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Εισαγωγή
1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης
Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική
αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Τμήμα,
καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της.
1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο
Τμήμα.


Ποιά ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ;

Οι μόνιμοι καθηγητές (Ε.Π.) του Τμήματος ΤΕΠΛΗΤ, δηλ. οι Επίκουροι Καθηγητές κ.κ.
Γ. Καραγιώργος και Π. Φιλιππόπουλος και ο Καθηγητής Εφαρμογών κ. Ι. Λιαπέρδος.


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

Με την Γραμματεία του Τμήματος, τους Συνεργάτες του τμήματος (Επιστημονικούς &
Εργαστηριακούς), την δομή της ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, συναδέλφους από άλλα
Τμήματα Σχολών του ΤΕΙ καλαμάτας αλλά και άλλων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων (όμορα
προς το ΤΕΠΛΗΤ τμήματα).


Ποιές πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;

Τα αρχεία του τμήματος (ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο που τηρείται από την
Γραμματεία και τον προϊστάμενο του τμήματος), το ημερολόγιο και το σχετικό αρχειακό
υλικό με τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του τμήματος, τα στατιστικά στοιχεία
από το πρόγραμμα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών και το πρόγραμμα
Erasmus, τα ερωτηματολόγια της αξιολόγησης του τμήματος από τους σπουδαστές, τα
Ατομικά Απογραφικά Δελτία (ΑΑΔ) των διδασκόντων και τα Απογραφικά Δελτία των
μαθημάτων (ΑΔΜ) του προγράμματος σπουδών του τμήματος (ακαδ. έτος 2011-12),
στοιχεία από το Λογιστήριο του ΑΤΕΙ-Κ, κ.α.


Πώς και σε ποιά έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος;

Μετά από 2 αρχικούς κύκλους συλλογής της πληροφορίας από τους διδάσκοντες (ΑΔΜ
και ΑΑΔ) και την Γραμματεία του Τμήματος, πραγματοποιήθηκαν σειρά συναντήσεων
και συζητήσεων σε τακτική (σχεδόν εβδομαδιαία) βάση κατά το εαρινό εξάμηνο του
ακαδ. έτους 2011-12 και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012-13, καθώς και
επαφές της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης με όλους του συνεργάτες του τμήματος και
την ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος. Αξιοποιήθηκε δε το σύνολο των πηγών και διαδικασιών
(βλέπε προηγ. σημείο) για την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών.

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







Ως θετικά στοιχεία μπορούν να αναφερθούν η άμεση και καθολική ανταπόκριση
διδασκόντων (μόνιμων και συνεργατών), διοικητικών υπαλλήλων και σπουδαστών
στους κύκλους συλλογής της πληροφορίας.
Η ομάδα των μόνιμων μελών του τμήματος, πραγματοποίησε σειρά ενεργειών για
την διεκπεραίωση της έκθεσης αξιολόγησης συλλέγοντας στατιστικά και άλλα
στοιχεία για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος, και
επεξεργάστηκε τις διαθέσιμες πηγές, έχοντας να αντιμετωπίσει τόσο την διδακτική,
όσο και την διοικητική υποστελέχωση του τμήματος, η οποία επιβάρυνε από
πλευράς χρόνου την διαδικασία προετοιμασίας της έκθεσης.
Η διαπίστωση μη εμφανών δυσλειτουργιών και η ανάγκη επανεξέτασης πολλών
διαδικασιών, τόσο διδακτικών, όσο και διοικητικών, ως προς την ρελιστικότητα
και/ή την αποδοτικότητα τους, οδήγησε σε μία πολύτιμη επανεξέταση μεθόδων και
αναδιοργάνωση στο Τμήμα.
Προβλήματα παρατηρήθηκαν στην συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για την
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επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του τμήματος, καθώς η συλλογή της
σχετικής πληροφορίας δεν ήταν συστηματοποιημένη κατά την περίοδο της σύνταξης
της έκθεσης. Παρόμοιες δυσκολίες και καθυστερήσεις παρουσιάστηκαν στην
συλλογή των οικονομικών στοιχείων και στατιστικών που αφορούν τις δαπάνες για
εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του τμήματος.
Οι σωρρευτικές καθυστερήσεις κατά τα στάδια της συλλογής και επεξεργασίας του
υλικού της παρούσας έκθεσης, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού συνεργατών, της
φύσης της συνεργασίας (σημαντικές αλλαγές διδασκόντων σε κάθε ακαδημαϊκό
εξάμηνο), του διοικητικού φόρτου των μελών ΕΠ του τμήματος, της έλλειψης
συστηματοποίησης της απαιτούμενης πληροφορίας, αλλά και των αλλαγών που
προκάλεσε το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ, οδήγησαν σε καθυστερημένη υποβολή της έκθεσης.

1.3. Προτάσεις του Τμήματος για τη βελτίωση της διαδικασίας.








Μηχανογράφηση των στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται για την έκθεση
αξιολόγησης από την ηλεκτρονική γραμματεία, ώστε να αυτοματοποιηθεί η σχετική
διαδικασία. Εδώ μπορεί να προστεθεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής (on-line)
υποβολής και επεξεργασίας των Απογραφικών Δελτίων (Ατομικών και Μαθημάτων)
από τους διδάσκοντες του τμήματος (μόνιμους και συνεργάτες).
Επίσης διερευνάται η δημιουργία Βάσης Δεδομένων αποφοίτων του τμήματος με
στοιχεία της επαγγελματικής τους εξέλιξης και τακτική ενημέρωση με χρήση
τεχνολογιών και εργαλείων του κοινωνικού ιστού, με σκοπό την διατήρηση επαφής
με όλους τους απόφοιτους και αξιοποίησης των επαγγελματικών τους επιτευγμάτων
σε δράσεις ενημέρωσης των τελειοφοίτων σπουδαστών. Στην κατεύθυνση αυτή
βοήθησε πολύ η συνεργασία με την Δομή ΔΑΣΤΑ του ιδρύματος, μέσα από την
διοργάνωση σειράς ημερίδων και workshops επαγγελματικής κατάρτισης,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Η ενοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των οικονομικών στοιχείων και διαδικασιών του
ιδρύματος, που είναι ήδη σε εξέλιξη, αναμένεται να λύσει το πρόβλημα της έγκαιρης
συγκέντρωσης των στατιστικών στοιχείων για τις λειτουργικές και εξοπλιστικές
δαπάνες του τμήματος.
Η δημιουργία ημερολογίου με τις δραστηριότητες του τμήματος, η ολοκληρωμένη
ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των στοιχείων που αφορούν στην εκπόνηση
Πρακτικής Άσκησης και Πτυχιακής Εργασίας, εφαρμόστηκαν πιλοτικά κατά το
τρέχον ακαδημαϊκό έτος, δημιουργώντας μία πολύ αισιόδοξη εικόνα για την
δυνατότητα έγκαιρης και παραγωγικής συλλογής των σχετικών στοιχείων για τις
μελλοντικές εκθέσεις.
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2. Παρουσίαση του Τμήματος
Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τμήμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του.

2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη
πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ).
Το Τμήμα έχει την έδρα του στη Σπάρτη, πρωτεύουσα του Νομού Λακωνίας, και όλες οι
εκπαιδευτικές λειτουργίες του στεγάζονται στο νεόδμητο κτήριό του στην περιοχή του
Κλαδά (κληροδότημα Βαλιώτη), όπου παρέχεται και η Γραμματειακή υποστήριξη των
σπουδαστών. Στο ίδιο κτήριο λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένη σύγχρονη δανειστική
ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη και κυλικείο με μεγάλους χώρους για την σίτιση και αναψυχή των
σπουδαστών.
Το φοιτητικό εστιατόριο λειτουργεί εντός της πόλης της Σπάρτης, προκειμένου να είναι
ευχερέστερη η πρόσβαση των σπουδαστών σε αυτό, όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας.
Η μετακίνηση των φοιτητών από και προς το Τμήμα πραγματοποιείται με συχνά δρομολόγια
δημόσιων και ιδιωτικών μέσων μαζικής μεταφοράς. Υπο μελέτη και κατασκευή βρίσκεται και
φοιτητική εστία στην πόλη της Σπάρτης, με δυνατότητα στέγασης μεγάλου μέρους των
ενεργών σπουδαστών με οικονομικά προβλήματα.

2.2.

Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος.

2.2.1.

Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό,
κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία).1 Σχολιάστε.

Η στελέχωση του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία φαίνεται στον Πίνακα 1/Ενότητα
11. Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του, στο Τμήμα εργάστηκε αποκλειστικά έκτακτο
διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2008-2009 ανέλαβε υπηρεσία ένας (1) καθηγητής εφαρμογών. Το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 εντάχθηκε στη δύναμη του εκπαιδευτικού προσωπικού ένας
(1) επίκουρος καθηγητής. Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 ανέλαβε
υπηρεσία ένας (1) ακόμη επίκουρος καθηγητής, και σήμερα το Τμήμα αριθμεί τρία (3) μέλη
ΕΠ.
Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 μετετάγησαν στο Τμήμα δύο
(2) μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι στελεχώνουν τη Γραμματεία και ένας (1)
τεχνικός υπεύθυνος κτιρίου, γεγονός που άμβλυνε το πρόβλημα υποστελέχωσης των
διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του Τμήματος.
2.2.2.

Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.2 Σχολιάστε.

Η κατανομή των σπουδαστών του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία, φαίνεται στους
Πίνακες 2 και 3 /Ενότητα 11 και αντανακλά τη σταθερή / ανερχόμενη προτίμηση των
υποψηφίων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες),
καθώς και την ισχυρή διασύνδεση του προγράμματος σπουδών με την αγορά εργασίας. Να
σημειωθεί ότι το Τμήμα μας υποδέχεται κατ’ έτος τον μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών σε
σύγκριση με τα υπόλοιπα Τμήματα του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ο αριθμός αυτός κυμαίνεται στα
222 άτομα κατά μέσο όρο ετησίως, από την έναρξη της λειτουργίας του.

2.3. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος.
2.3.1.

Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του;

Το ΦΕΚ ίδρυσης (189/τ. Α’/14-10-2004) δεν αναφέρεται αναλυτικά στους στόχους ή/και
στους σκοπούς του Τμήματος. Παρόλα αυτά, οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος είναι
1
2

Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα 1.
Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες 2 και 3.
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σαφώς διατυπωμένοι στο κείμενο του Προγράμματος και του Οδηγού Σπουδών, ως εξής:
«Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και των Εφαρμογών της Πληροφορικής,
της Οργάνωσης και Διαχείρισης Δικτύων Πληροφορικών Συστημάτων και των
Τηλεπικοινωνιών με στόχο την δημιουργία ικανών στελεχών για τις αυξημένες ανάγκες της
αγοράς σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.”
Αποστολή του Τμήματος
Η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη στους τομείς της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε όλους
τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας. Οι εφαρμογές της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών συνεχώς αναπτύσσονται και δημιουργούν καινούργιες ανάγκες σε
επιστημονικό προσωπικό με αυξημένα προσόντα. Η αποστολή του τμήματος είναι η κάλυψη
αυτών των αναγκών με την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στους σπουδαστές του, οι
οποίοι θα αποτελέσουν μελλοντικά στελέχη εταιρειών και φορέων τόσο του δημοσίου όσο
και του ιδιωτικού τομέα.
Ειδικότερα, το τμήμα έχει ως αποστολή:
● Να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις στους τομείς της πληροφορικής και
των τηλεπικοινωνιών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και να διασφαλίζει τη παροχή
σύγχρονης γνώσης μέσα από ένα ποιοτικό και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών.
● Να χρησιμοποιεί και να προάγει την σύγχρονη τεχνολογία στα θεματικά του
αντικείμενα κυρίως με την συμμετοχή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του (Ε.Π.,
Ε.Ε.Π, φοιτητές) σε χώρους εφαρμογής.
● Να συνεργάζεται με φορείς, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά του αντικείμενα.
● Να συμμετέχει και να προάγει ερευνητικά θέματα στα θεματικά πεδία των νέων
τεχνολογιών μέσα από συνεργασίες με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και
του εξωτερικού και να συμμετέχει σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και καινοτομικά
προγράμματα σε Περιφερειακό Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.
● Να παρέχει στους σπουδαστές του δυνατότητες και διευκολύνσεις για την
συμμετοχή τους σε άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα μέσα από συνεργασίες και στα πλαίσια
της κινητικότητας του προσωπικού και των φοιτητών σε σύγχρονο προγραμματισμό.
Πτυχιούχοι του Τμήματος
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Tμήματος αποκτούν τις
απαραίτητες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα επιστημονικές, θεωρητικές και τεχνολογικές
γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να εργασθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού
αντικειμένου του Τμήματός τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη
σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Θα είναι ικανοί
να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα τα οποία αφορούν σε σχεδιασμό,
δημιουργία, λειτουργία, ασφάλεια και εκμετάλλευση πληροφοριακών συστημάτων και
δικτύων πληροφορικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών.
Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του Τμήματος θα είναι ικανός, είτε αυτοδύναμα είτε σε
συνεργασία με άλλους επιστήμονες όταν πρόκειται για μεγάλης εμβέλειας έργα, να:


παράγει και να δημιουργεί σύγχρονα προγράμματα (λογισμικό) αξιοποιώντας νέα
εργαλεία και τεχνικές.



αναπτύσσει και να σχεδιάζει σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις συνθήκες του φορέα.



σχεδιάζει τη δομή τη λειτουργία και την υποστήριξη των πληροφοριακών
συστημάτων σε επιχειρησιακό περιβάλλον.



εξασφαλίζει την εκμετάλλευση και ασφάλεια σύγχρονων δικτύων τηλεπικοινωνίας



παρέχει συμβουλευτικό έργο και να εκπονεί μελέτες σε θέματα πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών.
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συμμετέχει και να παρακολουθεί ερευνητικά θέματα και μεταπτυχιακά
προγράμματα στις θεματικές ενότητες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.»

Σύμφωνα με το Π.Δ. 91 (Φ.Ε.Κ. 131 /τ. Α’/ 05.06.2013) το Παράρτημα του ΤΕΙ Καλαμάτας
(νυν Πελοποννήσου) στην Σπάρτη καταργείται, ενώ στη θέση του ιδρύεται Σχολή
Τεχνολογικών Εφαρμογών. Το δε Τμήμα μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. Όπως αναφέρεται σαφώς στο Άρθρο 4, Παρ. 3 του ανωτέρου Π.Δ., στο
γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος που μετονομάζεται, ουδεμία μεταβολή επέρχεται.
2.3.2.

Πώς αντιλαμβάνεται σήμερα η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους
και τους σκοπούς του Τμήματος;

Το Τμήμα θεραπεύει ένα σύγχρονο και δυναμικό αντικείμενο, τις σύγχρονες Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες αποτελούν διεθνώς καθιερωμένο όρο
και κλάδο της τεχνολογίας αλλά και της αγοράς. Παρά την ταχύτητα και τη δυναμική
εξέλιξής του, οι γενικοί στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος παραμένουν επίκαιροι. Το
περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων, αλλά και η δομή του Προγράμματος Σπουδών
επικαιροποιούνται τακτικά προκειμένου να ενσωματώνουν τις εξελίξεις του αντικειμένου.
Τόσο ο Οδηγός Σπουδών, όσο και η προτεινόμενη μέσω του Ευδόξου βιβλιογραφία,
ενημερώνονται τακτικά προκειμένου να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις του αντικειμένου.
Η πλέον πρόσφατη διαδικασία επικαιροποίησης του Προγράμματος και του Οδηγού
Σπουδών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, επιχειρεί να αποτυπώσει τις αλλαγές που επιφέρει το
Άρθρο 4, Παρ. 1 του Π.Δ. 91 (Φ.Ε.Κ. 131 /τ. Α’/ 05.06.2013), σύμφωνα με το οποίο
διαμορφώνονται 3 νέες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου (Δίκτυα, Η/Υ, Λογισμικό) σε
αντικατάσταση των 2 υφιστάμενων κατευθύνσεων (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες). Η
τρέχουσα ερμηνεία για την μετατροπή των κατευθύνσεων, είναι η ενσωμάτωση των
υπαρχόντων γνωστικών αντικειμένων του τμήματος, σε ένα νέο πιο σύγχρονο πλαίσιο, χωρίς
αλλοίωση της φύσης και των βασικών τεχνολογικών προσανατολισμών του.
2.3.3.

Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του
Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;

Το ΦΕΚ ίδρυσης (189/τ.Α’/14-10-2004) δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στους στόχους ή/και
στους σκοπούς του Τμήματος.
Ως προς τους στόχους του προηγούμενου ερωτήματος, έτσι όπως διατυπώνονται στον Οδηγό
Σπουδών του τμήματος, οι καθηγητές του τμήματος θεωρούν πως δεν υπάρχει απόκλιση.
Με δεδομένη την διατήρηση των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, βάσει του Άρθρου
4, Παρ. 3 του Π.Δ. 91 (Φ.Ε.Κ. 131 /τ. Α’/ 05.06.2013), αλλά και την τρέχουσα ερμηνεία για
την επικαιροποίηση του Προγραμματος Σπουδών, σύμφωνα με το σκεπτικό της
προηγούμενης παραγράφου, δεν υφίσταται απόκλιση από τους στόχους του Τμήματος, μετά
την μετονομασία του.
2.3.4.

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

Θεωρούμε πως οι στόχοι τους οποίους επιδιώκει το Τμήμα επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό,
με σημαντικά, ωστόσο, περιθώρια βελτίωσης. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και
ερευνητικούς στόχους, εκτιμούμε πως είναι απαραίτητη προϋπόθεση καλής λειτουργίας, ο
εμπλουτισμός του διδακτικού προσωπικού ώστε να αυξηθεί η δύναμη των μελών ΕΠ που
υπηρετούν και να τονωθεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Υπάρχουν σε κάθε
περίπτωση σειρά θεμάτων (σταθεροποίηση της ποιότητας διδασκαλίας των μαθημάτων,
συνέχεια επίβλεψης πτυχιακών εργασιών, δημιουργία σταθερών θεσμών και κανόνων
λειτουργίας, ανάπτυξη και εμπλουτισμός των εργαστηρίων, παροχή μεταπτυχιακών /
σεμιναρίων σε αποφοίτους, κ.α.) για τα οποία η παρουσία μόνιμου εκπαιδευτικού
προσωπικού - σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα κάλυψη της πλειοψηφίας των διδακτικών
ωρών από συνεργάτες – είναι κρίσιμη και επιβεβλημένη. Ειδικά για το κομμάτι της έρευνας,
εκτός από την επαρκή διδακτική στελέχωση του Τμήματος, απαραίτητη προϋπόθεση
ανάπτυξης αποτελεί η δημιουργία και παροχή από το Τμήμα, μεταπτυχιακών προγραμματων
σπουδών, αλλά και ο εξοπλισμός και εμπλουτισμός των υπαρχόντων εργαστηρίων.
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2.3.5.

Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ
ίδρυσης) στόχων του Τμήματος;

Το ΦΕΚ ίδρυσης (189/τ. Α’/14-10-2004) δεν αναφέρεται στους στόχους ή/και στους
σκοπούς του Τμήματος. Είναι ζητούμενο να συμφωνηθούν και να ενσωματωθούν οι στόχοι
του τμήματος σε μία νέα επίσημη διατύπωση, και να κατοχυρωθούν θεσμικά.
Το μεν πρώτο, είναι ήδη σε εξέλιξη, στο πλαίσιο της τρέχουσας επικαιροποίησης του
Προγραμματος Σπουδών. Για την θεσμική κατοχύρωση, πρέπει να διερευνηθεί αν αυτό
αρκεί να γίνει σε επίπεδο ιδρύματος, ή να ενσωματωθεί σε μία μελλοντική νομοθετική
διαδικασία.
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2.4.

Διοίκηση του Τμήματος.

2.4.1.

Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα;

Στο Τμήμα λειτουργούν σε μόνιμη βάση οι εξής (διαρκείς) επιτροπές:



Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Σε ετήσια βάση συγκροτούνται και λειτουργούν οι εξής επιτροπές:






Επιτροπή Κατατάξεων
Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψήφιων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών
Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών
Επιτροπή Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Όταν το απαιτούν οι ανάγκες συγκροτούνται κατά περίπτωση και λειτουργούν, επιτροπές
καθορισμού προδιαγραφών εξοπλισμού, παραλαβής εξοπλισμού και έργων, κ.λπ.
2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα;
Το Τμήμα δεν διαθέτει εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας. Η εκπαιδευτική λειτουργία
του Τμήματος διέπεται από τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του ΤΕΙ Καλαμάτας
(νυν Πελοποννήσου) (ΦΕΚ 160/τ. Β’/16-02-2000) – ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία
αναθεώρησης προκειμένου να εκσυγχρονιστεί νομικά, αλλά και να εναρμονιστεί με την νέα
πραγματικότητα στην γ’βάθμια τεχνική εκπαίδευση - η δε διοικητική του λειτουργία από τον
Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Καλαμάτας (νυν Πελοποννήσου) (ΦΕΚ 207/τ.
Α’/05-09-2002).
2.4.3. Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή
στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του;
Λόγω του μικρού αριθμού μελών ΕΠ που υπηρετούν, δεν λειτουργούν επίσημα Τομείς στο
Τμήμα. Παρόλα αυτά, η διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών, επιβάλλει δύο
κατευθύνσεις ειδίκευσης: την κατεύθυνση της Πληροφορικής και την κατεύθυνση των
Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων οι οποίες περιλαμβάνονται και στον τίτλο του Τμήματος και οι
οποίες θα αποτελέσουν τους βασικούς «κορμούς» των τομέων σε περίπτωση που αυτοί
λειτουργήσουν στο μέλλον. Οι καθηγητές του Τμήματος εκτιμούν πως η γενική αυτή
διάρθρωση εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στην αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή
του.
Η πλέον πρόσφατη διαδικασία επικαιροποίησης του Προγράμματος και του Οδηγού
Σπουδών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την μετονομασία του Τμήματος, προκειμένου να
αποτυπώσει τις αλλαγές που επιφέρει το Άρθρο 4, Παρ. 1 του Π.Δ. 91 (Φ.Ε.Κ. 131 /τ. Α’/
05.06.2013), διαμορφώνει 3 νέες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου (Δίκτυα, Η/Υ,
Λογισμικό) σε αντικατάσταση των 2 υφιστάμενων κατευθύνσεων (Πληροφορική,
Τηλεπικοινωνίες). Με δεδομένη την διατήρηση των γνωστικών αντικειμένων του τμήματος
και των βασικών τεχνικών του προσανατολισμών, η μελλοντική δημιουργία τομέων, θα
μπορούσε να ακολουθήσει το νέο σχήμα των 3 κατευθύνσεων, ή το παλιό των 2 (με
αντιστοίχιση δηλαδή των κατευθύνσεων Η/Υ και Λογισμικού σε έναν τομέα και των Δικτύων
σε έναν άλλο).
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3. Προγράμματα Σπουδών
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των
προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), απαντώντας σε μια σειρά
ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο
«Ανάλυση Kριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων».
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον
σημεία:
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους κινδύνους από τα
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
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3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
3.1.1.

Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας;

- Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται;

Η ανταπόκριση του Προγράμματος Σπουδών στους στόχους του Τμήματος, ελέγχεται
συστηματικά μέσα από την καθιερωμένη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος που
πραγματοποιείται από τους σπουδαστές στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, υπό την
εποπτεία της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας αξιολογούνται μέσα
από μία σειρά ερωτήσεων τόσο τα μαθήματα από πλευράς επάρκειας και ανταπόκρισης
στους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, όσο και η υλοποίησή τους από τους
διδάσκοντες. Πιο συγκεκριμένα αξιολογούνται τα παρακάτω:
Μαθήματα: Σαφήνεια στόχων, οργάνωση & επάρκεια ύλης και βοηθημάτων,
προαπαιτούμενα, επίπεδο δυσκολίας ως προς το εξάμηνο, αντιστοιχία
Πιστωτικών Μονάδων σε ECTS, ποιότητα φροντιστηρίων και βιβλιογραφίας,
επαρκής / έγκαιρη αξιολόγηση από τους διδάσκοντες
 Διδάσκοντες: Επαρκής καθοδήγηση, εποικοδομητικά / αναλυτικά σχόλια,
βοηθητικές εργασίες, καλή οργάνωση & παρουσίαση μαθήματος, διέγερση
ενδιαφέροντος σπουδαστών, απλοποίηση εννοιών, χρήση παραδειγμάτων,
ενθάρρυνση ερωτήσεων, συνέπεια παρουσίας στα μαθήματα / ώρες
συνεργασίας με σπουδαστές, έγκαιρη διόρθωση.
 Σπουδαστές:
Τακτική
παρακολούθηση
παραδόσεων,
συστηματική
ανταπόκριση σε γραπτές εργασίες και μελέτη της ύλης, επαρκής εβδομαδιαία
ενασχόληση
Παρατίθεται (Παράρτημα Α) η διαδικασία, οι οδηγίες, τα ερωτηματολόγια και τα ενδεικτικά
αποτελέσματα αξιολόγησης (επεξεργασία των αποδελτιωμένων αποτελεσμάτων από το
Τμήμα) των 3 αυτών κατηγοριών (με ενοποίηση των ερωτήσεων ανα κατηγορία) για τα
μαθήματα των περιόδων Εαρινού Εξαμήνου 2010-11 και Χειμερινού Εξαμήνου 2011-12.
Επιπλέον των παραπάνω, διεξάγεται σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο μία αξιολόγηση
εστιασμένη σε θέματα επιχειρηματικότητας & καινοτομίας, με κατάλληλες ερωτήσεις προς
τους σπουδαστές του προπτυχιακού μαθήματος «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» από την δράση
ΜΟΚΕ3 . Παρατίθεται ενδεικτικά (Παράρτημα Β) το σχετικό ερωτηματολόγιο.


Μέτρο της ανταπόκρισης του Προγράμματος Σπουδών στις ανάγκες της αγοράς, αποτελούν
και τα σχόλια / αξιολογήσεις των Φορέων Απασχόλησης - όπως καταγράφονται στο σχετικό
βιβλίο και τις εκθέσεις αξιολόγησης των εποπτών καθηγητών - κατά την εκπόνηση
Πρακτικής Άσκησης των τελειόφοιτων σπουδαστών. Η πληροφορία αυτή αξιολογείται σε
επίπεδο Τμήματος από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και σε επίπεδο Ιδρύματος από το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Τέλος, πραγματοποιείται τακτικά (περίπου 2 φορές ανά έτος) επαφή των σπουδαστών με τις
τρέχουσες ανάγκες / εξελίξεις στην σχετική αγορά εργασίας μέσα από την διοργάνωση
εξειδικευμένων ημερίδων σταδιοδρομίας και συμβουλευτικής / επαγγελματικού
προσανατολισμού στα πλαίσια των δράσεων της δομής ΔΑΣΤΑ, η οποία συντονίζει τα
θέματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας των σπουδαστών, αλλά και της δράσης ΜΟΚΕ που
εστιάζει σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Παρατίθενται ενδεικτικά
(Παράρτημα Γ, Παράρτημα Δ), οι συνοπτικές εκθέσεις υλοποίησης και τα συμπεράσματα
από 2 τέτοιες ημερίδες Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού προσανατολισμού, που
πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα στις 25/5/2011 και στις 29/5/2013 αντίστοιχα.
- Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται;

3

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), γραφείο του ΤΕΙ που εστιάζει στην παροχή
γνώσεων και πληροφοριών σχετικές με την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την
διασύνδεσή τους με αντίστοιχους φορείς της αγοράς. Αποτελεί εξειδικευμένη δράση της ομάδας
ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας) και απευθύνεται σε προπτυχιακούς, τελειόφοιτους
και πρόσφατα αποφοιτήσαντες σπουδαστές.
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Το Τμήμα δια του ορισμού αντίστοιχης 3-μελούς ομάδας εργασίας από τους οικείους
καθηγητές, επεξεργάζεται και εισηγείται σε τακτά χρονικά διαστήματα προς μία επιτροπή
(συνήθως 5-μελή με την προσθήκη καθηγητών από άλλα τμήματα του μητρικού ΤΕΙ, με
συναφή γνωστικά αντικείμενα) και στη συνέχεια προς το Συμβούλιο (Συνέλευση) του ΤΕΙ
Καλαμάτας (νυν Πελοποννήσου), μικρής ή μεγάλης κλίμακας αναθεωρήσεις του
Προγράμματος Σπουδών.
Οι αναθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
σπουδαστών και τις σχετικές τάσεις στην αγορά εργασίας, όπως αυτές προκύπτουν από τα
αποτελέσματα των καθιερωμένων διαδικασιών αξιολόγησης του Τμήματος, τις τακτικές
ημερίδες Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και τις απαιτούμενες
προσαρμογές στην τρέχουσα νομοθεσία / εσωτερικούς κανονισμούς.
Ο προηγούμενος κύκλος σημαντικής αναθεώρησης του Προγράμματος και του Οδηγού
σπουδών πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 με εφαρμογή στο
ακαδημαϊκό έτος 2011-12, ενώ μικρότερης κλίμακας προσαρμογή πραγματοποιήθηκε και
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 (κυρίως απαλοιφή όλων των προαιρετικών μαθημάτων σε
εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας).
Στην παρούσα φάση (τέλος ακαδημαϊκού έτους 2012-13), βρίσκεται σε εξέλιξη μία νέα
σημαντική αναθεώρηση του Προγράμματος και του Οδηγού σπουδών, στη βάση των
αλλαγών που επιφέρει το Άρθρο 4, Παρ. 1 του Π.Δ. 91 (Φ.Ε.Κ. 131 /τ. Α’/ 05.06.2013),
σύμφωνα με το οποίο διαμορφώνονται 3 νέες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου
(Δίκτυα, Η/Υ, Λογισμικό) σε αντικατάσταση των 2 υφιστάμενων κατευθύνσεων
(Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες). Η τρέχουσα ερμηνεία για την μετατροπή των
κατευθύνσεων, είναι η ενσωμάτωση των υπαρχόντων γνωστικών αντικειμένων του
τμήματος, σε ένα νέο πιο σύγχρονο πλαίσιο, χωρίς αλλοίωση της φύσης και των βασικών
τεχνολογικών προσανατολισμών του.
- Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;

Μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο (Συνέλευση) του ΤΕΙ, το Πρόγραμμα Σπουδών
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.cs.teikal.gr/) και ενσωματώνεται
στον οδηγό σπουδών, ο οποίος διατίθεται τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και έντυπη μορφή στους
σπουδαστές από την Γραμματεία του Τμήματος.
- Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς
χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της;

Η διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων σε επίπεδο
ιδρύματος, εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ομάδας ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης &
Σταδιοδρομίας) και πιο συγκεκριμένα εντάσσεται στις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης
του ΤΕΙ Καλαμάτας (νυν Πελοποννήσου). Στο πλαίσιο αυτό οι πτυχιούχοι συμπληρώνουν
σχετικά ερωτηματολόγια, εγγράφονται σε ΒΔ αναζήτησης εργασίας και ενημερώνονται
τακτικά για τις δυνατότητες επαγγελματικής εξειδίκευσης / μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα
αντικείμενά τους.
Παράλληλα, τόσο μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, όσο και της δράσης ΜΟΚΕ, οι
απόφοιτοι που προχωρούν σε επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες σχετικές με το
αντικείμενό τους, εντάσσονται στις δράσεις (ημερίδες, σεμινάρια, mentoring)
επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής που πραγματοποιούνται τακτικά για
τους προπτυχιακούς σπουδαστές.
Το Τμήμα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην σταδιοδρομία των αποφοίτων του μέσα από τις
παραπάνω δράσεις, αλλά και από τις αξιολογήσεις της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Ένα
θέμα που παρουσιάζεται στην πράξη, είναι ότι δεν διατίθενται στοιχεία της επαγγελματικής
εξέλιξης ενός ικανού αριθμού αποφοίτων, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα και ρεαλιστικά
συμπεράσματα για την ανταπόκριση του Προγράμματος Σπουδών στις ανάγκες και εξελίξεις
της αγοράς.
Η πλέον αποτελεσματική επαφή των αποφοίτων με το Τμήμα, σε ότι αφορά την ανταλλαγή
πληροφορίας επαγγελματικής εξέλιξης, πραγματοποιείται μέσω των ημερίδων
σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού, που πραγματοποιούνται τακτικά και
είναι εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης
των αποφοίτων.
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3.1.2.

Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών;4

- Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων;

Το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δέκα (10) Μαθήματα Γενικής Υποδομής
(ΜΓΥ) τα οποία αντιστοιχούν στο 16% του συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων.
Περιλαμβάνονται, ακόμη, δεκαπέντε (15) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), τα οποία
καλύπτουν ποσοστό 24% του συνόλου των μαθημάτων, και τριανταένα (31) μαθήματα
Ειδικότητας (ΜΕ), τα οποία αντιστοιχούν στο 50% του συνόλου των προσφερόμενων
μαθημάτων. Περιλαμβάνονται, επιπλέον, έξι (6) μαθήματα ΔΟΝΑ (Διοίκησης, Οικονομίας,
Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών) που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου των
μαθημάτων του Προγράμματος.
Η συνεκτικότητα του προγράμματος προκύπτει από την ομαλή μετάβαση των σπουδαστών
στα μαθήματα ειδικότητας, μέσα από τα μαθήματα ειδικής υποδομής. Σε κάθε περίπτωση το
μοντέλο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, είναι το ίδιο με αυτό που
χρησιμοποιείται με επιτυχία επι σειρά ετών και σε άλλα αντίστοιχα τμήματα ΤΕΙ σε όλη την
επικράτεια.
- Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ;

Το Τμήμα προσφέρει πέντε (5) μαθήματα (ελεύθερης) επιλογής ανά κατεύθυνση.
- Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης
επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;

Σε σύνολο 62 μαθημάτων, 32 (52%) είναι υποχρεωτικά (Υ) και 30 (48%) επιλογής
υποχρεωτικά (ΕΥ). Στα τελευταία περιλαμβάνονται και τα 5 (8%) μαθήματα ελεύθερης
επιλογής.
- Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών
γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;

βλπ. προηγ. ερώτημα
- Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αντιστοιχούν
σε σύνολο 301 ωρών, οι οποίες κατανέμονται σε 151 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας (50%), 38
ώρες φροντιστηριακών μαθημάτων (13%) και 112 ώρες εργαστηριακής εξάσκησης (37%).
- Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων;
Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης,
αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;

Στο Τμήμα δεν λειτουργούν τομείς ή ομάδες μαθημάτων. Η επανεκτίμηση / αναπροσαρμογή
/ επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων, εξασφαλίζεται με τη διαδικασία αξιολόγησης και
αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών η οποία διενεργείται τακτικά. Τυχόν κενά ή/και
επικαλύψεις αντιμετωπίζονται με εξορθολογισμό και επικαιροποίηση της ύλης, σε
συνεργασία με τους διδάσκοντες, κατά περίπτωση. Πρόβλημα στο σημείο αυτό αποτελεί η
τακτική ανανέωση του διδακτικού προσωπικού, το οποίο βασίζεται σε έκτακτους συνεργάτες
και ως εκ τούτου δεν εξασφαλίζεται η ομαλή και συνεκτική βελτίωση της ύλης, με την συνεχή
αλλαγή των διδασκόντων.
- Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων που
εντάσσονται στο σύστημα;

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων. Σε σύνολο
62 μαθημάτων, τα 22 (36%) εντάσσονται στο σύστημα αυτό. Δεν έχουν παρατηρηθεί
προβλήματα λειτουργικότητας μέχρι στιγμής.

4

Συμπληρώστε τους πίνακες 12.1 και 12.2.
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- Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα σπουδών; Ποιά είναι αυτά;

Το Τμήμα υποστηρίζει με δικό του προσωπικό (μόνιμοι ΕΠ και έκτακτοι συνεργάτες) όλα τα
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του, πλην των μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας που
προσφέρονται από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Ιδρύματος. Τα μαθήματα αυτά είναι
προαιρετικά.
Το Τμήμα δεν προσφέρει μαθήματα σε άλλο πρόγραμμα σπουδών.
- Ποιές ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά μαθήματα;

Στο Τμήμα διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα σε 3 επίπεδα (Ξένη Γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Τα
αντίστοιχα μαθήματα είναι προαιρετικά.
3.1.3

Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;

- Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοί
συγκεκριμένα;

Ο κύριος τρόπος αξιολόγησης των σπουδαστών σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τον
Οδηγό Σπουδών και τον Κανονισμό του Ιδρύματος, είναι η γραπτή εξέταση στο τέλος του
εξαμήνου για το θεωρητικό σκέλος των μαθημάτων.
Για το εργαστηριακό σκέλος, εφαρμόζεται ένα σύστημα (3-5) διαδοχικών ενδιάμεσων
αξιολογήσεων (γραπτών / πρακτικών) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και μία τελική
αξιολόγηση στην λήξη του εξαμήνου.
Σε ειδικές περιπτώσεις όπου προκύπτει αποδεδειγμένα αδυναμία γραπτής εξέτασης από
μέρους των σπουδαστών, παρέχεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης.
Στην πλειονότητα των θεωρητικών μαθημάτων εφαρμόζεται (κατά την κρίση του
διδάσκοντα) και η ενδιάμεση προαιρετική αξιολόγηση - πρόοδος (συνήθως γραπτή) στη
μέση της διδακτικής περιόδου.
Παράλληλα, ή και σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες μεθόδους, πραγματοποιούνται –
ανάλογα και με την φύση του κάθε μαθήματος και την κρίση του διδάσκοντα- αναθέσεις
εργασιών κατ’ οίκον, σε αντικατάσταση, ή συμπληρωματικά προς τις ενδιάμεσες
αξιολογήσεις.
- Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;

Η βαθμολόγηση των φοιτητών (γραπτές εξετάσεις, προφορικές αξιολογήσεις, εργασίες κατ’
οίκον) γίνεται βάσει συγκεκριμένων κανόνων, που ανακοινώνονται προφορικά (στα
εισαγωγικά μαθήματα) και γραπτά (ηλεκτρονική Πλατφόρμα eClass).
Μετά από την διεξαγωγή κάθε μορφής αξιολόγησης, παρέχονται στους φοιτητές οι ορθές /
αποδεκτές απαντήσεις / λύσεις με βάση την εξεταστέα ύλη και τα αποτελέσματα αναρτώνται
εγκαίρως και για το σύνολο των συμμετεχόντων (βάσει Αρ. Μητρώου κάθε σπουδαστή) στην
ιστοσελίδα του μαθήματος, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος διάδρασης (έλεγχος
γραπτού, απορίες, κλπ), πριν την οριστικοποίηση της λίστας και υποβολή στην γραμματεία
του Τμήματος.
- Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή;

Η αξιολόγηση της εξεταστικής διαδικασίας προκύπτει έμμεσα από την διαδικασία
αξιολόγησης μαθημάτων / διδασκαλίας από τους σπουδαστές, όπως πραγματοποιείται στην
λήξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά και την αξιολόγηση των ποσοστών επιτυχίας ανά
μάθημα και διδάσκοντα (στοιχεία που παρέχονται από την Γραμματεία στην επιτροπή
αξιολόγησης που συγκροτείται από τους καθηγητές του Τμήματος).
- Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωματικής εργασίας;

Τα τακτικά μέλη του Ε.Π. και οι επιστημονικοί / εργαστηριακοί συνεργάτες προτείνουν
θέματα πτυχιακής εργασίας στην έναρξη κάθε εξαμήνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
τον κανονισμό.
Τα θέματα αυτά εξετάζονται από την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών ως προς την
καταλληλότητά τους, την πρωτοτυπία τους, το βαθμό δυσκολίας τους κ.λπ. και διαβιβάζονται
προς το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ Καλαμάτας (Συνέλευση ΤΕΙ-Π) προκειμένου να εγκριθούν και
ανακοινώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αναρτώνται σε πίνακες
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ανακοινώσεων, εντός του πρώτου διμήνου κάθε εξαμήνου στους σπουδαστές. Από το Τμήμα
ορίζεται για κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας ένα μέλος Ε.Π.5 που επιβλέπει την πρόοδο στην
επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους σπουδαστές στην αναζήτηση της καλύτερης
λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό
και εποπτεύει τα μέλη του Ε.Τ.Π. όπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία.
Οι σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να
επιλέξουν θέμα που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο κατάλογο θεμάτων. Εναλλακτικά,
μπορούν να επιλέξουν μεταξύ εγκεκριμένων θεμάτων που προτάθηκαν σε προηγούμενες
περιόδους, εφόσον αυτά δεν έχουν ακόμη ανατεθεί και με τη σύμφωνη γνώμη του
υπεύθυνου διδάσκοντα και της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών.
Μετά από συνεννόηση των ενδιαφερομένων για ένα θέμα σπουδαστών με τον σχετικό
επιβλέποντα διδάσκοντα, πραγματοποιείται από κάθε σπουδαστή ξεχωριστά αίτηση
ανάληψης του θέματος υπογεγραμμένη από τον σχετικό επιβλέποντα και το οποίο εφόσον
συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις (έλεγχος θέματος, ημερομηνιών και καρτέλας
σπουδαστή από την Γραμματεία του Τμήματος), εγκρίνεται από τον προϊστάμενο του
Τμήματος.
Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας γίνεται την καθορισμένη ημερομηνία ενώπιον
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής η οποία αποτελείται από τον επιβλέποντα (ή τους
επιβλέποντες, στην περίπτωση που υπάρχει συν-επίβλεψη) και συμπληρώνεται από μέλη του
εκπαιδευτικού προσωπικού με εξειδίκευση συναφή με το θέμα της εργασίας.
Στην περίπτωση απουσίας μέλους ή μελών της επιτροπής η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών
δύναται να αναπληρωθεί το απουσιάζον μέλος σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του
Τμήματος, ώστε να αποφευχθεί η ματαίωση της παρουσίασης.
Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, ο σπουδαστής θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία
κατάθεσης πτυχιακής εργασίας ώστε να οριστεί εκ νέου ημερομηνία παρουσίασης με
διαφορετική, ενδεχομένως, σύνθεση εξεταστικής επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και για την
περίπτωση απουσίας ενός τουλάχιστον των εξεταζομένων. Η διαδικασία της παρουσίασης
είναι ανοιχτή στο κοινό (διδάσκοντες, σπουδαστές, προσωπικό και κάθε ενδιαφερόμενο) και
αποτελείται από δύο μέρη: την παρουσίαση και την εξέταση. Για την παρουσίαση
χρησιμοποιούνται τα εποπτικά μέσα που κρίνονται κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση και τις
ιδιαιτερότητες του θέματος. Μετά το πέρας της παρουσίασης, η εξεταστική επιτροπή
απευθύνει ερωτήματα προς τον εξεταζόμενο είτε για τη διευκρίνιση ασαφειών, είτε για το
σχηματισμό γνώμης ως προς την επάρκεια του σπουδαστή και τη γνώση του επί του θέματος.
Με την ολοκλήρωση των ερωτήσεων της επιτροπής, το κοινό μπορεί επίσης να απευθύνει
ερωτήματα προς τον εξεταζόμενο.
Στην συνέχεια, η επιτροπή αποσύρεται, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του
εξεταζόμενου. Κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής βαθμολογεί ανεξάρτητα την πτυχιακή
εργασία, συνεκτιμώντας την πρόταση του επιβλέποντα. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των
τριών αξιολογητών, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, αποτελεί την τελική βαθμολογία
της πτυχιακής εργασίας. Αναπομπή της πτυχιακής εργασίας είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση
ελλιπούς παρουσίασης και μόνο για μία φορά. Εάν η αξιολόγηση παραμείνει αρνητική και
μετά την αναπομπή, τότε ο σπουδαστής οφείλει να αναλάβει άλλο θέμα πτυχιακής εργασίας.
Η βαθμολόγηση της πτυχιακής λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ικανότητα διαχείρισης
και εκπόνησης του θέματος, το βαθμό χρήσης πρωτότυπων ερευνητικών εργαλείων, την
έκταση της βιβλιογραφικής επισκόπησης και το βαθμό κατανόησης της βιβλιογραφίας, την
εξαγωγή σημαντικών και πρωτότυπων συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων, την ποιότητα
του γραπτού δοκιμίου, την ποιότητα της παρουσίασης και την ικανότητα απάντησης στις
ερωτήσεις της επιτροπής.
Οι επιμέρους βαθμολογίες και ο τελικός βαθμός καταγράφονται σε πρακτικό βαθμολογίας,
ένα για κάθε εξεταζόμενο, το οποίο κατατίθεται στη Γραμματεία με ευθύνη του επιβλέποντα.
Πριν από την καταχώριση της βαθμολογίας του σπουδαστή, το πρακτικό της εξεταστικής
επιτροπής εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
- Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωματική εργασία; Ποιες;

Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικά με το περιεχόμενο σπουδών
και με την τεχνολογική κατεύθυνση του Τμήματος. Η επάρκεια και συμμόρφωση των
θεμάτων με τους στόχους και τα ποιοτικά κριτήρια του Τμήματος αρχικά και του ΤΕΙ
5

Κάθε τακτικό μέλος του Ε.Π. του τμήματος στα πλαίσια απασχόλησής τους υποχρεωτικά αναλαμβάνει την
επίβλεψη ενός αριθμού πτυχιακών εργασιών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό
ανάθεση πτυχιακών γίνεται και στους επιστημονικούς συνεργάτες. Ο αριθμός πτυχιακών εργασιών που μπορούν
να επιβλέψουν τα μέλη του Ε.Π. καθορίζεται από το Τμήμα.
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συνολικά, εξασφαλίζεται κατά την επεξεργασία των προτάσεων των εισηγητών διδασκόντων
προς την Επιτροπή Πτυχιακών του Τμήματος και την ακόλουθη έγκρισή τους από το
Συμβούλιο (Συνέλευση) του ΤΕΙ.
Στην συνέχεια είναι ευθύνη του υπεύθυνου επιβλέποντος η τήρηση των προβλεπόμενων
κανόνων κατά την υλοποίηση του θέματος και η εξασφάλιση της επιστημονικής ποιότητας
των αποτελεσμάτων. Σε δεύτερο επίπεδο αυτό μπορεί να ελεγχθεί από την επιτροπή
πτυχιακών. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο ερώτημα, η αξιολόγηση της πτυχιακής
λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ικανότητα διαχείρισης και εκπόνησης του θέματος, τον
βαθμό χρήσης πρωτότυπων ερευνητικών εργαλείων, την έκταση της βιβλιογραφικής
επισκόπησης και το βαθμό κατανόησης της βιβλιογραφίας, την εξαγωγή σημαντικών και
πρωτότυπων συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων, την ποιότητα του γραπτού δοκιμίου, την
ποιότητα της παρουσίασης και την ικανότητα / αρτιότητα απάντησης στις ερωτήσεις της
επιτροπής.
Τέλος, είναι σε εξέλιξη στο Τμήμα, διαδικασία εκπόνησης ενός νέου Κανονισμού Πτυχιακών
Εργασιών και δημιουργία αντίστοιχου ηλεκτρονικού Αποθετηρίου, όπου θα παρέχονται
διαδικτυακά υπηρεσίες ενημέρωσης και συμμετοχής στη διαδικασία ανάληψης και
εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, τόσο για τους σπουδαστές, όσο και για τους διδάσκοντες.
3.1.4

Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών;

- Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιό ποσοστό;

Δεν υπάρχει προς το παρόν συμμετοχή διδασκόντων, εκτός από περιστασιακές διαλέξεις από
επισκέπτες καθηγητές στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS.
- Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);

Η συμμετοχή των αλλοδαπών φοιτητών ανέρχεται σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας
στο 2,36% (21 αλλοδαποί φοιτητές σε σύνολο 889 εγγεγραμμένων) για το Ακαδ. Έτος 201112. Στα ίδια επίπεδα κυμάνθηκε (2,78%) και για το Ακαδ. Έτος 2012-13 (25 / 900)
- Πόσα και ποιά μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;

Διδάσκονται περιστασιακά μαθήματα στα Αγγλικά, στα πλαίσια του προγράμματος
ERASMUS, μετά από συνεννόηση των διδασκόντων του Τμήματος.
- Σε πόσα (και ποιά) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS,
ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συμμετέχει το Τμήμα;

Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Erasmus, έχοντας ορίσει μέλος Ε.Π. ως
συντονιστή. Παρά το γεγονός ότι το Τμήμα στελεχώθηκε με μόνιμα μέλη Ε.Π. μόλις προ
τριετίας περίπου, στο Πρόγραμμα (κατά το υπο εξέταση διάστημα) έχουν συμμετάσχει δύο
(2) εξερχόμενοι σπουδαστές, τρεις (3) εισερχόμενοι και δύο (2) εισερχόμενοι διδάσκοντες.
- Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; Ποιές;

Το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες για την κινητικότητα σπουδαστών, διδασκόντων
και προσωπικού στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus. Ήδη βρίσκονται σε ισχύ
συμφωνίες με το State Higher Vocational School in Krosno της Πολωνίας, το Πανεπιστήμιο
Pardubice της Δημοκρατίας της Τσεχίας, το Πανεπιστήμιο Szechenyi Istvan της Ουγγαρίας
και το Vilnius Business College της Λιθουανίας. Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος πρόκειται
να τεθεί σε ισχύ και η διμερής συμφωνία με το Instituto Superior di Maia της Πορτογαλίας.
- Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιές;

Δεν υπάρχουν προς το παρόν τέτοιες διακρίσεις.
- Eφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);

Το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) εφαρμόζεται από την ίδρυση του
Τμήματος και έχει οριστεί μέλος Ε.Π. ως συντονιστής. Το Τμήμα εκδίδει πιστοποιητικά
αναλυτικής βαθμολογίας στην Αγγλική γλώσσα τόσο για τους εισερχόμενους Erasmus, αλλά
και για τους λοιπούς αιτούντες.
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Το Τμήμα αποδέχεται, για την αναγνώριση μαθημάτων, πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας (transcript of records) στα αγγλικά από τους εξερχόμενους φοιτητές Erasmus
που επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο εξωτερικό και αναγνωρίζει
όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας του
σπουδαστή μετά την επιστροφή του.
- Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος ECTS;

Αντί της διάθεσης ενημερωτικού υλικού σε έντυπη μορφή, το Τμήμα επέλεξε να
συμπεριλάβει το υλικό αυτό στον ιστότοπό του, όπου μεταξύ των άλλων έχει αναρτηθεί και ο
επίσημος οδηγός που περιγράφει το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS Users’
Guide).
3.1.5

Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών;

- Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές;

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτικός. Το Τμήμα συμμετέχει στο
Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Καλαμάτας» το οποίο έχει ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ και βρίσκεται σε εξέλιξη από το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2010-2011 έως και
σήμερα. Μέλος Ε.Π. έχει οριστεί ως τμηματικός Επιστημονικός Υπεύθυνος του
Προγράμματος.
- Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιό ποσοστό των φοιτητών την επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το
ενδιαφέρον των φοιτητών;

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φοιτητών.
- Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική;

Οι σπουδαστές που πρόκειται να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση ενημερώνονται
κατά τακτό και συστηματικό τρόπο (τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο) από τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ
Καλαμάτας». Επιπλέον, το Τμήμα έχει συμπεριλάβει στον ιστότοπό του αναλυτικές
πληροφορίες, που αφορούν στο θεσμό της πρακτικής άσκησης και αναρτά ανακοινώσεις
σχετικές με την προσφορά θέσεων από φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα.
- Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; Ποιά είναι η διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός
εσωτερικός κανονισμός;

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ορίζεται από τον νόμο ως εξαμηνιαία,
και οργανώνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η εποπτεία της γίνεται από την
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος η οποία συγκροτείται από τρία μέλη Ε.Π. του
Τμήματος. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των
σπουδαστών είναι σε γνώση των σπουδαστών και περιλαμβάνονται αναλυτικά στον
ιστότοπο του Τμήματος. Επιπλέον, στο Ίδρυμα λειτουργεί Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το
οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των σπουδαστών.
- Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών;

Παρά την οικονομική κρίση, το Τμήμα δεν αντιμετώπισε μέχρι στιγμής πρόβλημα
προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης, προφανώς λόγω της φύσης των αντικειμένων τα
οποία θεραπεύει. Το πρόβλημα της γραμματειακής υποστήριξης επιλύθηκε πρόσφατα με την
μετάταξη προσωπικού στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε γενικές γραμμές, το Τμήμα δεν
αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες σχετικά με την οργάνωση της πρακτικής άσκησης των
σπουδαστών του. Καταβάλλεται δε προσπάθεια, να διευρυνθεί το σύνολο των φορέων που
παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης, μέσα από στοχευμένες ημερίδες ενημέρωσης τόσο
των φορέων, όσο και των σπουδαστών.
- Σε ποιές ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα;
Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;
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Η πρακτική άσκηση στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών του Τμήματος προς το
εργασιακό περιβάλλον και στην προσφορά πρακτικών γνώσεων που αποκτώνται στους
χώρους εργασίας και όχι στα αμφιθέατρα. Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης άρχισε να
λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2008-2009 και η μέχρι τώρα εμπειρία
δείχνει πως τα αποτελέσματα υπήρξαν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. Οι σπουδαστές μας
ασκήθηκαν σε μεγάλους Οργανισμούς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της χώρας, σε
τμήματα Πληροφορικής φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε εργαστήρια ΑΕΙ,
αλλά και σε μικρότερες επιχειρήσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αποκομίζοντας
πολύτιμη εμπειρία και εξασφαλίζοντας τα θετικά σχόλια των εποπτών τους στους φορείς
απασχόλησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στις τελικές εκθέσεις αξιολόγησης της Πρακτικής
Άσκησης. Σε αρκετές δε περιπτώσεις, η εργασιακή εμπειρία οδήγησε σε πρόσληψη των
πρώην ασκούμενων σπουδαστών στους φορείς αυτούς.
- Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας;

Αν και η σύνδεση του αντικειμένου απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας δεν είναι πάντοτε εφικτή, το Τμήμα ανέκαθεν ενθάρρυνε τη
σύνδεση αυτή. Δεδομένου ότι η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή εργασία εκπονούνται στο
όγδοο εξάμηνο σπουδών, το Τμήμα παρείχε διευκολύνσεις σε σημαντικό αριθμό
σπουδαστών οι οποίοι συνδύασαν το αντικείμενο της πρακτικής τους άσκησης με το θέμα
της πτυχιακής τους εργασίας. Ειδικότερα, μπορούν να αναφερθούν αρκετές περιπτώσεις
κατά τις οποίες ασκούμενοι σπουδαστές συνεργάστηκαν με τους επόπτες των φορέων
πρακτικής άσκησης και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος προκειμένου να
επεξεργαστούν και να ολοκληρώσουν την πτυχιακή τους εργασία. Η ωσμωτική δράση αυτής
της μορφής κρίνεται εξαιρετικά επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους (σπουδαστές,
φορείς, Τμήμα).
- Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων;

Είναι αυτονόητο πως, πέραν των άλλων στόχων της πρακτικής άσκησης, είναι επιθυμητή η
δημιουργία ευκαιριών μελλοντικής απασχόλησης των σπουδαστών. Είναι προφανές, και το
τονίζουμε με κάθε ευκαιρία στους σπουδαστές μας, πως η θετική ανταπόκρισή τους στα
καθήκοντα που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης μπορεί να
αποτελέσει κίνητρο προσφοράς εκ μέρους του εργοδότη μιας μόνιμης θέσης εργασίας στον
σπουδαστή μετά την αποφοίτησή του. Δυστυχώς, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση
περιορίζει τη δυνατότητα αυτή, τουλάχιστον σε σχέση με το παρελθόν, και δεν κρύβουμε τον
προβληματισμό μας και τη γενικότερη ανησυχία μας ως προς τις ευκαιρίες επαγγελματικής
αποκατάστασης που προσφέρονται στους αποφοίτους μας.
- Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την
πρακτική άσκηση των φοιτητών;

Το Τμήμα έχει έρθει σε επαφή με δυνητικούς φορείς απασχόλησης των σπουδαστών του
προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους για προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.
Το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
υπήρξε μεγαλύτερος της ζήτησης αποδεικνύει την επιτυχία των προσπαθειών του Τμήματος
για την εξασφάλιση της αναγκαίας διασύνδεσης με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή
παραγωγικούς φορείς τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο.
- Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο);

Το Τμήμα έχει το ίδιο θεσμοθετήσει επίσημα δεκατέσσερις (14) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών ανά εξάμηνο, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες πιστώσεις από τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Έχει επίσης εξασφαλίσει, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, την προσφορά δέκα
(10) θέσεων ανά εξάμηνο για την πρακτική άσκηση σπουδαστών του Τμήματός μας στις
κεντρικές υποδομές του Ιδρύματος, στην πόλη της Καλαμάτας.
Επιπλέον, με επιστολές του προς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας καθώς και προς μεγάλους
Οργανισμούς και εταιρείες του κλάδου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών έχει
ζητήσει την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης, με θετική ανταπόκριση.
Προς την ίδια κατεύθυνση, έχει προχωρήσει και σε τοπικό επίπεδο σε επαφές και
διοργάνωση σχετικών ημερίδων ενημέρωσης (με πιο πρόσφατη αυτήν της 29/5/2013 –
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βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) με φορείς της Σπάρτης αλλά και του νομού Λακωνίας (π.χ.
Επιμελητήριο Λακωνίας, Δήμος Σπάρτης, Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης, Ένωση Ξενοδόχων,
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, εμπορικές εταιρείες κ.λπ.)
προκειμένου να θεσμοθετηθούν θέσεις πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές του. Η
ανταπόκριση υπήρξε θετική και ήδη σημαντικός αριθμός σπουδαστών μας έχουν
ολοκληρώσει ή πραγματοποιούν την άσκησή τους σε φορείς του νομού μας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Τμήμα καταβάλλει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του
προσπάθειες για τη διευκόλυνση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus. Ήδη μία (1) σπουδάστρια
έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την άσκησή της σε εταιρεία σχεδιασμού ιστοτόπων στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
- Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα
εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;

Η άμεση επαφή (με φυσική παρουσία στον χώρο άσκησης) των εποπτών εκπαιδευτικών με
τους εκπροσώπους των φορέων πρακτικής άσκησης δεν είναι πάντοτε εύκολη. Το Τμήμα
διαθέτει μόλις τρία (3) μέλη Ε.Π. με αυξημένες εκπαιδευτικές και διοικητικές υποχρεώσεις,
τα οποία εποπτεύουν την πρακτική άσκηση όλων των σπουδαστών του Τμήματος.
Επιπλέον, μεγάλο μέρος των σπουδαστών πραγματοποιούν την άσκησή τους σε φορείς η
έδρα των οποίων βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του Τμήματος. Παρόλα αυτά,
οι επόπτες εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους εργασίας των
ασκουμένων και σε κάθε περίπτωση παρακολουθούν στενά την πρόοδό τους (μέσω ηλ.
αλληλογραφίας, τηλεφωνικών επαφών, κ.α.).
Σε αρκετές περιπτώσεις η συνεργασία μεταξύ σπουδαστών, εποπτών εκπαιδευτικών και
εκπροσώπων των φορέων έχει συμβάλει στην επίλυση σημαντικών, πολλές φορές,
προβλημάτων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (π.χ. αλλαγή φορέα απασχόλησης,
κ.λπ.).
- Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της
πρακτικής άσκησης; Ποιες;

Το Τμήμα έχει θέσει, με απόφασή του, ως βασική προϋπόθεση για τη συνεργασία του με
κάποιον φορέα πρακτικής άσκησης, την δραστηριοποίηση του τελευταίου σε αντικείμενο
σχετικό με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.
Η άσκηση σε φορέα με μη συναφές αντικείμενο είναι δυνατή, αρκεί τα καθήκοντα τα οποία
θα αναλάβει ο σπουδαστής να είναι συναφή με την Πληροφορική και/ή τις Τηλεπικοινωνίες
(π.χ. Τμήμα Πληροφορικής ενός Δήμου, Τμήμα Δικτύων μιας Τράπεζας).
Ειδικότερα, το Τμήμα έχει συντάξει το ακόλουθο ενδεικτικό κατάλογο φορέων (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε με ονομαστική λίστα φορέων):









Όλοι οι Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που διαθέτουν Τμήματα
Πληροφορικής ή Τμήματα Μηχανογράφησης (π.χ. Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι,
Τράπεζες, Νοσοκομεία, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κ.λπ.)
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου (όπου π.χ. η πρακτική άσκηση μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε σχετικά Εργαστήρια)
Πάροχοι Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (π.χ. Εταιρείες Σταθερής ή Κινητής
Τηλεφωνίας, πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου – ISPs κ.λπ.)
Φορείς με Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) σε συναφή αντικείμενα.
Φορείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη ή/και την υποστήριξη υπηρεσιών
Πληροφορικής (π.χ. ανάπτυξη λογισμικού, διαδικτυακών υπηρεσιών, υποστήριξη
πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ.)
Φορείς που ασχολούνται με την σχεδίαση, την ανάπτυξη ή την υποστήριξη
Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ή/και υπηρεσιών. (Κατασκευαστικοί Οίκοι
Τηλεπικοινωνιακού Υλικού ή Αντιπρόσωποί τους κ.λπ.)
Φορείς που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης στα αντικείμενα
της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (π.χ. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Εταιρείες διεξαγωγής Σεμιναρίων, κ.λπ.)
Κάθε άλλος σχετικός φορέας, ύστερα από την έγκριση της Επιτροπής Πρακτικής
Άσκησης του Τμήματος
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- Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές;

Σε πρώτο επίπεδο, οι σπουδαστές παρακολουθούνται από τον υπεύθυνο επόπτη
εκπαιδευτικό (μέλος Ε.Π. του Τμήματος) ο οποίος ορίζεται από την Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης.
Σε δεύτερο επίπεδο, επιλαμβάνεται η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.
Στην υποστήριξη των σπουδαστών εμπλέκονται, ακόμα, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του
Ιδρύματος, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης και η Γραμματεία του
Τμήματος.
Στην παρακολούθηση και υποστήριξη σπουδαστών που πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση στο εξωτερικό συμμετέχουν, επίσης, ο συντονιστής Erasmus του Τμήματος, ο
Ιδρυματικός υπεύθυνος Erasmus, και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών6
3.2.1

Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προς το παρόν δεν παρέχεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
3.2.2

Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών.7

Δ/Ε
3.2.3

Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας;

 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι;

Δ/Ε
 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές
είναι;

Δ/Ε
 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;

Δ/Ε
 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών
Σπουδών από το Τμήμα;

Δ/Ε
3.2.4

Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών;8

 Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων;

Δ/Ε
 Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων
ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;

Δ/Ε
 Ποιά είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής,
μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;

Δ/Ε
 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων
δραστηριοτήτων;

Δ/Ε
 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ των
μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει
διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;
6

Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για καθένα από τα ΠΜΣ.
7
Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
8
Συμπληρώστε τους Πίνακες 13.1 και 13.2.
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Δ/Ε
 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;

Δ/Ε
3.2.5

Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;

 Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών;
Ποιοι συγκεκριμένα;

Δ/Ε
 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;

Δ/Ε
 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή;

Δ/Ε
 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;

Δ/Ε
 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία;

Δ/Ε
3.2.6

Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

 Ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Δ/Ε
 Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Δ/Ε
 Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Δ/Ε
3.2.7

Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;9

 Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών;

Δ/Ε
 Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;

Δ/Ε
 Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;10

Δ/Ε
 Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών;

Δ/Ε
 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών;

Δ/Ε
3.2.8

Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ;

Δ/Ε
 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);

Δ/Ε
 Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;

Δ/Ε
 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;

Δ/Ε
 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;

Δ/Ε

3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Δεν παρέχεται Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
3.3.1.

