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ. Πνζνζηφ επί ηνπ καζήκαηνο 

πνηθίιεη θαη δελ κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί.  

 

4.2  Ποιόηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ; 

Ναη, θάζε ρξφλν ζηα απνγξαθηθά 

Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη Πίλαθαο, δηαθάλεηεο κε πξνβνιηθά, 

http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CF%84.%CE%92_216_3-2-2020.pdf
http://mech.uowm.gr/didaktorika/
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ρξεζηκνπνηνχληαη; Brainstorming, εξγαζίεο εληφο ηεο 

αίζνπζαο, onlinetest, 

ηειεεθπαίδεπζε, αζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε (eclass), δηαδξαζηηθή 

δηδαζθαιία, αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

εξγαζίεο θιπ 

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο εμεηάζεηο; 

Πεξίπνπ 50% 

Πνηα είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο 

εμεηάζεηο; 

Κπκαίλεηαη απφ 20% έσο 90% 

Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ; 7,13 

Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ; 7 

 

4.3  Οπγάνυζη και ηην εθαπμογή ηος διδακηικού έπγος; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ 

ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; 

Μέζσ eclass θαη εληφο ησλ αηζνπζψλ 

θαη ζηνλ Ο.. 

Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ; 

Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο 

Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο 

δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή 

επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;  

Καλέλα 

 

4.4  Δκπαιδεςηικά βοηθήμαηα; 

 Πνην πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; 

Πνηθίιεη αιιά ζε γεληθέο γξακκέο, ην ζχλνιν ηεο χιεο θαιχπηεηαη απφ δηδαθηηθά 

βνεζήκαηα 

4.5 Πώρ κπίνεηε ηα διαθέζιμα μέζα και ςποδομέρ; 

Δπώηηζη Απάνηηζη  

1.Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο:  

1.1 Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα.  Πνιχ θαιά 

1.2 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα. Σν εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηψλ 

ρξεηάδεηαη αλαλέσζε 

1.3 Βαζκφο ρξήζεο. Τςειφο 

1.4 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Πνιχ θαιά 

2. Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα;  

2.1 Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα Πνιχ θαιά  

2.2 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ. Πνιχ θαιά 

2.3 Βαζκφο ρξήζεο. Τςειφο 

2.4 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ 

εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

Πνιχ θαιά 

2.5 Δπάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, 

αληηδξαζηεξίσλ, θιπ) 

Πνιχ θαιά 

2.6 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα 

ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ; 

Ναη 

2.7 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ θιηληθψλ.  

- 

3. πνπδαζηήξηα: 

 

 

3.1 Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα Πνιχ θαιά 
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3.2 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ. Πνιχ θαιά 

3.3 Βαζκφο ρξήζεο. Τςειφο 

3.4 Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο 

Τπνζηήξημεο 

Πνιχ θαιά 

3.5 Αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο Πνιχ θαιά 

3.6 Δπάξθεηα εηδηθνηήησλ Πνιχ θαιά 

 

4.6 Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό αξιοποίηζηρ ηυν ηεσνολογιών πληποθοπικήρ και 

επικοινυνιών; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

καζεκάησλ; 

Ναη 

Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Ναη 

Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Ναη 

Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Ναη 

Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ 

κε ηνλ δηδάζθνληα; 

Ναη 

Πνην ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ΣΠΔ θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

 

 

4.7 Αναλογία διδαζκόνηυν/διδαζκομένυν και ηη μεηαξύ ηοςρ ζςνεπγαζία; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. Απφ 1 πξνο 10 έσο 1 πξνο 100 

Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα.;  Απφ 1 πξνο 10 έσο 1 πξνο 20 

 

4.8  Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό ζύνδεζηρ ηηρ διδαζκαλίαρ με ηην έπεςνα; 

 Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; 

Ναη, ζπλήζσο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο θαη αλάινγα κε ηα ππάξρνληα 

έξγα θαη κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

4.9 Κινηηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού και ηυν θοιηηηών; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Πφζεο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ 

θνηηεηψλ; 

14. Erasmus, 

https://erasmus.uowm.gr/ 

 

Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο 

κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ιδξχκαηα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία; 

4 

Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ 

Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία; 

1 

Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια 

Ιδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

17 

https://erasmus.uowm.gr/
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Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην 

Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

9 

 