9

Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας;

Συμπληρώστε τον Πίνακα 4.
Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί με βάση τα στοιχεία που συμπληρώσατε στον Πίνακα 4.

10
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 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι;

Δ/Ε
 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο
αποτελεσματικές είναι;

Δ/Ε
 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών;

Δ/Ε
 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν Διδακτορικό δίπλωμα
από το Τμήμα;

Δ/Ε
3.3.2.

Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών;

 Προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά;

Δ/Ε
 Προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά;

Δ/Ε
3.3.3.

Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;

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

Δ/Ε
 Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων;

Δ/Ε
 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων;

Δ/Ε
 Εφαρμόζονται κοινές (μεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων;

Δ/Ε
 Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων;

Δ/Ε
 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής διατριβής;

Δ/Ε
 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή; Ποιές;

Δ/Ε
3.3.4.

Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;11

 Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;

Δ/Ε
 Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται;

Δ/Ε
 Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων;12

Δ/Ε
 Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;

Δ/Ε
 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;

Δ/Ε
3.3.5.

Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών;

 Υπάρχει γενικό σεμινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδομαδιαίο, μηνιαίο) όπου καθηγητές και ερευνητές
στο Τμήμα παρουσιάζουν τη δουλειά τους για ενημέρωση των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών;

Δ/Ε
 Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα παν/μια και ερευνητικά κέντρα για να δώσουν
ομιλίες και να ενημερώσουν για το έργο τους;

Δ/Ε
3.3.6.
11
12

Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών;

Συμπληρώστε τον Πίνακα 5.
Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί με βάση τα στοιχεία που συμπληρώσατε στον Πίνακα 5.
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 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό;

Δ/Ε
 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων;

Δ/Ε
 Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα;

Δ/Ε
 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
 Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την συμμετοχή τους σε διεθνή
«Θερινά Προγράμματα» (summer schools), διεθνή ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα
περιοδικά, κλπ.;

Δ/Ε
 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Ποιες;

Δ/Ε
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4. Διδακτικό έργο
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα του
επιτελούμενου σ΄αυτό διδακτικού έργου, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και
διδακτορικό), απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια
αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας
Ακαδημαϊκών Μονάδων». (Βλ. www.hqaa.gr).
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον
σημεία:
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;

(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους κινδύνους
από τα αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
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4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού;
 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς εφαρμόζεται;

Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους σπουδαστές πραγματοποιείται στο
τέλος κάθε εξαμήνου (την εβδομάδα πριν την από την εξεταστική περίοδο), από κοινού με
τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο
διανέμεται στους σπουδαστές προς συμπλήρωση. Μέρος των ερωτήσεων που
περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) αποσκοπούν στην
αξιολόγηση της οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματος (θεωρητικού ή
εργαστηριακού σκέλους) από τον διδάσκοντα, την επαρκή καθοδήγηση, τα αναλυτικά
σχόλια και βοηθητικές εργασίες που παρέχει, του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνει να
διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος, τη συνέπεια στις υποχρεώσεις
του (παρουσία στα μαθήματα / ώρες συνεργασίας, έγκαιρη διόρθωση γραπτών), τον
τρόπο ανάλυσης / απλοποίησης των εννοιών που διδάσκονται κ.α.
 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές;

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους σπουδαστές συζητούνται
και αναλύονται από τα μέλη ΕΠ του Τμήματος σε συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται
στα πλαίσια επιτροπών αξιολόγησης συνεργατών / ΟΜΕΑ, ή τακτικές συναντήσεις με
αντικείμενο την λειτουργία του τμήματος. Ανακύπτοντα θέματα που χρήζουν άμεσης
παρέμβασης αντιμετωπίζονται με συστάσεις προς τους διδάσκοντες. Στην περίπτωση
εντοπισμού προβλημάτων που οφείλονται σε παραλείψεις του Τμήματος (π.χ. ανεπάρκεια
υποδομών, ελλιπής ενημέρωση των διδασκόντων κ.λπ.) δρομολογούνται διορθωτικές
ενέργειες και αποτυπώνονται εφόσον είναι εφικτό, κατά περίπτωση, στο Πρόγραμμα
Σπουδών και τις σχετικές ακαδημαϊκές / διοικητικές διαδικασίες.
 Ποιός είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του
Τμήματος;

Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών ΕΠ του Τμήματος για το
ακαδημαϊκό έτος 2011-12, ανήλθε στις 13,7 ώρες, περίπου. Ανάλογος ήταν και ο φόρτος
των έκτακτων εκπαιδευτικών (επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ανά
ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης).
 Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Στο Τμήμα δεν λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες / βραβεία διδασκαλίας;

Το Τμήμα δεν παρέχει θεσμοθετημένες υποτροφίες ή βραβεία διδασκαλίας.
 Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος και
σε τί ποσοστό;

Δεν λειτουργεί στο Τμήμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής
διαδικασίας;13
 Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται;

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διαθέτουν
13

Συμπληρώστε τους Πίνακες 6 και 7.
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θεωρητικό, φροντιστηριακό και εργαστηριακό σκέλος.
Για το θεωρητικό και το φροντιστηριακό σκέλος ακολουθείται συνήθως η παραδοσιακή
«από έδρας» διδασκαλία, η οποία αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών προκειμένου να είναι περισσότερο αποδοτική. Αρκετοί διδάσκοντες
επιλέγουν, συμπληρωματικά, τη μέθοδο της αυτοδιδασκαλίας (με την ανάθεση
προβλημάτων, ή ασκήσεων προς επίλυση, ή την προαιρετική ανάθεση εργασιών πρακτικής
φύσης και με συγκεκριμένο στόχο, εξαμηνιαίας κατά κύριο λόγο διάρκειας).
Για το εργαστηριακό σκέλος των μαθημάτων, χρησιμοποιούνται συνήθως εφαρμογές
λογισμικού, τις οποίες οι σπουδαστές καλούνται να αξιοποιήσουν για την επίλυση ενός
προβλήματος (άσκησης) που τους δίδεται, προκειμένου να εφαρμόσουν τις γνώσεις που
απέκτησαν κατά την παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους. Οι εργαστηριακές ασκήσεις
συνοδεύονται συνήθως από το αντίστοιχο κομμάτι της θεωρίας στο οποίο αναφέρονται και
κάθε επιπλέον πληροφορία, που είναι απαραίτητη κατά την κρίση του διδάσκοντα.
Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας κρίνεται ικανοποιητική
όσον αφορά την θεωρητική διδασκαλία. Παρόλα αυτά παρατηρείται μία υστέρηση των
σπουδαστών σε βασικές γνώσεις, στα γνωστικά πεδία της Φυσικής και των Μαθηματικών
κυρίως, κάτι το οποίο επηρεάζει τις δυνατότητες κατανόησης σε άλλα μαθήματα υποδομής
και κυρίως σε μαθήματα εξειδίκευσης των προχωρημένων εξαμήνων. Η εκτίμηση των
καθηγητών του Τμήματος, είναι ότι το φαινόμενο δεν αποτελεί ιδιομορφία του τμήματος,
αλλά μάλλον κοινή πραγματικότητα για την πλειονότητα των τμημάτων ΤΕΙ, όπως
προκύπτει από σχετικές επαφές και συζητήσεις με ευρύ φάσμα συναδέλφων και σχετίζεται
με τον τρόπο εισαγωγής. Λύσεις όπως ο περιορισμός και απλοποίηση της ύλης, με
παράλληλη έμφαση στην υποστηρικτική διδασκαλία, μέσω του φροντιστηριακού σκέλους
των μαθημάτων έχουν συζητηθεί μεταξύ των διδασκόντων και αναμένεται να
ενσωματωθούν στις διαδικασίες αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών.
Υστέρηση παρατηρείται και στην εργαστηριακή διδασκαλία, κυρίως της κατεύθυνσης των
Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων, όπου λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού αλλά και
επαρκούς στελέχωσης των εργαστηρίων, η διεξαγωγή της πλειοψηφίας των
εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται με λογισμικό προσομοίωσης, η οποία δεν είναι πάντοτε
η πλέον ενδεδειγμένη. Το πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί με την προμήθεια
εξοπλισμού και την λειτουργία νέων εκπαιδευτικών εργαστηρίων, για τα οποία η
διαδικασία προμήθειας έχει εν μέρει ολοκληρωθεί.
Για την ενσωμάτωση του εξοπλισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία όμως, είναι κρίσιμη η
επαρκής υποστήριξη από εργαστηριακό ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που δυσχεραίνεται από
την διδακτική υποστελέχωση του Τμήματος και την οριακή κάλυψη των αναγκών του από
διαρκώς ανανεούμενο έκτακτο προσωπικό.
 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων;

Η διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών
μεθόδων, συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία επικαιροποίησης του Προγράμματος
Σπουδών, η οποία πραγματοποιείται τακτικά (σε ετήσια ή διετή βάση).
Μικρότερης κλίμακας αλλαγές, εφαρμόζονται πιλοτικά μετά από σχετική συνεννόηση των
διδασκόντων και ενσωματώνονται στην διαδικασία αναθεώρησης του ΠΣ, όταν
αποκτήσουν ένα επαρκές επίπεδο ωριμότητας.
Όσον αφορά τον απαραίτητο εξοπλισμό, το λογισμικό και τα εγχειρίδια που απαιτούνται
πολλές φορές για τέτοιου τύπου αλλαγές, το Τμήμα φροντίζει να παρέχει στο εκπαιδευτικό
προσωπικό όλα τα απαραίτητα μέσα διδασκαλίας, στα πλαίσια του εφικτού και στην βάση
ενός μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού που πραγματοποιείται στα τέλη κάθε ακαδημαϊκού
έτους.
 Ποιό είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις;

Το ποσοστό των φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις ανήλθε στο 71,91% για το υπο
εξέταση διάστημα.
 Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις;

Το ποσοστό των φοιτητών που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις ανέρχεται στο 36% επι των
εγγεγραμμένων ή στο 50% επι των συμμετεχόντων στην εξέταση για το υπο εξέταση
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διάστημα.
 Ποιός είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου;

Ο μέσος βαθμός πτυχίου για το ακαδ. έτος 2011-12 είναι 7,08
 Ποιά είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;

Η μέση διάρκεια σπουδών για την λήψη πτυχίου μέχρι το υπο εξέταση ακαδημαϊκό έτος
είναι 10 εξάμηνα.
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4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου;
 Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου;

Η ύλη των μαθημάτων γνωστοποιείται στους σπουδαστές στην αρχή του εξαμήνου, μέσω
εισαγωγικών διαλέξεων από τους διδάσκοντες, αλλά και μέσω των σχετικών σελίδων των
μαθημάτων, που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του
ιδρύματος (e-class). Να σημειωθεί ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τα μαθήματα
του Προγράμματος Σπουδών περιλαμβάνονται στην πιο πάνω πλατφόρμα, με την ευθύνη
των διδασκόντων και την εποπτεία του Τμήματος. Επιπλέον, η ύλη των μαθημάτων
περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος διανέμεται δωρεάν στους σπουδαστές και
διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;

Όπως συμβαίνει και με την ύλη των μαθημάτων, οι μαθησιακοί στόχοι αλλά και τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα, γνωστοποιούνται στους σπουδαστές στην αρχή του
εξαμήνου, μέσω εισαγωγικών διαλέξεων από τους διδάσκοντες, αλλά και μέσω των
σχετικών σελίδων των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης του ιδρύματος (e-class). Σύντομη περιγραφή των μαθησιακών στόχων
κάθε μαθήματος διατίθεται και στον Οδηγό Σπουδών.
 Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων;

Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων αξιολογείται συνεχώς από τους διδάσκοντες κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου, είτε με τον προφορικό έλεγχο των γνώσεων των σπουδαστών κατά
τη διάρκεια των μαθημάτων, είτε με τη διεξαγωγή ενδιάμεσεων εξετάσεων (προόδων).
Τελικά, ο βαθμός επίτευξης των μαθησιακών στόχων αξιολογείται με βάση την κατανομή
της βαθμολογίας των σπουδαστών στις γραπτές εξετάσεις (για τα θεωρητικά μαθήματα) ή
στις πρακτικές εργαστηριακές ασκήσεις (για τα εργαστηριακά). Τα συνολικά στατιστικά
της επίδοσης των σπουδαστών σε ένα μάθημα, αξιολογούνται από το τμήμα τακτικά, στα
πλαίσια των διαδικασιών αξιολόγησης / επικαιροποίησης του Προγράμματος Σπουδών.
 Σε ποιό βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων;

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ωρολόγιου προγράμματος και με δεδομένη
την απασχόληση μεγάλου αριθμού επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών κάθε
ακαδημαϊκό εξάμηνο, τηρείται από το Τμήμα παρουσιολόγιο σε ημερήσια βάση, των
διδασκόντων, το οποίο ελέγχεται από την διοίκηση του Τμήματος. Δεν έχουν παρατηρηθεί
φαινόμενα συστηματικής μη τήρησης του ωρολογίου προγράμματος (αδικαιολόγητες
απουσίες διδασκόντων). Στην περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας των διδασκόντων
(π.χ. για λόγους υγείας, ατυχήματα, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λπ.) τα μαθήματα
αναπληρώνονται υποχρεωτικά με την επιστροφή του διδάσκοντα και εντός του τρέχοντος
μηνός, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Οι αναπληρώσεις των ωρών, αναρτώνται υπογεγραμμες
στον Πίνακα Ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Τμήματος, με την ευθύνη των
διδασκόντων και της εποπτεία της Γραμματείας και του Προϊσταμένου του Τμήματος.
 Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων;

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το πρόγραμμα μαθημάτων να είναι
ορθολογικό ως προς την οργάνωση και τη δομή του, με γνώμονα τη μέγιστη ωφέλεια των
σπουδαστών. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι το πρόγραμμα κατά το μεγαλύτερο μέρος του
υποστηρίζεται από έκτακτους συνεργάτες, οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα στην έδρα του
Τμήματος, δημιουργεί περιορισμούς στην κατανομή των διδακτικών ωρών (π.χ. με βάση
τις ανελαστικές πολλές φορές διαθεσιμότητες των συνεργατών), με αποτέλεσμα ο
ημερήσιος διδακτικός φόρτος ανά εξάμηνο να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις
υπερβολικός, να παρουσιάζονται κενά μεταξύ των διδασκαλιών, να μην μπορεί να τηρηθεί
ενιαία μεσημβρινή παύση για γεύμα, κ.λπ. Το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί οριστικά
με την ενίσχυση της δύναμης των μελών ΕΠ του Τμήματος.
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 Πόσα (και ποιά) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων
βαθμίδων;

Στο Τμήμα δεν υπηρετούν μέλη ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων.
 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό
ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
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4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα;
 Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κλπ) που διανέμονται στους
φοιτητές.

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που διατίθενται στους σπουδαστές κρίνονται ικανοποιητικά,
τόσο όσο προς τον αριθμό τους όσο και ως προς την ποικιλία και την ποιότητά τους. Στο
Τμήμα εφαρμόζεται το σύστημα της πολλαπλής βιβλιογραφίας και όλα τα προσφερόμενα
μαθήματα εντάσσονται στο σύστημα διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων «Εύδοξος».
Επιπλέον, η μεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων παρέχει συμπληρωματικό εκπαιδευτικό
υλικό το οποίο διατίθεται, είτε μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του
ιδρύματος (e-class), είτε μέσω των ιστοσελίδων των μαθημάτων που τηρούν οι
διδάσκοντες.
 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται;

Τα βοηθήματα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους επικαιροποιούνται με πρόταση των
διδασκόντων στο τέλος της διδακτικής περιόδου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους,
οπότε καταρτίζεται και ο εγκεκριμένος κατάλογος συγγραμμάτων. Δυσκολίες δημιουργεί
το γεγονός ότι η ανάθεση μαθημάτων σε έκτακτους συνεργάτες γίνεται λίγο πριν την
έναρξη κάθε εξαμήνου, με αποτέλεσμα κάθε έκτακτος διδάσκων να χρησιμοποιεί τα
συγγράμματα που πρότεινε ενδεχομένως ο προκάτοχός του. Η διαδικασία
επικαιροποίησης των συμπληρωματικών βοηθημάτων (σημειώσεων, έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού κ.λπ.) είναι προσωπική επιλογή και ευθύνη του κάθε διδάσκοντα, στο
μέτρο που δεν ξεφεύγει από τα πλαίσια που τίθενται για το συγκεκριμένο μάθημα στον
Οδηγό Σπουδών. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία
αξιολόγησης αυτών των επιλογών.
 Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;

Τα εγκεκριμένα συγγράμματα διανέμονται μέσω της υπηρεσίας «Εύδοξος», στις
προθεσμίες που καθορίζει το Τμήμα και οι διαχειριστές της υπηρεσίας και με τη
διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Τα πρόσθετα βοηθήματα (σημειώσεις,
κ.λπ.) διατίθενται στην πλειοψηφία τους σε ηλεκτρονική μορφή, ή διανέμονται σε
φωτοαντίγραφα με δαπάνη του Τμήματος και με τη φροντίδα και ευθύνη του εκάστοτε
διδάσκοντα, τη χρονική στιγμή που ο ίδιος κρίνει σκόπιμη (είτε στην αρχή του εξαμήνου,
είτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων).
 Ποιό ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα;

Ολόκληρη η διδασκόμενη ύλη καλύπτεται από τα εγκεκριμένα συγγράμματα και τις
ηλεκτρονικές σημειώσεις που παρέχουν οι διδάσκοντες μέσω της πλατφόρμας eClass του
ΑΤΕΙ-Κ (νυν ΤΕΙ-Π). Αυτό προκύπτει ποιοτικά, από την γενική αξιολόγηση του διδακτικού
έργου που πραγματοποιείται από τους μόνιμους καθηγητές του Τμήματος, στα πλαίσια
σχετικών διαδικασιών (ΟΜΕΑ, επικαιροποίηση ΠΣ, αξιολόγηση σπουδαστών ΑΔΙΠ). Δεν
υπάρχει παρόλα αυτά κάποια θεσμοθετημένη τακτική διαδικασία ποσοτικοποίησης της
διδακτέας ύλης που καλύπτεται στην πράξη εντός αίθουσας από τους διδάσκοντες και/η
προσφέρεται στους σπουδαστές με την μορφή χειρόγραφων / ηλεκτρονικών σημειώσεων.

 Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων;

Η διδασκαλία υποστηρίζεται με την παροχή πρόθετης βιβλιογραφίας η οποία προτείνεται
με την ευθύνη των διδασκόντων. Επίσης, ενδεικτική πρόσθετη βιβλιογραφία για κάθε
μάθημα περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών. Η δανειστική ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη που
λειτουργεί στο Τμήμα διαθέτει περισσότερα από 5.000 αντίτυπα συγγραμμάτων προς
χρήση των σπουδαστών. Ένα πρόβλημα στην κατεύθυνση της επάρκειας της
βιβλιογραφικής υποστήριξης των σπουδαστών, αλλά και των διδασκόντων, είναι η
δυσχέρεια του ιδρύματος να προμηθευτεί ηλεκτρονικά αντίγραφα συγγραμμάτων, από την
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διεθνή αγορά (το ίδρυμα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αγορές ηλεκτρονικά, παρά μόνο
να τα προμηθευτεί μέσω ελληνικών αντιπροσώπων / ενδιαμέσων).
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4.5. Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές;
Το Τμήμα στεγάζεται σε σύγχρονο, νεόδμητο ιδιόκτητο κτήριο δύο ορόφων, συνολικής
λειτουργικής επιφάνειας 4.119 τ.μ., πάνω σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 12.527 τ.μ., εκ
των οποίων σε χρήση είναι αυτή τη στιγμή περίπου το 75% ενώ το υπόλοιπο 25% είναι
διαθέσιμο για τις μελλοντικές ανάγκες του Τμήματος. Συνεπώς, σε ότι αφορά την
κτιριακή υποδομή, το Τμήμα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, ούτε αναμένεται να
αντιμετωπίσει κατά τα επόμενα έτη, με δεδομένη την διακύμανση του αριθμού των
εισακτέων του, στα τωρινά επίπεδα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης
υπαρχόντων / δημιουργίας νέων εργαστηρίων για την κάλυψη των εξελισσόμενων
αναγκών του Τμήματος.


Αίθουσες διδασκαλίας:
(α) Αριθμός και χωρητικότητα.

Οι χώροι που διατίθενται για εκπαιδευτική δραστηριότητα (διαλέξεις θεωρίας,
παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών, σεμινάρια και workshops, κ.α.) φαίνονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Περιγραφή

Διαστάσεις
(μxμ)

Χωρητικότητα
(θέσεις)

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Βαλιώτη

10x14

120

Αίθουσα 1

7x14

60

Αίθουσα 2

7x14

60

Αίθουσα 3

7x14

60

Αίθουσα 4

7x14

60

Αίθουσα Βαλιώτη

10x14

120

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα.

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι επαρκείς τόσον από την άποψη της χωρητικότητας,
όσο και από την άποψη της καταλληλότητας και της ποιότητας για την διεξαγωγή
του εκπαιδευτικού έργου. Το νεόδμητο κτήριο του Τμήματος, χρησιμοποιήθηκε
πλήρως για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και έχει εξοπλιστεί με
βάση όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις. Οι αίθουσες διαθέτουν συστήματα κεντρικής
θέρμανσης, κεντρικού κλιματισμού, ασφαλείας και είναι εφοδιασμένες με
σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (Η/Υ, βιντεοπροβολείς, οθόνες προβολής, πίνακες,
κ.α.).
(γ) Βαθμός χρήσης.