5.  Δπεςνηηικό έπγο 

5.1  Πποαγυγή ηηρ έπεςναρ ζηο πλαίζιο ηος Τμήμαηορ; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Ναη 

Γεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο 

εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο; 

Ναη 

Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο 

έξεπλαο;  

Όρη 

Γηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ Σκήκαηνο; 

Ναη 

Γηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Σκήκαηνο, 

ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα; 

Ναη 

Γηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη 

εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; 

Ναη 

 

5.2  Πώρ κπίνεηε ηα επεςνηηικά ππογπάμμαηα και έπγα πος εκηελούνηαι ζηο 

Τμήμα; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Πνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία; 

39 

Πνην πνζνζηφ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο; 

100% 

πκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη 

κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα; 

Ναη 

5.3  Γιαθέζιμερ επεςνηηικέρ ςποδομέρ; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 22, 649 

Πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη 

αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; 

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα-Π/Τ 

ηκήκαηνο 

Καιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο; 

κεξηθά 

 

5.4  Δπιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ ηυν μελών ηος διδακηικού πποζυπικού ηος 

Τμήμαηορ καηά ηην ηελεςηαία πενηαεηία; 

Δπώηηζη Απάνηηζη  

Πφζα βηβιία/κνλνγξαθίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ 

ηνπ Σκήκαηνο; 

21 

Πφζεο εξγαζίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ;  

 

 

(α) ε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο ; 408 

(β) ε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο; 4 
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(γ) ε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο; 624 

(δ) ε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο; 23 

Πφζα θεθάιαηα δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο; 

62 

Πφζεο άιιεο εξγαζίεο (π.ρ. βηβιηνθξηζίεο) δεκνζίεπζαλ 

ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο; 

2 

Πφζεο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα πνπ δελ 

εθδίδνπλ Πξαθηηθά έθαλαλ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο; 

 

(α) ε ζπλέδξηα κε θξηηέο  

(β) ε ζπλέδξηα ρσξίο θξηηέο  

 

5.5  Βαθμόρ αναγνώπιζηρ ηηρ έπεςναρ πος γίνεηαι ζηο Τμήμα από ηπίηοςρ; 

Δπώηηζη Απάνηηζη  

Πφζεο εηεξναλαθνξέο (citations) ππάξρνπλ ζε 

δεκνζηεχζεηο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο; 

12082 

Πφζεο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ 

έγηλαλ ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

 

Πφζεο βηβιηνθξηζίεο γηα βηβιία κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά; 

 

Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε 

επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ππήξμαλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία; 

 

Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε 

ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 

ππάξρνπλ; 

 

Πφζεο πξνζθιήζεηο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο απφ 

άιινπο αθαδεκατθνχο / εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα 

δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. έγηλαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία;  

 

Πφζα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ δηαηειέζεη 

θξηηέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά; 

22 

 

6  Σσέζειρ με κοινυνικούρ/πολιηιζηικούρ/παπαγυγικούρ (ΚΠΠ) θοπείρ 

6.1 Σςνεπγαζίερ ηος Τμήμαηορ με ΚΠΠ θοπείρ; 

Δπώηηζη Απάνηηζη  

Πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο εθηεινχληαη ή 

εθηειέζζεθαλ ζην Σκήκα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;  

Όια ήηαλ κε θνηλσληθνχο ή 

παξαγσγηθνχο θνξείο 

Πφζα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζ’ απηά; Όια ηα κέιε ΓΔΠ έρνπλ ζπκκεηάζρεη 

ζε έλα ή πεξηζζφηεξα έξγα 

Πφζνη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζε απηά;  

 

 

6.2 Γςναμική ηος Τμήμαηορ για ανάπηςξη ζςνεπγαζιών με ΚΠΠ θοπείρ; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Γηαζέηεη ην Σκήκα πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ; 

Ναη 

Αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο 

ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο;  

Ναη 
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Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο 

ζε εηδηθά πεξηνδηθά ή ζηνλ ηχπν; 

Ναη 

Οξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Σκήκα ζε εθδειψζεηο κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ΚΠΠ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο 

ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ 

Σκήκαηνο; 

Ναη 

Δληάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε 

ΚΠΠ ρψξνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;  

Ναη 

Τπάξρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ 

Σκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ; 

Ναη 

Οξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΚΠΠ θνξέσλ; Ναη 

Απαζρνινχληαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο; Όρη 

 