Ο βαθμός αλλά και ο τρόπος χρήσης των αιθουσών διδασκαλίας είναι τέτοιος,
ώστε να εξασφαλίζει τη διατήρησή τους σε εξαιρετική κατάσταση, όπως
προκύπτει από την εμπειρία των πρώτων 4 ακαδημαϊκών ετών λειτουργίας του
Τμήματος στο νέο κτίριο.
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού.

Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός (πίνακες, βιντεοπροβολείς, οθόνες προβολής, Η/Υ,
συστήματα ασφαλείας) στο σύνολό του είναι σχετικά καινούργιος (ολοκλήρωση
προμηθειών στο ακαδημαϊκό έτος 2009-2010), και αριθμητικά επαρκής.


Εκπαιδευτικά εργαστήρια:

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμ. Μηχ. Πληρ. ΤΕ

Έκδοση 3.12 Οκτώβριος 2013

34
(α) Αριθμός και χωρητικότητα

Οι χώροι που διατίθενται για την εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών
φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Περιγραφή
Εργαστήριο Η/Υ 1
Εργαστήριο Η/Υ 2
Εργαστήριο Η/Υ 3
Εργαστήριο Η/Υ 4
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Διαστάσεις
(μxμ)
7x14
7x14
7x14
7x14
12x14

Χωρητικότητα
(θέσεις εργασίας)
20
20
20
20
20

Ελεύθερο Εργαστήριο 1

7x14

20

Ελεύθερο Εργαστήριο 2

7x14

20

Επιπλέον των ανωτέρω, διατίθενται 1 αίθουσα για την εκπόνηση Πρακτικής
Άσκησης από σπουδαστές στο Τμήμα, 1 αίθουσα για την πραγματοποίηση των
εγγραφών νεοεισερχομένων κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, 2 αίθουσες
για την δημιουργία προγραμματισμένων νέων εργαστηρίων (κενές εν αναμονή
εξοπλισμού) και ένας ξεχωριστός χώρος με γραφεία για το τακτικό και έκτακτο
εκπαιδευτικό προσωπικό και τον διαχειριστή των δικτύων του Τμήματος.
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων.

Οι αίθουσες εργαστηριακής άσκησης είναι επαρκείς τόσον από την άποψη της
χωρητικότητας όσο και από την άποψη της καταλληλότητας και της ποιότητας. Το
νεόδμητο κτήριο του Τμήματος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και έχει εξοπλιστεί με βάση όλες τις σύγχρονες
απαιτήσεις. Οι αίθουσες διαθέτουν συστήματα κεντρικής θέρμανσης, κεντρικού
κλιματισμού, ασφάλειας και είναι όλες εφοδιασμένες με σύγχρονα μέσα
διδασκαλίας (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, οθόνες προβολής,
πίνακες, εργαστηριακούς πάγκους, κ.α.).
(γ) Βαθμός χρήσης.

Ο βαθμός αλλά και ο τρόπος χρήσης των αιθουσών εργαστηριακής άσκησης, είναι
τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει τη διατήρησή τους σε εξαιρετική κατάσταση, όπως
προκύπτει από την εμπειρία των πρώτων 4 ακαδημαϊκών ετών λειτουργίας του
Τμήματος στο νέο κτίριο. Προϋπόθεση για αυτό βέβαια αποτελεί ο σωστός
προγραμματισμός και ισορροπημένη κατανομή των σπουδαστών στα
εργαστηριακά τμήματα, ώστε να εξασφαλίζεται το άνω όριο των 20 σπουδαστών,
ανα τμήμα, που μπορεί να υποστηρίξουν οι αίθουσες.
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων που υποστηρίζουν την κατεύθυνση της
Πληροφορικής κρίνεται γενικά επαρκής. Υστέρηση παρατηρείται στην
εργαστηριακή υποδομή της κατεύθυνσης των Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων (όπου η
διεξαγωγή της πλειοψηφίας των εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται με λογισμικό
προσομοίωσης, η οποία δεν είναι πάντοτε η πλέον ενδεδειγμένη). Η έλλειψη αυτή
αναμένεται να αντιμετωπιστεί με την προμήθεια εξοπλισμού και την λειτουργία
νέων εκπαιδευτικών εργαστηρίων, για τα οποία η διαδικασία προμήθειας έχει εν
μέρει ολοκληρωθεί. Πιο συγκεκριμένα προγραμματίζεται η επέκταση του
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής με εξοπλισμό Επεξεργασίας Σήματος και η δημιουργία
Εργαστηρίου Κεραιοσυστημάτων. Η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού
αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2013-14. Εκκρεμεί
η επανάληψη του σχετικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού των
εργαστηρίων Δικτύωσης Οπτικών Ινών, Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων και
λογισμικού για εργαστήρια των Αλγορίθμων (Παράλληλοι & Κατανεμημένοι και
Προηγμένα Θέματα) και Μοντελοποίησης Πρωτοκόλλων & Υπηρεσιών.
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(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ)

Κάθε εκπαιδευτικό εργαστήριο συνοδεύεται από επικουρική αίθουσα εμβαδού 25
τ.μ. περίπου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο, αλλά και ως αποθήκη
υλικού. Ο χώρος αυτός κρίνεται επαρκής για την αποθήκευση του σχετικού
εξοπλισμού και των εργαστηριακών υλικών. Επιπλέον, υπάρχουν αποθηκευτικοί
χώροι για ογκώδη εξοπλισμό υποστήριξης των εργαστηρίων (γραφεία, πάγκοι,
τραπέζια, καρέκλες) στο ισόγειο και το υπόγειο του κτιρίου οι οποίοι κρίνονται
επαρκείς για τις τρέχουσες ανάγκες.


Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών;

Το Τμήμα διαθέτει «Ελεύθερο» εργαστήριο επιφάνειας 180 τ.μ. εξοπλισμένο με
40 σταθμούς εργασίας και ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το οποίο
προσφέρεται (εφόσον δεν καλύπτει άλλες ανάγκες) προς χρήση στους σπουδαστές
καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Για τις περιστασιακές ανάγκες που προκύπτουν
από το πρόγραμμα σπουδών (π.χ. αναπληρώσεις εργαστηριακών ωρών), ή για την
κάλυψη εκδηλώσεων και σεμιναρίων (π.χ. τριήμερο επαγγελματικού
προσανατολισμού 13-15 Μαίου 2013), έχει χωριστεί σε 2 αίθουσες με
δυναμικότητα 20 θέσεων η κάθεμία και χρησιμοποιούνται κατά περίσταση.


Σπουδαστήρια:
(α) Αριθμός και χωρητικότητα

Το Τμήμα διαθέτει σπουδαστήριο (ο χώρος της βιβλιοθήκης) επιφάνειας 140 τ.μ.
δυναμικότητας 30 θέσεων. Το σπουδαστήριο είναι εξοπλισμένο με 10
ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, και
προσφέρεται προς χρήση στους σπουδαστές (ωράριο γραφείου / λειτουργίας
Γραμματείας).
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων.

Ο χώρος του σπουδαστηρίου φιλοξενείται σε αίθουσα εξαιρετικής ποιότητας με
φυσικό φωτισμό και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και κρίνεται επαρκής με βάση
την μέχρι τώρα εμπειρία.
(γ) Βαθμός χρήσης.

Ο βαθμός χρήσης του σπουδαστηρίου είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει τη
διατήρησή του σε εξαιρετική κατάσταση.


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

Ο αριθμός και οι ειδικότητες του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που
απασχολεί αυτή τη στιγμή το Τμήμα φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
Ειδικότητα
Γραμματειακή και
Διοικητική Υποστήριξη
Τεχνική Υποστήριξη
Γενικών Καθηκόντων
Βιβλιοθηκονομίας
ΣΥΝΟΛΟ:

Αριθμός
Μόνιμοι
Έκτακτοι
2

-

1
-

1
1
1
6

(β) Επάρκεια ειδικοτήτων

Οι ειδικότητες του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού με το οποίο λειτουργεί το
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Τμήμα, είναι αριθμητικά, οριακά επαρκείς, με σαφή δυνατότητα βελτίωσης,
έχοντας ως δεδομένη την ανάγκη εξυπηρέτησης ενός αριθμού ενεργών
σπουδαστών της τάξης των 1000 ατόμων, αλλά και την χωροταξική απομόνωση
του Τμήματος από το σύνολο των κεντρικών υπηρεσιών του μητρικού ΤΕΙ.
Η σημαντικότερη βελτίωση, ωστόσο, συνίσταται στην πρόσληψη μόνιμου και
έμπειρου προσωπικού, ειδικότερα σε ότι αφορά την κάλυψη των αναγκών του
Τμήματος σε τεχνική υποστήριξη (διαχείριση data center και intranet, συντήρηση
Η/Υ και Πληροφοριακών Συστημάτων, συντήρηση και ανανέωση εποπτικού και
άλλου εξοπλισμού αιθουσών και γραφείων καθηγητών, συντήρηση
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κ.α.) βιβλιοθηκονομική υποστήριξη (διαχείριση
και λειτουργία των συστημάτων της Βιβλιοθήκης και Σπουδαστηρίου του
Τμήματος), καθώς και σημαντικών γενικών καθηκόντων (θυρωρείο &
πληροφορίες σε σπουδαστές / επισκέπτες, παρουσιολόγιο διδασκόντων εκτός
ωραρίου Γραμματείας, επιμέλεια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κ.α.).
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4.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών;
 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς;

Το Τμήμα, εκ της φύσης του αντικειμένου του, αξιοποιεί στο έπακρο τις ΤΠΕ κατά την
παρουσίαση των μαθημάτων του, τόσο με χρήση βιντεοπροβολέων, όσο και Η/Υ και
αντίστοιχων λογισμικών. Ο τρόπος αλλά και ο βαθμός χρήσης τους από τους
διδάσκοντες ποικίλει ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και την φιλοσοφία του κάθε
μαθήματος, όμως σε κάθε περίπτωση τηρούνται κάποιες ελάχιστες υποχρεώσεις, όπως η
παρουσίαση μέρους, ή του συνόλου της ύλης των μαθημάτων στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ιδρύματος (eClass).
 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς;

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα είναι εφαρμοσμένα, και το αντικείμενό τους
αφορά στις ΤΠΕ. Ως εκ τούτου, ακόμα και η θεωρητική διδασκαλία είναι αδιανόητη
χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (με την εξαίρεση ενδεχομένως γνωστικών
αντικειμένων όπως τα Μαθηματικά και η Φυσική ως μαθήματα υποδομής). Επιπλέον, η
συντριπτική πλειοψηφία των διδασκόντων επιλέγει τη χρήση ηλεκτρονικών
παρουσιάσεων και σημειώσεων για την υποβοήθηση της διδασκαλίας. Η χρήση των
τεχνολογιών του Διαδικτύου καλύπτουν, επίσης, ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας, μιας
και αφορούν σε πολλές περιπτώσεις μέρος της διδασκόμενης ύλης. Ένα μεγάλο μέρος
της διδασκαλίας ως εκ τούτου, διεκπεραιώνεται με την χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ιδρύματος (eClass).
 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς;

Η παρεχόμενη εργαστηριακή εκπαίδευση στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις ΤΠΕ. Το
80% των εργαστηρίων είναι εργαστήρια Η/Υ, πλήρως εξοπλισμένα, στα οποία οι
σπουδαστές ασκούνται στις ΤΠΕ.
 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς;

Παρόλο που η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που διαθέτει το Τμήμα
προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης ΤΠΕ για την αξιολόγηση των σπουδαστών (μέσω
ηλεκτρονικής υποβολής και διόρθωσης ασκήσεων, “online” ερωτήσεων, κ.λπ.), η
αξιολόγηση των σπουδαστών αυτή τη στιγμή ακολουθεί (λόγω κυρίως των
«δεσμεύσεων» από τον κανονισμό σπουδών) την πεπατημένη των γραπτών εξετάσεων.
Ακόμα και για τα εργαστηριακά μαθήματα, όπου μεγάλο μέρος της εργασίας και
αξιολόγησης των σπουδαστών, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, η τελική γραπτή εξέταση
στον χώρο του εργαστηρίου, θεωρείται στην πλειοψηφία των εργαστηρίων, ως η πλέον
σημαντική. Υπάρχουν εδώ ευρύτατα περιθώρια βελτίωσης, με την αναμενόμενη
τροποποίηση / επικαιροποίηση του κανονισμού σπουδών.
 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα; Πώς;

Η επικοινωνία των σπουδαστών με τους διδάσκοντες γίνεται συχνά με τη χρήση ΤΠΕ,
(κυρίως για σύντομες συνεννοήσεις και προγραμματισμό των μεταξύ τους συναντήσεων)
χωρίς να χάνεται η προσωπική επαφή διδάσκοντα-διδασκόμενου. Για το σκοπό αυτό
αξιοποιούνται συμβατικές πλέον ΤΠΕ, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και
νεότερες τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες της βιντεοδιάσκεψης ή ακόμη και των
ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης. Ένα σταθερά αυξανόμενο μέρος των επαφών αυτών
πραγματοποιείται μέσω των εφαρμογών και εργαλείων που παρέχει η ηλεκτρονική
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ιδρύματος (eClass).
 Ποιό το ύψος των επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία;

Δεν ήταν διαθέσιμα τα συγκεκριμένα συγκεντρωτικά στοιχεία από τις Οικονομικές
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Υπηρεσίες του ιδρύματος, κατά την συγγραφή της παρούσης έκθεσης. Έχουν παρόλα
αυτά ξεκινήσει διαδικασίες καταγραφής πάγιου και άλλου εξοπλισμού, από τις οποίες
αναμένεται να σχηματιστεί η σχετική εικόνα, μόλις ολοκληρωθούν.

4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ
τους συνεργασία;
 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα.

Η αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων στα θεωρητικά μαθήματα ποικίλλει κυρίως
ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών και τον τύπο του μαθήματος. Μια τυπική αναλογία
διδασκόντων / διδασκομένων για τα εξάμηνα των πρώτων ετών σπουδών είναι 1/200, ενώ
για τα ανώτερα εξάμηνα μπορεί να είναι της τάξης του 1/50, ή και μικρότερη για τα πιο
εξειδικευμένα μη-υποχρεωτικά μαθήματα. Δεδομένων των νέων αντιλήψεων περί
διδασκαλίας και της ανάγκης ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία, πιστεύουμε πως η μέση τιμή της αναλογίας διδασκόντων/διδασκομένων
(1/100) είναι ίσως αρκετά μικρή, σε βάρος των διδασκομένων. Η μόνη λύση στο
συγκεκριμένο ζήτημα είναι η παροχή πόρων, είτε από το Υπουργείο, είτε από τον
προϋπολογισμό του ιδρύματος, για την κάλυψη επιπλέον τμημάτων και βελτίωση της
αναλογίας στην πράξη.
 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια.

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, τα εργαστηριακά τμήματα θα
πρέπει να περιλαμβάνουν μέχρι 25 σπουδαστές με έναν επιβλέποντα καθηγητή. Αν ληφθεί
υπόψη ότι οι θέσεις εργασίες που διαθέτουν οι αίθουσες εργαστηρίων του Τμήματος είναι
20 ανά αίθουσα, αντιλαμβάνεται κάποιος πως οι συνθήκες άσκησης είναι οριακά
ικανοποιητικές. Επιπλέον, οι διδάσκοντες εργαστηριακά μαθήματα αυξημένης
επικινδυνότητας (όπως π.χ. τα μαθήματα της ηλεκτρονικής, επεξεργασίας σήματος που
εμπλέκουν ακριβό και δύσχρηστο εξοπλισμό) αντιμετωπίζουν σοβαρότερες δυσκολίες,
δεδομένης της αναλογίας 1/25, αν ληφθεί υπόψη πως σε παρόμοια εργαστήρια, διεθνώς, η
επιδιωκόμενη αναλογία είναι 1/5.
 Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; Τις τηρούν;
Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;

Οι διδάσκοντες ορίζουν μετά από σχετική ειδοποίηση της διοίκησης του Τμήματος, ώρες
συνεργασίας με τους σπουδαστές οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου
στον ιστότοπο του Τμήματος, και οι οποίες τηρούνται και αξιοποιούνται από τους
σπουδαστές, όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις τους στις σχετικές ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων, που συμπληρώνουν
σε εξαμηνιαία βάση.
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4.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα;
 Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και χρήση
βιβλιογραφίας);

Η εκπαίδευση των σπουδαστών στην ερευνητική διαδικασία μεθοδεύεται κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων με την ανάθεση σε αυτούς εργασιών με τις
οποίες καλούνται να αναπτύξουν αυτενέργεια και παραγωγική / συνθετική σκέψη. Η
ουσιαστικότερη, όμως,
επαφή των σπουδαστών με την ερευνητική διαδικασία
εξασφαλίζεται μέσω της υποχρεωτικής πτυχιακής εργασίας, κατά την οποία ενθαρρύνεται
και αναπτύσσεται η μεθοδική μελέτη της βιβλιογραφίας και η αφομοίωση υπαρχουσών
ιδεών προκειμένου να αναπτυχθεί κάτι πρωτότυπο και καινοτόμο. Σημαντικό ρόλο στην
σχετική προετοιμασία των σπουδαστών διαδραματίζει και το Σεμινάριο Τελειοφοίτων, στο
οποίο παρέχονται εφόδια για μια συστηματική και μεθοδική ερευνητική δραστηριότητα,
τόσο από πλευράς εργαλείων / μεθοδολογιών, όσο και από πλευράς ενημέρωσης πάνω σε
τεχνολογικές τάσεις. Η Επιτροπή Πτυχιακών του Τμήματος, στην προσπάθειά της να
προωθήσει την ερευνητική προσπάθεια, έχει ήδη παροτρύνει μία φιλοσοφία επιβράβευσης
των στοιχείων / αποτελεσμάτων έρευνας στην αξιολόγηση των πτυχιακών εργασιών και
προτίθεται να ενσωματώσει τέτοια στοιχεία στον υπο-σύνταξη Κανονισμό Πτυχιακών
Εργασιών του Τμήματος. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα του εξοπλισμού των εργαστηρίων
του Τμήματος κυρίως σε τηλεπικοινωνιακό υλικό (σε αντιδιαστολή με την εκτεταμμένη
χρήση εξομοιωτών), όσο και η έλλειψη ερευνητικών έργων, στα οποία να συμμετέχει το
Τμήμα, σαφώς επηρεάζουν τις ερευνητικές δυνατότητες των σπουδαστών.
 Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα;

Το Τμήμα δεν θέτει εμπόδια στη συμμετοχή σπουδαστών σε ερευνητικά έργα, είτε μέσω
δικών τους ενεργειών, είτε μέσω ενεργειών των τακτικών και έκτακτων διδασκόντων.
Ωστόσο, πέρα από τις προσωπικές ερευνητικές δραστηριότητες των διδασκόντων
(τακτικών και έκτακτων), το Τμήμα δεν παρέχει προς το παρόν την δυνατότητα στους
σπουδαστές να συμμετάσχουν σε ερευνητικά έργα.
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4.9. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού
και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο;
 Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;

Η συνεργασία με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού, εστιάζεται κυρίως στις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μόνιμων και έκτακτων διδασκόντων
του Τμήματος σε αντίστοιχα ιδρύματα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό &
Καποδιστριακό Παν. Αθηνών, Αριστοτέλειο Παν. Θες/νίκης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Παν. Πειραιώς, Παν. Ιωαννίνων, Παν. Πατρών, ΤΕΙ Πειραιά, κ.α.), καθώς και
στη συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς στα πλαίσια της εκπόνησης των Πρακτικών
και Πτυχιακών Εργασιών των σπουδαστών.
Υπάρχουν επιπλέον τακτικές προσκλήσεις σε μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ιδρυμάτων του
εσωτερικού, για την πραγματοποίηση διαλέξεων στα πλαίσια ημερίδων σταδιοδρομίας
και επαγγελματικού προσανατολισμού στο Τμήμα (Εθνικό & Καποδιστριακό Παν.
Αθηνών, Παν. Πελοποννήσου, Παν. Πειραιά).
Τέλος, το Τμήμα συμμετέχει ως Υπεύθυνος Πράξης (συντονιστής πρότασης και
διαχειριστής έργου) σε χρηματοδοτούμενο (από το ΕΠ «Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθησης») έργο με αντικείμενο την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
αποφοίτους, σε συνεργασία με το Παν. Πειραιά και το Παν. Πελοποννήσου (αναμένεται
η ένταξη του έργου εντός της αρχής του ακαδ. εξαμήνου 2013-14). Μία σύνοψη του
προγράμματος παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.
 Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;

Η συνεργασία με εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού, δεν είναι ανεπτυγμένη ιδιαίτερα,
κυρίως λόγω της μη παροχής μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από το Τμήμα.
Εστιάζεται ως επί τω πλείστον στις ερευνητικές δραστηριότητες των μόνιμων και
έκτακτων διδασκόντων του Τμήματος σε ιδρύματα του εξωτερικού (Uni. Paris Dauphine,
κ.α.) και στις δραστηριότητες / συνεργασίες μέσω ERASMUS (Krosno State Higher
Vocational School - Πολωνία, Παν. Pardubice - Τσεχία, Παν. Szechenyi Istvan –
Ουγγαρία, Vilnius Business College – Λιθουανία, Instituto Superior di Maia –
Πορτογαλία, κ.α.).
 Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς
κοινωνικούς φορείς;

Η εκπαιδευτική συνεργασία με κοινωνικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και/ή
εθνικό επίπεδο είχε μέχρι πρόσφατα εστιαστεί στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης,
όπου οι σπουδαστές του Τμήματος μπόρεσαν να εκπονήσουν την εργασία τους σε
πλειάδα τέτοιων φορέων, από την έναρξη εφαρμογής του, κατά το εαρινό εξάμηνο του
ακαδ. έτους 2008-2009. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε παρατίθεται λίστα με τους φορείς αυτούς.
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4.10. Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των
φοιτητών;14
 Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας;

Το Τμήμα ενθαρρύνει την κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και
παρά το βραχύ του βίου του, έχει να επιδείξει σχετικά σημαντική συμμετοχή στην
κινητικότητα των σπουδαστών, ιδιαίτερα στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus όπου
αριθμεί κατά το υπο εξέταση διάστημα, τρεις (3) εισερχόμενους σπουδαστές και δύο (2)
εξερχόμενους. Η υστέρηση στην κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, από την
άλλη πλευρά, οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό τακτικών μελών Ε.Π. Αυτή τη στιγμή
υπηρετούν στο Τμήμα μόλις τρία (3) μέλη Ε.Π. και, ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά και
διοικητικά τους καθήκοντα είναι ιδιαίτερα αυξημένα, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη
μετακίνησή τους στο εξωτερικό λόγω των ποικίλων και δύσκολα αναπληρώσιμων
υποχρεώσεών τους. Με την προσδοκώμενη αύξηση του αριθμού των μελών Ε.Π. η
κινητικότητα αναμένεται να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί.
 Πόσες και ποιές συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού
προσωπικού ή/και των φοιτητών;

Το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες για την κινητικότητα σπουδαστών,
διδασκόντων και προσωπικού στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus. Ήδη
βρίσκονται σε ισχύ συμφωνίες με το State Higher Vocational School in Krosno της
Πολωνίας, το Πανεπιστήμιο Pardubice της Δημοκρατίας της Τσεχίας, το Πανεπιστήμιο
Szechenyi Istvan της Ουγγαρίας και το Vilnius Business College της Λιθουανίας. Από το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ και η διμερής συμφωνία με το
Instituto Superior di Maia της Πορτογαλίας.
 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο
ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;

Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μετακίνηση στο υπο εξέταση διάστημα, για τους λόγους
που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας ενότητας.
 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;

Δύο (2).
 Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών
δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;

Δύο (2).
 Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών
δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;

Τρεις (3).
 Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα;

Τηρούνται οι διαδικασίες και οι όροι που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Erasmus.
 Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους;

Η λειτουργία του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και του Γραφείου Erasmus είναι πολύ
ικανοποιητική. Η στελέχωση, αν και ικανοποιητική, παραμένει ζητούμενο.
 Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα
κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα;
14

Συμπληρώστε τον Πίνακα 9.
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Το Τμήμα έχει εντάξει στον ιστότοπό του σημαντικό όγκο πληροφοριών για την
ενημέρωση της ακαδημαϊκής κινητικότητας σχετικά με τα προγράμματα κινητικότητας.
Σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται επίσης και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Τμήματος. Επιπλέον, σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ένα κατ’ έτος)
πραγματοποιούνται προγραμματισμένες ενημερωτικές παρουσιάσεις από τον
Ιδρυματικό Υπεύθυνο Erasmus.
 Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα;

Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις καλωσορίσματος και ενημέρωσης, όταν ο αριθμός των
εισερχόμενων σπουδαστών δικαιολογεί κάτι τέτοιο.
 Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές;

Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών είναι σχετικά περιορισμένος και η
υποστήριξή τους γίνεται από τον ίδιο τον τμηματικό υπεύθυνο Erasmus, σε συνεργασία
με την Διοίκηση και τους διδάσκοντες του Τμήματος.
 Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς σπουδαστές;

Το Τμήμα είχε τη δυνατότητα να προσφέρει στην Αγγλική γλώσσα, το σύνολο των
μαθημάτων που ζητήθηκαν από εισερχόμενους σπουδαστές Erasmus, μετά από σχετική
συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Πιστεύουμε πως ο κανόνας αυτός δεν θα είναι
δύσκολο να τηρηθεί και στο μέλλον. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει θεσμοθετημένη
διδασκαλία συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων στα Αγγλικά, ως μέρος του
προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Είναι στις προθέσεις του Τμήματος να παρέχει
κάτι τέτοιο, εφόσον υπάρξει μία κρίσιμη μάζα εισερχόμενων σπουδαστών, προκειμένου
να ενισχύσει την εξωστρέφειά του. Παρόλα αυτά, μία τέτοια επέκταση του ΠΣ απαιτεί
την επαρκή διδακτική στελέχωση του Τμήματος με μόνιμο ΕΠ, προκειμένου να
διασφαλιστεί η συνέχεια στην ποιότητα της διαδικασίας.
 Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και των μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας;

Το Τμήμα δεν διαθέτει πόρους για την οικονομική ενίσχυση των εισερχόμενων
φοιτητών. Ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα στους εισερχόμενους φοιτητές να φιλοξενηθούν,
εφόσον το επιθυμούν, στην Σπουδαστική Εστία που διατηρεί στην πόλη της Καλαμάτας
έναντι συμβολικού αντιτίμου. Η ολοκλήρωση των έργων στην Σπουδαστική Εστία στην
Σπάρτη, σίγουρα θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του προγράμματος για το
Τμήμα. Επιπλέον, οι εισερχόμενοι σπουδαστές εφοδιάζονται με σπουδαστικό εισιτήριο
(πάσο) και τους προσφέρεται δωρεάν σίτιση στο σπουδαστικό εστιατόριο.
 Πώς προωθείται στο Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού
και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα;

Το Τμήμα έχει συμπεριλάβει στον ιστότοπό του σημαντικό όγκο πληροφορίας σχετικά με
την κινητικότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας και έχει ορίσει τμηματικό συντονιστή
Erasmus. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ενημερώνονται συστηματικά, είτε με
προγραμματισμένες παρουσιάσεις, είτε με κατ’ ιδίαν ενημέρωση, σχετικά με τα οφέλη
της κινητικότητας και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Μέχρι να ολοκληρωθεί η
στελέχωση του Τμήματος με επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό, πάντως, οι δυνατότητες
κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού, παραμένουν περιορισμένες. Σε ότι αφορά
τους σπουδαστές, το κυριότερο πρόβλημα είναι η τρέχουσα οικονομική κρίση, που σε
συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης του
προγράμματος, λειτουργεί αποτρεπτικά στη συμμετοχή τους.
 Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού;

Το Τμήμα δεν έχει, προς το παρόν, να επιδείξει συμμετοχή στην κινητικότητα του
ακαδημαϊκού προσωπικού για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν. Όταν ωριμάσει η
δυνατότητα κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού, θα ακολουθηθούν οι
διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητας, που προβλέπονται από τα αντίστοιχα προγράμματα
κινητικότητας.
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5. Ερευνητικό έργο
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα του
επιτελούμενου σ΄αυτό ερευνητικού έργου, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον
σημεία:
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους κινδύνους από τα
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
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5.1. Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος;


Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος; Ποια είναι;

Η ερευνητική πολιτική του τμήματος επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται, στις
ερευνητικές περιοχές και ενδιαφέροντα των μόνιμων διδασκόντων, όπως αυτά
προκύπτουν από τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία έχουν εκλεγεί και τα οποία
θεραπεύουν στο Τμήμα (σχεδίαση & ανάλυση αλγορίθμων, ασύρματες επικοινωνίες,
ηλεκτρονικά τηλεπικοινωνιών).
Είναι προφανές ζητούμενο και στόχος της πολιτικής του τμήματος στον τομέα αυτό, η
παραγωγή ερευνητικού έργου από το εκπαιδευτικό προσωπικό, σε ποιότητα και
ποσότητα τέτοια, που να μπορέσει να βοηθήσει την συμμετοχή του Τμήματος σε
ερευνητικά έργα (δημιουργία ακαδημαϊκού προφίλ τμήματος) και να αυξήσει την
εξωστρέφειά του. Αξίζει να σημειωθεί εδώ οτι κατά το υπο εξέταση διάστημα έχει
παραχθεί αξιόλογο ερευνητικό έργο (βλέπε Κεφ. 11, Πίνακες 15, 16), ενώ οι καθηγητές
του τμήματος έχουν συμμετάσει ενεργά τόσο σε προτάσεις, όσο και σε υλοποίηση
ερευνητικών έργων στα πλαίσια προγραμμάτων όπως του ΘΑΛΗ και του ΑΡΧΙΜΗΔΗ,
δυστυχώς όμως, μέσω άλλων ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζονται.
Σίγουρα η υποστελέχωση του Τμήματος σε ΕΠ, δεν βοηθάει προς αυτή την
κατεύθυνση, τόσο λόγω μείωσης της γόνιμης όσμωσης μεταξύ των καθηγητών, όσο και
λόγω του περιορισμού του δικτύου συνεργασιών, αλλά κυρίως του αυξημένου
διοικητικού και εκπαιδευτικού φόρτου.
Είναι επίσης κοινό μυστικό, ότι ανάπτυξη έρευνας στον χώρο της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, χωρίς μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και / ή δυνατότητες
απασχόλησης αποφοίτων σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί.
Οι καθηγητές του Τμήματος έχουν προσπαθήσει σε κάθε περίπτωση, να
προσελκύσουν την υλοποίηση έρευνας στο τμήμα, μέσα από την κατάθεση αιτήσεων
προτάσεων μεταδιδακτορικής έρευνας Επιστημονικών Συνεργατών, με επιβλέποντες
τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, στα πλαίσια της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών / τριών» του ΕΠ ΕΔΒΜ (όπου επιτεύχθηκαν καλές κατατατάξεις των
προτάσεων, οι οποίες όμως δεν κατέληξαν σε χρηματοδότηση).
Επίσης το Τμήμα έχει πετύχει την συμμετοχή του ως Συντονιστής σε ένα δι-ιδρυματικό
σχήμα (μαζί με το Παν. Πειραιά και το Παν. Πελοποννήσου) για την παροχή
εξειδικευμένων επαγγελματικών σεμιναρίων σε αποφοίτους αντίστοιχων τμημάτων, με
χρηματοδότηση από το ΕΠ ΕΔΒΜ (πρόγραμμα ΠΕΓΑ). Μάλιστα η συγκεκριμένη
πρόταση με τίτλο «Ανάπτυξη & Διαχείριση Ασύρματων Ευρυζωνικών και Οπτικών
Δικτύων, Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας & Ελέγχου Αυτοματισμών στην
Γεωργική Παραγωγή και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»
πέτυχε την καλύτερη βαθμολογία πανελλαδικά στην κατηγορία της (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ).
Τέλος η ερευνητική πολιτική ενός τμήματος που φιλοδοξεί να παρέχει ποιοτική
τεχνική εκπαίδευση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον διαθέσιμο εξοπλισμό. Το
Τμήμα, όντας νέο, βρίσκεται στην φάση της δημιουργίας αυτών των υποδομών. Στα
πλαίσια του ΠΕΠ Πελοποννήσου, το Τμήμα έχει ήδη εξασφαλίσει για το ακαδημαϊκό
έτος 2013-14, την προμήθεια εξοπλισμού αξίας €187.000, για την επέκταση /
δημιουργία νέων εργαστηρίων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, με δυνατότητες
έρευνητικής τους χρήσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και ένας δεύτερος κύκλος με την
επαναπροκήρυξη μέρους του αρχικού εξοπλισμού, για τον οποίο ο πρώτος κύκλος ήταν
άγονος (αξίας €348.000).
Με βάση τα προηγούμενα, τα απαραίτητα συστατικά για την διαμόρφωση μίας
επιτυχημένης ερευνητικής πολιτικής στην περίπτωση του Τμήματος είναι:
1) Η υποστήριξη της τεχνολογικής έρευνας της εστιασμένης στις ιδιαιτερότητες των
ΤΕΙ, μέσα από κατάλληλα προγράμματα – εργαλεία, που να χρηματοδοτούν την
απασχόληση μεταπτυχιακών ερευνητών στις υποδομές των Τμημάτων.
2) Η επαρκής στελέχωση του Τμήματος με εκπαιδευτικό προσωπικό που να καλύπτει
τουλάχιστον τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών,
παράλληλα με την επαρκή διοικητική στελέχωση για την μείωση του διοικητικού
φόρτου.
3) Η υποστήριξη από το Τμήμα, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σε πρώτη
φάση μέσα από την συνεργασία με πιο «ώριμα» ερευνητικά και εκπαιδευτικά
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ιδρύματα. Το πρόγραμμα ΠΕΓΑ που θα υλοποιηθεί μέσα στα ακαδημαϊκά έτη 201314 και 2014-15, είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
4) Η δημιουργία εργαστηριακών υποδομών με δυνατότητες ερευνητικής τους χρήσης
και η μόνιμη επάνδρωση των εργαστηρίων με κατάλληλο προσωπικό.
5) Η αύξηση της κινητικότητας των μελών ΕΠ τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο
εξωτερικό, με σκοπό την προσέλκυση και ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απαραίτητη οικονομική
υποστήριξη των μελών ΕΠ για την συμμετοχή τους σε συναφή συνέδρια και
ημερίδες, ανεξάρτητα από την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτά (ανακοινώσεις /
δημοσιεύσεις).


Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος;

Τα μέλη ΕΠ του Τμήματος, ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως μηνιαίες
συνεδρίες), ενημερώνονται μεταξύ τους και συζητούν πάνω στις πρόσφατες
ερευνητικές δραστηριότητές τους. Επίσης τα ερευνητικά αποτελέσματα αναρτώνται
στις προσωπικές ιστοσελίδες τους, στον ιστότοπο του Τμήματος.
Πέρα από τις προσπάθειες που περιγράφονται στην πρώτη ερώτηση – παράγραφο της
τρέχουσας ενότητας και επικοινωνούνται μεταξύ όλων των διδασκόντων του
τμήματος, με τακτικές ενημερώσεις που αναλαμβάνει το Τμήμα, προς το σύνολο της
ακαδημαϊκής κοινότητας, δεν υφίσταται κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία
παρακολούθησης της ερευνητικής πολιτικής.


Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος;

Βλέπε προηγούμενη παράγραφο.


Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας; Ποια είναι αυτά;

Εκτός από τον Γενικό Προϋπολογισμό του μητρικού Τ.Ε.Ι., ο οποίος χρηματοδοτεί
την συμμετοχή των μελών ΕΠ σε διεθνή συνέδρια, υπάρχει μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού
η
δυνατότητα
χρηματοδότησης
στοχευμένων
ερευνητικών
δραστηριοτήτων μικρής διάρκειας και προϋπολογισμού.
Υπάρχει επίσης συνεχής ροή πληροφορίας σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής σε
ερευνητικά προγράμματα και/ή συνεργασίες με άλλα ιδρύματα, μέσα από το
πρόγραμμα Erasmus και άλλες πιο στοχευμένες δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης
(δομή ΔΑΣΤΑ) και της ΜΟΚΕ (ημερίδες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας).
Αξίζει να αναφέρθεί στο σημείο αυτό ενδεικτικά, ότι κάθε χρόνο από το 2006, με την
συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Αθηνών, και
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνεται ένα Colloquium που
παρακολουθούν τακτικά μέλη Ε.Π και φοιτητές του Τμήματος.
Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητικές δυνατότητες και δραστηριότητες των μελών ΕΠ
του Τμήματος υπόκεινται στους περιορισμούς που αναφέρονται στην πρώτη
παράγραφο της τρέχουσας ενότητας.


Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας;

Μέσα από τον Ειδικό Λογαριασμό του ιδρύματος, από την ΓΓΕΤ και τις προσωπικές
επαφές των μελών ΕΠ του τμήματος με άλλα μέλη τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και
ερευνητικών φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού. Υπάρχουν επίσης και σειρά
newsletters φορέων και οργανισμών, στα οποία το ίδρυμα και το Τμήμα πιο
συγκεκριμενα συμμετέχει, που ενημερώνουν το ακαδημαϊκό προσωπικό σχετικά με τις
δυνατότητες χρηματοδότησης. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί π.χ. η ΕΕΛ/ΛΑΚ
(Ένωση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, ellak.gr)


Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία;

Βλέπε προηγ. παραγράφους σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των
ερευνητικών δραστηριοτήτων. Σε ότι αφορά την υλοποίηση ερευνητικών έργων στα
οποία συμμετέχουν τα μέλη ΕΠ του Τμήματος, η πλέον σημαντική παράμετρος εκτός
από τον διοικητικό φόρτο, είναι η δυνατότητα διεξαγωγής της έρευνας στις
εγκαταστάσεις του Τμήματος, με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και ανθρώπινου
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δυναμικού (μεταπτυχιακοί σπουδαστές).


Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας;

Δεν υφίστανται με το παρόν πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος, θεσμοθετημένες
υποτροφίες έρευνας, κάτι που αποτελεί σαφώς ανασχετικό παράγοντα για την
ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας. Ακόμα και στις ειδικές περιπτώσεις που
κάποια προπτυχιακή εργασία σπουδαστή, παρουσιάζει ερευνητική δυναμική, δεν
υπάρχουν τα εργαλεία για την ανάπτυξη και ενσωμάτωσή της στο έργο του Τμήματος.
Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται κάποιο συναφές μεταπτυχιακό
πρόγραμμα υποστήριξης σε άλλο ίδρυμα. Η επένδυση σε εργαλεία όπως οι
ερευνητικές υποτροφίες, για σχετικά νέα Τμήματα όπως το παρόν, απαιτούν
χρηματοδότηση και επιχειρηματικά σχέδια που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από
τους προϋπολογισμούς των τεχνολογικών ιδρυμάτων, εν μέσω κρίσης, χωρίς επαρκή
κρατική στήριξη.


Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος;

Τα μέλη ΕΠ του Τμήματος, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερώνονται μεταξύ
τους και συζητούν πάνω στις πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητές τους. Επίσης τα
ερευνητικά αποτελέσματα αναρτώνται στις προσωπικές ιστοσελίδες τους, στον
ιστότοπο του Τμήματος.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες επικοινωνούνται επίσης μεταξύ όλων των
διδασκόντων του τμήματος (τακτικών και εκτάκτων / συνεργατών), με ανακοινώσεις
του Τμήματος, προς το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Υπάρχει επιπλέον συνεχής ροή σχετικής πληροφορίας, μέσα από στοχευμένες δράσεις
του Τμήματος σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης (δομή ΔΑΣΤΑ) και την
ΜΟΚΕ (ημερίδες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας), ή με πρωτοβουλία των ίδιων
των διδασκόντων, οι οποίοι πραγματοποιούν σχετικά ενημερωτικά σεμινάρια, κατά
περίπτωση.
Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας των μελών ΕΠ, αλλά και των έκτακτων
συνεργατών, ενσωματώνονται και αξιοποιούνται εκπαιδευτικά, μέσα από την
υλοποίηση συναφών πτυχιακών εργασιών.


Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και
επιστημονική κοινότητα;

Τα ερευνητικά αποτελέσματα του Τμήματος διαχέονται στην ελληνική και διεθνή
ακαδημαϊκή επιστημονική κοινότητα κυρίως μέσα από τη συμμετοχή των μελών ΕΠ σε
διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις και με δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και
συνέδρια (βλέπε Παραρτήμα Ο: Πλήρης Κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών ΕΠ).
Επιπλέον με την συμμετοχή των μελών ΕΠ σε ερευνητικές ομάδες και την
παρακολούθηση σχετικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και ομιλιών.


Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον;

Σε επίπεδο τοπικού και εθνικού κοινωνικού περιβάλλοντος, τα ερευνητικά
αποτελέσματα διαχέονται με την συμμετοχή των μελών Ε.Π σε επιστημονικές ομιλίες
και ημερίδες, στις περισσότερες περιπτώσεις με πρωτοβουλία του Τμήματος (π.χ.
σειρά εξειδικευμένων διαλέξεων σε τομείς έρευνας ακμής) και σε συνεργασία με το
Γραφείο Διασύνδεσης και την ΜΟΚΕ (ημερίδες σταδιοδρομίας).
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5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται
στο Τμήμα;


Ποιά ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την
τελευταία πενταετία;

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, δεν υπάρχουν στο υπο
εξέταση διάστημα ερευνητικά προγράμματα με την επίσημη συμμετοχή του
Τμήματος. Παρόλα αυτά μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων των διδασκόντων
(κυρίως θεωρητικής μορφής) διεξάγονται άτυπα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος.
Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το κομμάτι της εργαστηριακής έρευνας που αφορά
στην υλοποίηση πτυχιακών εργασιών.


Ποιό ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες;

Και τα 3 τακτικά μέλη Ε.Π του Τμήματος αναλαμβάνουν ερευνητικές πρωτοβουλίες.


Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά προγράμματα;

Βλέπε προηγούμενες ερωτήσεις.

5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές;


Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων.

Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των εργαστηρίων του Τμήματος σε εκπαιδευτικά και
ερευνητικά και ως εκ τούτου, το σύνολο (7) των διαθέσιμων εκπαιδευτικών
εργαστηρίων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4.5, μπορούν εν δυνάμει να
χρησιμοποιηθούν και για ερευνητικές δραστηριότητες. Επιπλέον αυτών, είναι υπό
διαμόρφωση τα παρακάτω εργαστήρια:








Προηγμένων Θεμάτων Αλγορίθμων (αίθ. 5, 1ος όροφος, 125 m2, 25 θέσεων)
Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων (αίθ. 2, 1ος όροφος, 174 m2, 25 θέσεων)
Κεραιοσυστημάτων (αίθ. 2, 1ος όροφος, 174 m2, 15 θέσεων)
Δικτύωσης Οπτικών Ινών (αίθ. 3, 1ος όροφος, 127 m2, 20 θέσεων)
Επεξεργασίας Σήματος (αίθ. 2, 1ος όροφος, 174 m2, 20 θέσεων)
Μοντελοποίησης Πρωτοκόλλων & Υπηρεσιών (αίθ. 6, 1ος όροφος, 125 m2, 20
θέσεων)

Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων.

Οι αίθουσες των εργαστηρίων είναι επαρκείς τόσον από την άποψη της χωρητικότητας
όσο και από την άποψη της καταλληλότητας και της ποιότητας. Το νεόδμητο κτήριο
του Τμήματος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
και έχει εξοπλιστεί με βάση όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις. Οι αίθουσες διαθέτουν
συστήματα κεντρικής θέρμανσης, κεντρικού κλιματισμού και ασφάλειας. Αναμένεται
δε, ο συμπληρωματικός εξοπλισμός τους με εργαστηριακούς πάγκους και καθίσματα,
με την επαναπροκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, στα πλαίσια του ΠΕΠ Πελοποννήσου.


Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων που υποστηρίζουν την κατεύθυνση της Πληροφορικής
κρίνεται γενικά επαρκής, δεδομένου του ότι τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του
εκπαιδευτικού προσωπικού είναι κυρίως θεωρητικά και δεν απαιτούν εξειδικευμένο
εξοπλισμό, πέραν του ήδη διαθέσιμου. Υστέρηση παρατηρείται στην εργαστηριακή
υποδομή της κατεύθυνσης των Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων (όπου διατίθεται κυρίως
λογισμικό προσομοίωσης και περιορισμένος δικτυακός εξοπλισμός). Οι ελλείψεις
αναμένεται να αντιμετωπιστούν με την προμήθεια εξοπλισμού και την λειτουργία των
νέων εργαστηρίων που αναφέρονται παραπάνω, για τα οποία η διαδικασία
προμήθειας έχει εν μέρει ολοκληρωθεί. Πιο συγκεκριμένα προγραμματίζεται η
επέκταση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής με εξοπλισμό Επεξεργασίας Σήματος και η
δημιουργία Εργαστηρίου Κεραιοσυστημάτων. Η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού
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αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2013-14. Εκκρεμεί η
επανάληψη του σχετικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού των
εργαστηρίων Δικτύωσης Οπτικών Ινών, Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων και
λογισμικού για τα εργαστήρια Αλγορίθμων (Παράλληλοι & Κατανεμημένοι και
Προηγμένα Θέματα) και Μοντελοποίησης Πρωτοκόλλων & Υπηρεσιών.


Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;

Έχοντας υπόψη την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, οι τρέχουσες υποδομές δεν
καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας, όμως αυτό αναμένεται να
διορθωθεί στο άμεσο μέλλον, με την αναβάθμιση υπαρχόντων / δημιουργία νέων
εργαστηρίων. Η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου εξοπλισμού, αναμένεται να
αναβαθμίσει σημαντικά την δυνατότητα συμμετοχής του Τμήματος σε ερευνητικές
προτάσεις και έργα.


Ποιά ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές;

Τα 6 υπο-διαμόρφωση εργαστήρια που αναφέρονται στην αρχή της τρέχουσας
παραγράφου, αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα ερευνητικά αντικείμενα, τα οποία
καλύπτονται κατά ένα μικρό ποσοσστό από από τις τρέχουσες υποδομές.


Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών;

Ο βαθμός αλλά και ο τρόπος χρήσης των εργαστηρίων, είναι τέτοιος ώστε να
εξασφαλίζει τη διατήρησή τους σε εξαιρετική κατάσταση, όπως προκύπτει από την
εμπειρία των πρώτων 4 ακαδημαϊκών ετών λειτουργίας του Τμήματος στο νέο κτίριο.
Όπως εξάλλου αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι ερευνητικές δραστηριότητες είναι
προς το παρόν περιορισμένες.


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;

Το νεόδμητο κτήριο του Τμήματος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και αντίστοιχη είναι η ηλικία του υπάρχοντος
εξοπλισμού. Σχετικά με τις ανάγκες επικαιροποίησης και τις σχετικές ενέργειες, βλέπε
προηγ. ερωτήσεις.


Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδομών;

Χρηματοδοτείται κυρίως από την συμμετοχή του Τμήματος σε σχετικά προγράμματα
εξοπλισμού εργαστηρίων (ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Πελοποννήσου). Η συντήρηση, υποστηρίζεται
κυρίως από τον Τακτικό Π/Υ του ιδρύματος. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα
χρηματοδότησης από τον ΕΛΚΕ του ιδρύματος, ερευνητικών έργων με μικρό Π/Υ, που
καλύπτει και ερευνητικές υποδομές.
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5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του
διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;15



Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ;
Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;

(βλ. Πίνακα 15 – στήλη Α)


Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ;
(α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ;
(β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές;
(γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές;
(δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές;

(βλ. Πίνακα 15 – στήλες Β, Γ, Δ, Ε αντίστοιχα)


Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συλλογικούς τόμους;

(βλ. Πίνακα 15 – στήλη ΣΤ)


Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δημοσίευσαν τα μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος;

(βλ. Πίνακα 15 – στήλες Η, Ι)


Πόσες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος;
(α) Σε συνέδρια με κριτές
(β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές

(βλ. Πίνακα 15 – στήλη Θ)

5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο
Τμήμα από τρίτους;16
 Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;

(βλ. Πίνακα 16 – στήλη Α)
 Πόσες αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά αποτελέσματα μελών
ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;

(βλ. Πίνακα 16 – στήλη Β)
 Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά
περιοδικά;

(βλ. Πίνακα 16 – στήλη Γ)
 Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων υπήρξαν κατά
την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

(βλ. Πίνακα 16 – στήλη Δ)
 Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών
υπάρχουν; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και διεθνών περιοδικών.

15
16

Συμπληρώστε τον Πίνακα 15.
Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 16.
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(βλ. Πίνακα 16 – στήλη Ε)
 Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς φορείς για
διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία πενταετία;

(βλ. Πίνακα 16 – στήλη ΣΤ)
 Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε επιστημονικά περιοδικά;

3 μέλη, 3 φορές
 Πόσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκαν σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;

(βλ. Πίνακα 16 – στήλη Ζ)
 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιομηχανικές εφαρμογές) των ερευνητικών αποτελεσμάτων των μελών
ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;

Προς το παρόν δεν υπάρχει πρακτική αξιοποίηση.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμ. Μηχ. Πληρ. ΤΕ

Έκδοση 3.12 Οκτώβριος 2013

51

5.6. Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος;


Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές
(α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος;
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού;

Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος αναπτύσσουν συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες Ιδρυμάτων
του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, εντός των επιστημονικών τους ενδιαφερόντων και
στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. «Αρχιμήδης ΙΙΙ»).
Ενδεικτικά, αναφέρονται ερευνητικές συνεργασίες με το Τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά, το Τμήμα Μαθηματικών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
PARIS DAUPHINE, κ.λπ.

5.7. Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που
έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος;
 Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
(α) σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας;
(β) σε επίπεδο ιδρύματος;
(γ) σε εθνικό επίπεδο;
(δ) σε διεθνές επίπεδο;

Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος δεν έχουν παρόμοιες διακρίσεις
Ποιοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, αντεπιστέλλοντα μέλη
ακαδημιών κλπ). έχουν απονεμηθεί από άλλα ιδρύματα σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;

Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος δεν έχουν παρόμοιους τίτλους

5.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών
στην έρευνα;
 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος; Πόσοι
μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;

Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δυνατότητα και ευκαιρίες συμμετοχής σε έρευνα είτε
στα πλαίσια προγραμμάτων τα οποία αναλαμβάνει / στα οποία συμμετέχει το τμήμα,
είτε στα πλαίσια του προσωπικού ερευνητικού έργου των μελών ΕΠ και των έκτακτων
συνεργατών. Τα αποτελέσματα της έρευνας ενσωματώνονται στις πτυχιακές εργασίες
τους. Δεν υπάρχει παρόλα αυτά θεσμοθετημένος τρόπος καταγραφής τους, εαν δεν
συμμετέχουν επίσημα σε ερευνητικά έργα.
Σε ότι αφορά τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, δεν υπάρχει αυτή η
δυνατότητα στο Τμήμα μας, λόγω απουσίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς

(ΚΠΠ) φορείς
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των
σχέσεών του με ΚΠΠ φορείς, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα
κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0,
Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει:
α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά
σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
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6.1. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς;
 Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τμήμα κατά την τελευταία
πενταετία;

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών
του τμήματος, υπήρξε κατά την τελευταία πενταετία κλιμακούμενη συνεργασία του
Τμήματος με παραγωγικούς φορείς, τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, με
αντικείμενα δραστηριοποίησης την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε με ονομαστική λίστα φορέων).
Επιπλέον στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του γραφείου Διασύνδεσης και της Μονάδας
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (MOKE), οργανώθηκαν σειρά σεμιναρίων και
εκδηλώσεων με κύριο αντικέιμενο την επιμόρφωση των αποφοίτων σε θέματα
σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού (βλέπε ενδεικτικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ και Δ). Οι φορείς που συμμετείχαν στις δράσεις αυτές, είτε ως σύμβουλοι
σταδιοδρομίας, είτε ως εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας στην οποία στοχεύουν εν
δυνάμει οι απόφοιτοι του τμήματος, ανέπτυξαν συνεργασίες με το τμήμα, κυρίως με την
μορφή απασχόλησης προπτυχιακών σπουδαστών σε τεχνικά αντικείμενα.
Μέσα από τις προηγούμενες δράσεις το Τμήμα ήρθε σε επαφή και με εταιρείες (έντασης
γνώσης ως επι τω πλείστον - startup) που δημιουργήθηκαν από αποφοίτους του ίδιου
του Τμήματος, ή συναφών, ή άλλων τμημάτων του ΑΤΕΙ-Π, σε κάθε περίπτωση όμως
σχετικούς με τα αντικείμενα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και με
επιτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη και βραβεύσεις στον τομέα τους. Η παρουσίαση
αυτών των περιπτώσεων ως επιτυχημένων μοντέλων (success stories) συνιστά ένα από
τα αποτελεσματικότερα εργαλεία του Τμήματος για τον επαγγελματικό προσανατολισμό
των σπουδαστών.
Στα παραπάνω πλαίσια έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικές εκδρομές σε δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς με συγκεκριμένο τεχνολογικό ενδιαφέρον για το τμήμα, όπως π.χ.
οργανισμοί τηλεπικοινωνιών, πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες λογισμικού, κ.α.
προκειμένου να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με συγκεκριμένες τεχνολογίες και
επαγγελματικά περιβάλλοντα, υπο πραγματικές λειτουργικές συνθήκες.
Σημαντική υπήρξε και η επαφή του Τμήματος με οργανισμούς της πρωτοβάθμιας
(Δημοτικά Σχολεία) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, ΕΠΑΛ) του Νομού
Λακωνίας, μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις
εγκαταστάσεις του τμήματος.
Τέλος το Τμήμα αποτέλεσε από την έναρξη της λειτουργίας του σημείο ανταλλαγής
απόψεων και βήμα διαλόγου, στα πλαίσια της ακαδημαϊκής ελευθερίας μέσα από ομιλίες
και εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από τον Σπουδαστικό Σύλλογο και τις πολιτικές
παρατάξεις των σπουδαστών.
 Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σ’ αυτά;

Το σύνολο των μελών ΕΠ του Τμήματος (3) συμμετείχε στις παραπάνω δραστηριότητες.
 Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος συμμετείχαν σε αυτά;

Μεγάλος αριθμός προπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος συμμετείχε στις παραπάνω
δραστηριότητες (το σύνολο σχεδόν των σπουδαστών μέσω του προγράμματος της
Πρακτικής Άσκησης, και 150-200 σπουδαστές σε κάθε ημερίδα σταδιοδρομίας /
επαγγελματικού προσανατολισμού).
 Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς;
Μέσα από τις ημερίδες, ομιλίες και εκδηλώσεις που διοργανώνει το Τμήμα και οι
συνεργαζόμενοι φορείς, αλλά και από τους διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος και των
φορέων αντίστοιχα, προβάλλονται, συζητούνται και εξελισσονται τα γνωστικά
αντικείμενα πάνω στα οποία υλοποιείται το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, οι
ημερίδες σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι εκπαιδευτικές
εκδρομές, κ.α.
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6.2. Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με
ΚΠΠ φορείς;
 Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο αποτελεσματικοί είναι κατά
την κρίση σας;

Ο κυριότερος μηχανισμός ανάπτυξης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς είναι η δημοσιότητα
των πρωτοβουλιών του Τμήματος προς αυτήν την κατεύθυνση και η παρουσιάση του
φάσματος δραστηριοτήτών του στις ΤΠΕ. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την
διοργάνωση ημερίδων και την χρήση τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ. Προγράμματα
επιμόρφωσης στα οποία συμμετέχει το Τμήμα, όπως το ΠΕΓΑ (βλέπε Παράρτημα ΣΤ),
με αντικείμενο την επικαιροποίηση των γνώσεων των αποφοίτων σε κρίσιμους τομείς
ανάπτυξης για την περιφέρεια Πελοποννήσου, αναμένεται να ενισχύσουν την δυναμική
του για την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών.
 Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών;

Τα μέλη Ε.Π. στηρίζουν και υλοποιούν όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες στο
μέτρο των δυνατοτήτων τους, με δεδομένη την υποστελέχωση του Τμήματος και τον
μεγάλο διοικητικό φόρτο που μοιράζονται. Αξιοποιούν δε τις επαφές τους με ιδρύματα
της ημεδαπής, αλλά και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανάπτυξη
τέτοιων συνεργασιών. Η περαιτέρω στελέχωση του Τμήματος σε Ε.Π. θα πολλαπλασίαζε
τις δυνατότητες ανάπτυξης τέτοιων συνεργασιών.
 Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών;

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ΚΠΠ φορείς ανταποκρίνονται και στηρίζουν την ανάπτυξη
συνεργασιών με το Τμήμα. Ενδεικτική είναι η προθυμία συμμετοχής τους στις διάφορες
δραστηριότητες που οργανώνει το Τμήμα (ημερίδες, εκπαιδευτικές εκδρομές,
πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης). Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων έχουν
εντοπιστεί μία σειρά από τεχνολογικές περιοχές και εφαρμογές, στις οποίες μπορεί να
αναπτυχθεί συνεργασία, καθώς αποτελούν κρίσιμα ζητούμενα για συγκεκριμένους
κλάδους, όπως: εξειδίκευση και παραμετροποίηση πλατφορμών ηλεκτρονικής
στελέχωσης και e-learning, εφαρμογές για εμπορικές επιχειρήσεις με αυτοματισμούς
ανταλλαγής πληροφορίας και παραγγελιών B2B, δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας
«συνηγόρου του επιχειρηματία / helpdesk» για την καταγραφή, οργάνωση και
αποτελεσματική χρήση επιχειρηματικής γνώσης, ιστότοποι προώθησης τουριστικού
προϊόντος και ηλεκτρονικών κρατήσεων, πλατφόρμες δικτύωσης αγροτικών
συνεταιρισμών, εφαρμογές για την εξ’αποστάσεως επιτήρηση φωτοβολταϊκών
συστημάτων, ταυτοποίηση / ιχνηλάτηση διαδρομής προϊόντων, κ.α.
 Διαθέτει το Τμήμα πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών;

Προς το παρόν δεν διαθέτει. Το ζήτημα της πιστοποίησης και ενεργού συμμετοχής των
εργαστηρίων του Τμήματος σε έργα, είναι και αυτό συνδεδεμένο, δυστυχώς, με την
υποστελέχωση του Τμήματος.
 Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος στις συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς;

Οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος, αξιοποιούνται μέσω δραστηριοτήτων, όπως
διοργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδες σταδιοδρομίας και
συμβουλευτικής (mentoring), εκπαιδευτικές επισκέψεις φορέων, κ.α.
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6.3. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση
της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς;
 Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον τύπο;
Ανακοινώνονται στο site του Τμήματος, των εμπλεκόμενων Φορέων και των τοπικών
ΜΜΕ.
 Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ φορέων σχετικά με τους
σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος;

Αυτό πραγματοποιείται κυρίως στα πλαίσια ημερίδων που οργανώνει το Τμήμα (βλέπε
ενδεικτικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ και Δ).
 Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων;

Απόφοιτοι του Τμήματος που εργάζονται σε παραγωγικούς κυρίως φορείς, καλούνται
στις σχετικές ημερίδες που διοργανώνει το Τμήμα (βλέπε ενδεικτικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
και Δ) για να παρουσιάσουν δραστηριότητες και επιχειρηματικά μοντέλα στους
σπουδαστές (π.χ. success stories).

6.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με
την εκπαιδευτική διαδικασία;
 Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην εκπαιδευτική διαδικασία;

Οι στοχευμένες επισκέψεις των σπουδαστών σε τοπικούς κυρίως ΚΠΠ φορείς,
αποτελούν από την αρχή της λειτουργίας του Τμήματος, ενεργό κομμάτι της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τόσο τα μέλη ΕΠ, όσο και οι Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί
Συνεργάτες ενθαρρύνονται να διοργανώνουν τέτοιες επισκέψεις και να τις εντάσσουν
στην αξιολόγηση των μαθημάτων.
 Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων;

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι διδάσκοντες καλούν στελέχη φορέων για
παρουσιάσεις σχετικές με το αντικέιμενο των μαθήματων που διδάσκουν. Αυτό
πραγματοποιείται κυρίως στα πλαίσια του μαθήματος «Σεμινάριο Τελειοφοίτων», του
οποίου το αντικείμενο σχετίζεται με την παροχή διαλέξεων πάνω σε τεχνολογίες ακμής,
αλλά και εφαρμογές με εμπορικό ενδιαφέρον. Οι ημερίδες σταδιοδρομίας /
επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώνει το Τμήμα τακτικά, ανήκουν επίσης
σε αυτή την κατηγορία (βλέπε ενδεικτικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ και Δ).
 Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες;

Στελέχη ΚΠΠ φορέων απασχολούνται στο τμήμα, μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας
αξιολόγησης εξωτερικών συνεργατών (π.χ. Εκπαιδευτικοί Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης,
υπεύθυνοι μηχανογράφησης σε αντίστοιχα τμήματα φορέων, κ.α.)
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6.5. Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή
και εθνική ανάπτυξη;
 Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;

Οι συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που
περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους, έχουν καλλιεργηθεί συστηματικά τα
τελευταία χρόνια, ώστε να υπάρχει μία σταθερή διάθεση συνεργασίας και από τις 2
πλευρές. Επιπλέον τόσο η ανάγκη των φορέων για εξειδικευμένες εφαρμογές, πού έχουν
ήδη επισημανθεί μέσα από τις επαφές των 2 πλευρών, όσο και οι δυνατότητες
ανάπτυξης του Τμήματος, το οποίο διαθέτει σύγχρονες υποδομές και πρόσφατα
εξοπλισμένα εργαστήρια, αποτελούν συνθήκες βιωσιμότητας. Κρίσιμο ρόλο παίζει και
εδώ η στελέχωση με μόνιμο εργαστηριακό και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα
ενισχύσει την εξωστρέφεια του Τμήματος.
 Συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Τμήματος και ΚΠΠ φορέων;

Δεν συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ του Τμήματος και φορέων προς το
παρόν και μέχρι να καταλήξουν σε συγκεκριμένη μορφή συνεργασίας, οι διαπιστωμένες
ανάγκες των 2 πλευρών. Αναμένεται όμως να πραγματοποιηθεί αυτό στο άμεσο μέλλον,
με την λειτουργία νέων εργαστηρίων και Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Το
Τμήμα συμμετέχει προς το παρόν -σε ότι το αφορά- στις συμφωνίες συνεργασίας
(MoUs) που υπογράφει το ΤΕΙ Πελοποννήσου με διάφορους φορείς (π.χ. ΕΔΕΤ, Παν.
Πελοποννήσου, κ.α.)
 Εκπροσωπείται το Τμήμα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και αναπτυξιακά όργανα;

Το Τμήμα δεν εκπροσωπείται με επίσημο / θεσμικό τρόπο σε τοπικούς / περιφερειακούς
οργανισμούς και αναπτυξιακά όργανα, πέραν της εκπροσώπησης του ίδιου του ΤΕΙ
Πελοποννήσου. Παρόλα αυτά, τα μέλη ΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν κατά περίπτωση
σε διαδικασίες που αφορούν τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του Τμήματος σε τοπικό /
περιφερειακό επίπεδο (π.χ. συζητήσεις με ΟΤΑ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών
υπηρεσιών, διαβουλεύσεις με Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων για νέες προσκλήσεις, κ.α.)
 Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης;