6.3 Πώρ κπίνεηε ηη ζςμβολή ηος Τμήμαηορ ζηην ηοπική, πεπιθεπειακή και εθνική 

ανάπηςξη; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

πλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ Σκήκαηνο θαη ΚΠΠ θνξέσλ; 

Ναη 

Δθπξνζσπείηαη ην Σκήκα ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο 

νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά φξγαλα; 

Όρη 

πκκεηέρεη ελεξγά ην Σκήκα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ 

/πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο; 

Ναη 

Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; 

Όρη 

 

7  Σηπαηηγική ακαδημαφκήρ ανάπηςξηρ 

7.1  Πώρ κπίνεηε ηη ζηπαηηγική ακαδημαφκήρ ανάπηςξηρ ηος Τμήμαηορ; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

πγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί ην Σκήκα ηα απαηηνχκελα γηα 

ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο 

αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο; 

Ναη (ΟΠΔΠ) 

Τπάξρεη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-

κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνχο) ζρεδίνπ αλάπηπμεο; 

Όρη 5εηνχο-ζπλήζσο κηθξφηεξεο 

θιίκαθαο 

Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ 

αλάπηπμεο; 

Η ΟΜΔΑ ηα παξαθνινπζεί ζε εηήζηα 

βάζε 

Τπάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ 

αλάπηπμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ; 

ε πλειεχζεηο 

Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ 

θνηηεηψλ; 

 

 

8  Γιοικηηικέρ ςπηπεζίερ και ςποδομέρ 

8.1  Αποηελεζμαηικόηηηα ηυν διοικηηικών και ηεσνικών ςπηπεζιών; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

ε ηη πνζνζηφ είλαη ζηειερσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ησλ Σνκέσλ; 

Δίλαη ππνζηειερσκέλε. Αλάγθε γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλα επηπιένλ άηνκν ζηελ 

θεληξηθή γξακκαηεία θαη έλα ζηνπο 

Σνκείο  
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Δθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ χκβνπινπ Καζεγεηή Ναη 

Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν 

αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ πνπ δελ νινθιεξψλνπλ 

εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο; 

Όρη σο ππεξεζία, αιιά ππνρξέσζε 

φισλ ησλ κειψλ ΓΔΠ (π.ρ. ζε ψξεο 

ζπλεξγαζίαο) 

Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ 

νκαιή έληαμε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζην Σκήκα θνηηεηψλ; 

Ναη 

Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε 

εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ (πέξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ 

ΙΚΤ); 

Μέρξη πξηλ 2 έηε λαη. Αλαδεηνχληαη 

πφξνη γηα ζπλέρηζε 

Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ 

κεηαθηλνχληαη πξνο ην Σκήκα; 

Γηδαζθαιία καζεκάησλ ζηελ 

Αγγιηθή 

8.2 Βαθμόρ διαθάνειαρ και ηην αποηελεζμαηικόηηηα ζηη διασείπιζη οικονομικών 

πόπυν; 

Δπώηηζη Απάνηηζη (Ναι-Όσι και μικπή 

αιηιολόγηζη αν απαιηηθεί) 

Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο; 

Ναη 

Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ; Ναη 

Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ; Ναη 

 

9. Σςμπεπάζμαηα 

 

9.1 Ποια, καηά ηην γνώμη ζαρ, είναι ηα κςπιόηεπα θεηικά και απνηηικά ζημεία 

ηος Τμήμαηορ, όπυρ αςηά πποκύπηοςν μέζα από ηην Έκθεζη Δζυηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ; 

Δμαηξεηηθφ επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, ηθαλνπνηεηηθέο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο, πεληρξή 

ρξεκαηνδφηεζε, αλεπαξθείο θηηξηαθέο ππνδνκέο, ππνζηειέρσζε ζηε δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε. 

9.2 Γιακπίνεηε εςκαιπίερ αξιοποίηζηρ ηυν θεηικών ζημείυν και ενδεσόμενοςρ 

κινδύνοςρ από ηα απνηηικά ζημεία; 

Ναη θαη επηθαηξνπνηνχλ θάζε θνξά ηελ ζηνρνζεζία 

9.3 Σσέδια βεληίυζηρ 

ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ζπδεηείηαη θαη θαηαξηίδεηαη πιάλν βειηίσζεο 

 

 