Βλέπε προγ. παράγραφο
 Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τμήματος με το περιβάλλον του, ιδίως με αντίστοιχα Τμήματα
άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης;

Το Τμήμα συνεργάζεται με άλλα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (βλέπε παρ. 4.9)
συναφούς γνωστικού αντικειμένου, τόσο στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής
Άσκησης, όσο και σε άλλες επιμορφωτικές και ερευνητικές δραστηριότητες (Πρόγραμμα
επιμόρφωσης αποφοίτων ΠΕΓΑ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΘΑΛΗΣ, ERASMUS, κ.α.). Κατά το
τρέχον διάστημα, το Τμήμα βρίσκεται σε επαφή με όλα τα όμορα Τμήματα Μηχανικών
Πληροφορικής ΤΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί μία κοινή βάση για τα νέα
Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων, μετά τις αλλαγές που επέφερε το σχέδιο
ΑΘΗΝΑ.
 Αναπτύσσει το Τμήμα και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία, καθώς και με την
τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική υποδομή;

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Τμήμα δεν εκπροσωπείται με επίσημο / θεσμικό τρόπο σε
τοπικούς / περιφερειακούς οργανισμούς και αναπτυξιακά όργανα, πέραν της
εκπροσώπησης του ίδιου του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Τα μέλη ΕΠ του Τμήματος
συμμετέχουν κατά περίπτωση σε διαδικασίες που αφορούν τις αναπτυξιακές
δραστηριότητες του Τμήματος σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου οι
σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία είναι άριστες, καθώς το Τμήμα και οι
δραστηριότητές του θεωρούνται μοχλός ανάπτυξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
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και κυρίως για την Λακωνία.
 Πώς συμμετέχει το Τμήμα στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα;

Το Τμήμα συμμετέχει προς το παρόν -σε ότι το αφορά- σε εθνικά και διεθνή ακαδημαϊκά
δίκτυα, στα οποία είναι μέλος το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Επιπλέον τα μέλη ΕΠ του
Τμήματος συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή δίκτυα που σχετίζονται με τα ερευνητικά τους
ενδιαφέροντα. Ένα ζήτημα που τίθεται εδώ και πάλι, αφορά στην διδακτική
υποστελέχωση του Τμήματος, η οποία επηρεάζει (λόγω μεγάλου φόρτου) την
εξωστρέφεια των καθηγητών και την πιο ενεργή δικτύωσή τους.
 Το Τμήμα διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο
άμεσο κοινωνικό περιβάλλον;

Το Τμήμα παρέχει, όποτε είναι αυτό εφικτό, τους χώρους του για εκδηλώσεις, όπως
συζητήσεις για τοπικές πολιτιστικές παρεμβάσεις, σχολικές εορτές, ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις (π.χ. συναυλίες με την ευθύνη του Συλλόγου Σπουδαστών), κ.α.
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα της
στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξής του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά
σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
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7.1. Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος;
 Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της
υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών;

Τα μέλη ΕΠ και οι επιστημονικοί συνεργάτες του Τμήματος συνεισφέρουν σε όλα τα
στάδια της διαμόρφωσης της αναπτυξιακής στρατηγικής του, μέσα από τις διδακτικές,
ερευνητικές και διοικητικές τους δραστηριότητες. Τόσο κατά το στάδιο διαμόρφωσης, με
τις τακτικές συζητήσεις και αξιολογήσεις πρακτικών και εργαλείων που
πραγματοποιούνται, όσο και κατά το στάδιο της υλοποίησης συγκεκριμένων στρατηγικών
και της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων τους, μέσα από ανακοινώσεις στο site του
Τμήματος και σχετικές ημερίδες. Ο εμπλουτισμός του έμψυχου δυναμικού του Τμήματος
αλλά και η βελτίωση και συμπλήρωση της υλικοτεχνικής υποδομής των εργαστηρίων
αποτελούν τους άξονες αυτής της στρατηγικής.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3549/2007 (Α’ 69) το Τμήμα καταρτίζει και εφαρμόζει
τετραετές ακαδημαϊκό – αναπτυξιακό πρόγραμμα. Στη διαμόρφωση του προγράμματος
αυτού μετέχουν τα μέλη ΕΠ του Τμήματος. Οι δράσεις που αφορούν την ακαδημαϊκή
ανάπτυξη του Τμήματος προσαρμόζονται/επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση με την
κατάρτιση εισηγήσεων λειτουργικού προγραμματισμού οι οποίες υποβάλλονται στη
ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Πρόσθετος στόχος των ετήσιων εισηγήσεων λειτουργικού
προγραμματισμού είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του τετραετούς
προγράμματος ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος και η λήψη διορθωτικών μέτρων
στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται υστέρηση.
 Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής
ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες;

Το Τμήμα έχει συστηματοποιήσει όλες τις διαδικασίες συγκέντρωσης και αξιοποίησης των
απαιτούμενων στοιχείων και δεικτών για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής
του ανάπτυξης, τόσο μέσα από τα εργαλεία που παρέχονται από το μητρικό ΤΕΙ (π.χ.
εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας), όσο και μέσα από εργαλεία που αναπτύχθηκαν
από σπουδαστές του στα πλαίσια πτυχιακών ή άλλων εργασιών (π.χ. ηλεκτρονική ΒΔ για
τις πτυχιακές εργασίες με web I/F, ηλεκτρονική εγγραφή σε ημερίδες, κ.α.). Παρατηρείται
μία υστέρηση στην συλλογή συγκεντρωτικών στοιχείων που αφορούν στα οικονομικά του
Τμήματος και την διαχείριση του πάγιου εξοπλισμού του, η οποία αναμένεται να
διορθωθεί με την τρέχουσα διαδικασία αναβάθμισης των οικονομικών υπηρεσιών του ΤΕΙΠελοποννήσου.
 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού
επιπέδου;

Το θέμα της στελέχωσης του Τμήματος με ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο αποτελεί
κρίσιμη συνθήκη για την επιβίωση και την ανάπτυξη του, δυστυχώς δεν εξαρτάται από το
ίδιο, αλλά από την τρέχουσα πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Το Τμήμα επιθυμεί να
καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση, το αυτονόητο, δηλ. την άμεση σχέση της
λειτουργίας του με την επαρκή στελέχωσή του σε επιστημονικό και εργαστηριακό
προσωπικό.
Πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση, ημερίδες ενημέρωσης και επαγγελματικού
προσανατολισμού που διαχέουν την εικόνα του τμήματος στην τοπική κοινωνία, αλλά και
την ευρύτερη αναδημαϊκή κοινότητα. Επιπλέον, το Τμήμα μεριμνά για την παροχή ενός
ελκυστικού προγράμματος σπουδών, διασυνδεδεμένου με την παραγωγή, ώστε να
προσελκύσει το ενδιαφέρον ακαδημαϊκού προσωπικού αυξημένων προσόντων, και
φροντίζει να συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, παρέχοντας την
δυνατότητα ενεργοποίησης και εμπλοκής σε αυτά του ακαδημαϊκού προσωπικού.
 Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με το
σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος;
Πόσοι φοιτητές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής
(εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ);
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Σε ότι αφορά τον προγραμματισμό των προσλήψεων μελών ΕΠ, όπως έχει ήδη αναφερθεί
το Τμήμα δεσμεύεται από την εκάστοτε πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, με συνέπεια
είτε τα σχετικά αιτήματα για στελέχωση να ικανοποιούνται μόνον μερικώς, είτε να
απορρίπτονται πλήρως. Καθώς η διδακτική υποστελέχωση φαίνεται να αποτελεί οριζόντιο
πρόβλημα για πολλά Τμήματα ΤΕΙ, χωρίς άμεσα διαφαινόμενη λύση, το Τμήμα είναι
υποχρεωμένο να εκπονήσει σχέδια λειτουργίας και ανάπτυξης χωρίς το απαραίτητο
μόνιμο προσωπικό.
Αναφορικά με τον αριθμό των εισακτέων, από την αρχή της λειτουργίας του Τμήματος, ο
αριθμός των εισακτέων υπερβαίνει συνήθως τον αριθμό που το Τμήμα εισηγείται. Τα
σχετικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στον επόμενο Πίνακα:

ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΙ

ΑΡΙΘΜ.
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΓΚΡΙΘ. ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ & ΕΠΑ.Λ.

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΑΠΌ 10%,
ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ,
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ,
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ,
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ,
ΠΑΘΗΣΕΙΣ,
ΑΘΛΗΤΕΣ

2005-06

∆/Υ

170

155

39

194

46

2006-07

250

250

200

300

2008-09

200

300

2009-10

200

300

2010-11

200

300

2011-12

200

200+19*=219

2012-13

200

200+25*=225

226
249
180
99
261
182
205

20
22
21
35
46
18
27

246
271
201
134
307
200
232

81

2007-08

2013-14

100

135+30*=165

ΑΡΙΘΜ.
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ.

∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΌΠΙΝ
ΑΙΤΉΣΕΩΣ Η
ΛΟΓΩ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

71
62
73
40
19

* ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου;
Με την τακτική αναθεώρηση και επικαιροποίηση του προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών, τ.ω. να καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών, να καλλιεργεί τις δυνατότητές τους
για συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακά προγράμματα και να ανταποκρίνεται στις
τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι επίσης
υπο συζήτηση η δημιουργία ενός προγράμματος επιβράβευσης αριστούχων σπουδαστών
(με κριτήρια τον καλύτερο Μ.Ο. βαθμολογίας, καινοτόμο πτυχιακή εργασία, κ.α.), με την
εξασφάλιση π.χ. ολιγόμηνων συμβάσεων απασχόλησης σε εργοδότες της περιφέρειας,
ώστε να καλλιεργηθεί η σχέση του Τμήματος με την τοπική αγορά.
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7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής
ανάπτυξης του Τμήματος;
 Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5ετούς) σχεδίου
ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή;

Το Τμήμα καταρτίζει τετραετές πρόγραμμα ακαδημαϊκής ανάπτυξης, όπως περιγράφηκε
στην προηγούμενη παράγραφο (7.1). Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας κρίνεται
ικανοποιητική κατά την πρώτη εφαρμογή της, με δεδομένα τόσο την σύντομη ιστορία
του Τμήματος, όσο και τις αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, είναι σε εξέλιξη ένας
επανακαθορισμός των στόχων της, με βάση την γενικότερη συζήτηση για τον ρόλο του
ΤΕΙ-Πελοποννήσου στο νέο τοπίο μετά το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, αλλά και την διαμόρφωση
του νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.
 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική
κρίνετε ότι είναι;

Η παρακολούθηση του προγράμματος ακαδημαϊκής ανάπτυξης πραγματοποιείται
κυρίως μέσω της ετήσιας διαδικασίας λειτουργικού προγραμματισμού, όπως
περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο (7.1). Το Τμήμα θεωρεί πως η διαδικασία
αυτή θα πρέπει να ποσοτικοποιηθεί με την καθιέρωση συγκεκριμένων δεικτών
παρακολούθησης των στόχων που τίθενται, προκειμένου να καταστεί περισσότερο
αποδοτική.
 Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του;

Το Τμήμα δεν έχει καθιερώσει διαδικασία δημοσιοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης και
των αποτελεσμάτων του, προς το παρόν. Παρόλα αυτά, εξετάζεται η ανάρτηση σχετικής
πληροφορίας στον ιστότοπό του Τμήματος, προκειμένου να είναι στη διάθεση του
έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, των σπουδαστών και της ευρύτερης ακαδημαϊκής
κοινότητας. Σε πρώτη φάση, μπορούν να γίνουν άμεσα διαθέσιμες οι εκθέσεις
τετραετούς και ετήσιου προγραμματισμού, ενώ σε επόμενη φάση, θα μπορούσε να
εξεταστεί η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος, πραγματικού χρόνου, το οποίο θα
παρέχει τη δυνατότητα άμεσης δημοσιοποίησης της πορείας υλοποίησης του σχεδίου
ανάπτυξης, μέσω της παρακολούθησης κατάλληλων ποσοτικών δεικτών, οι οποίοι
πρέπει να καθιερωθούν για τον σκοπό αυτό.
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των
διοικητικών υπηρεσιών και των υποδομών του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά
σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
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8.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών
υπηρεσιών;
 Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των Τομέων;

Το Τμήμα δεν διαθέτει τομείς. Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από δύο
μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης,
αλλά και όλων των διοικητικών υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα (παροχή
πληροφόρησης και ανάρτηση ανακοινώσεων για όλα τα θέματα του Τμήματος,
διεκπεραίωση εγγράφων και συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης, υποστήριξη ημερίδων και
εκδηλώσεων, διεκπεραίωση συμβάσεων εκτάκτων συνεργατών, καθαριότητας, φύλαξης,
κ.α). Παρόλα αυτά, περαιτέρω στελέχωση θα βοηθούσε στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των
σπουδαστών και θα συνέβαλε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα
κατά τις περιόδους αιχμής του διοικητικού έργου (εγγραφές νεοεισερχομένων,
ορκομωσίες, κ.ο.κ.)
 Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας της
Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού
και των φοιτητών;

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης κρίνονται αποτελεσματικές, με
την παρατήρηση της προηγούμενης παραγράφου. Το ωράριο λειτουργίας της
Γραμματείας είναι ικανοποιητικό και δεν χρήζει τροποποίησης.
 Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με εκείνες της
κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος;

Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με εκείνες της κεντρικής
διοίκησης του Ιδρύματος είναι άριστες. Σε αυτό έχει συντελέσει και η πρόσφατη
αναδιοργάνωση των γραμματειών όλων των Τμημάτων, προκειμένου να
αποσαφηνιστούν αρμοδιότητες και να ομογενοποιηθεί το έργο των γραμματειών.
Παρόλα αυτά, η απόσταση του Τμήματος από την κεντρική διοίκηση προκαλεί αρκετές
φορές αναπόφευκτες καθυστερήσεις και δυσκολία ως προς την αμεσότητα της
επικοινωνίας.
 Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τμήματος είναι
(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος λειτουργεί με έκτακτο προσωπικό, γεγονός που
προκαλεί αυτονόητες δυσκολίες. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά με ωράριο
γραφείου. Ζητούμενο παραμένει η κατάλληλη στελέχωσή της ώστε να καταστεί
δυνατή η λειτουργία της και κατά τις απογευματινές ώρες.
(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης;

Το Τμήμα δεν διαθέτει οργανωμένες Υπηρεσίες Πληροφόρησης, γεγονός που
συνεπάγεται αυξημένο φόρτο στο προσωπικό της Γραμματείας. Ευκταίο θα ήταν να
οργανωθεί και να στελεχωθεί μια σύγχρονη υπηρεσία πληροφόρησης, η οποία να
αναλάβει και την διαχείριση των ανακοινώσεων και γενικότερα την διάχυση της
πληροφορίας που αφορά το Τμήμα.
 Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια του Τμήματος;

Το σπουδαστήριο του Τμήματος λειτουργεί στον χώρο της Βιβλιοθήκης και ως εκ τούτου
υπόκειται στο ωράριο γραφείου. Τα εργαστήρια δεν διαθέτουν μέλη ΕΤΠ (Ειδικού
Τεχνικού Προσωπικού). Η λειτουργία και η συντήρηση του εξοπλισμού των
εργαστηρίων πληροφορικής γίνεται από εξωτερικό συνεργάτη, με σύμβαση παροχής
υπηρεσιών.
 Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;

Παρά το ευνόητο πρόβλημα υποστελέχωσης, η λειτουργία των εργαστηρίων κρίνεται
ικανοποιητική προς το παρόν. Η αναβάθμιση των υπαρχόντων και δημιουργία και
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εξοπλισμός των νέων εργαστηρίων που προγραμματίζεται μέσα στο ακαδημαϊκό έτος
2013-14, αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικό ζήτημα στελέχωσής τους με κατάλληλο
προσωπικό, προκειμένου αν εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά τους και η
προστασία του εξοπλισμού.
 Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τμήματος; Πόσο
αποτελεσματικές είναι;

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες υποδομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Οι
αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται από το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου,
η δε λειτουργία και η συντήρηση του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Τμήματος,
γίνεται από εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Παρόλο που οι
σχετικές υπηρεσίες κρίνονται ικανοποιητικές, θεωρείται σκόπιμη η περαιτέρω
στελέχωση και μάλιστα με μόνιμο προσωπικό, δεδομένων των αυξημένων και
εξελισσόμενων αναγκών του Τμήματος, κυρίως εξαιτίας του αντικειμένου του.
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8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας;
 Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή;

Μέλος ΕΠ του Τμήματος ορίζεται ως Καθηγητής Σύμβουλος Σπουδών σε ετήσια βάση
(ανά ακαδημαϊκό έτος). Λόγω των αυξημένων αναγκών καθοδήγησης των πρωτοετών
σπουδαστών, ο Καθηγητής Σύμβουλος Σπουδών επιλέγεται μεταξύ των μελών ΕΠ οι
οποίοι διδάσκουν μαθήματα του πρώτου έτους, ώστε η δυνατότητα πρόσβασης των
πρωτοετών σπουδαστών να είναι ευχερέστερη.
 Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών;

Το Τμήμα διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα τα οποία διευκολύνουν την εκπαιδευτική
διαδικασία με τη χρήση ΤΠΕ, τα οποία και θέτει στη διάθεση των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας. Τόσο οι σπουδαστές όσο και οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (στη Βιβλιοθήκη, στο «Ελεύθερο» Εργαστήριο Η/Υ, στα
γραφεία των διδασκόντων, στην αίθουσα Πρακτικής Άσκησης, κ.λπ.) εφοδιασμένους με
λογισμικό κατάλληλο για εφαρμογές γραφείου, προγραμματισμό Η/Υ, κ.λπ., και με
πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον διατίθεται στους διδάσκοντες
τους σπουδαστές σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (προβολείς και σύντομα
διαδραστικός πίνακας) και διαδικτυακές υπηρεσίες για την υποστήριξη πτυχιακών /
πρακτικών εργασιών και εγγραφής σε ημερίδες / εκδηλώσεις του Τμήματος. Τέλος τόσο
στους διδάσκοντες, όσο και στους σπουδαστές, διατίθενται κωδικοί για την συμμετοχή
τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eClass του ιδρύματος.
 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της;

Το Τμήμα δεν διαθέτει οργανωμένη υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων
σπουδαστών. Παρόλα αυτά, παρέχει διευκολύνσεις στην κατάρτιση του προσωπικού
ωρολογίου προγράμματος των σπουδαστών αυτών με διάφορους τρόπους, όπως με την
οργάνωση απογευματινών εργαστηριακών τμημάτων, κ.α. Επίσης σε συνεννόηση με
τους διδάσκοντες, παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία και διεκολύνσεις για εξ’αποστάσεως
εκπαίδευση (μέσω της πλατφόρμας eClass).
 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν
εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της;

Το Τμήμα δεν διαθέτει οργανωμένη υπηρεσία υποστήριξης των αδύναμων σπουδαστών.
Παρόλα αυτά, το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει σειρά φροντιστηριακών μαθημάτων
για την υποβοήθηση των σπουδαστών αυτών και, επιπλέον, έχει καλλιεργηθεί και
καθιερωθεί στο Τμήμα, πνεύμα συνεργασίας και προσωπικής επαφής των σπουδαστών
με τους διδάσκοντες, προκειμένου να επιλύονται οι απορίες και να αντιμετωπίζονται οι
όποιες δυσκολίες. Επίσης σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, παρέχεται ενισχυτική
διδασκαλία και διεκολύνσεις για εξ’αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω της πλατφόρμας
eClass). Στην πράξη αυτό έχει αποβεί αποτελεσματικό σε μερικές μόνο περιπτώσεις. Η
πεποίθηση του Τμήματος είναι ότι το πρόβλημα των αδύναμων σπουδαστών, το οποίο τα
τελευταία χρόνια τείνει να πάρει μεγάλες διαστάσεις, πρέπει να αντιμετωπιστεί με
συστηματικό τρόπο και σε πολλά επίπεδα. Για τον λόγο αυτό, το νέο Πρόγραμμα
Σπουδών, αναμένεται να έχει προβλέψεις για την ενίσχυση της διδασκαλίας γενικότερα
και ειδικότερα στους τομείς που υστερεί το σύνολο σχεδόν των σπουδαστών (φυσική,
μαθηματικά κυρίως).
 Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών (πέραν των υποτροφιών
του ΙΚΥ);

Οι διαθέσιμοι πόροι δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, στο Τμήμα την παροχή
υποτροφιών. Εξετάζεται όμως η χρήση ενός πρόσφατου κληροδοτήματος προς το Τμήμα
για αυτό τον σκοπό.
 Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στο Τμήμα
φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμ. Μηχ. Πληρ. ΤΕ

Έκδοση 3.12 Οκτώβριος 2013

66

Τα μέλη ΕΠ του Τμήματος αναλαμβάνουν μαθήματα του πρώτου και δεύτερου
εξαμήνου, εφόσον το επιτρέπει το γνωστικό τους αντικείμενο. Επιπλέον, λόγω των
αυξημένων αναγκών καθοδήγησης των πρωτοετών σπουδαστών, ο Καθηγητής
Σύμβουλος Σπουδών επιλέγεται συνήθως μεταξύ των μελών ΕΠ οι οποίοι διδάσκουν
μαθήματα του πρώτου έτους, ώστε η εξοικείωση και η δυνατότητα πρόσβασης των
πρωτοετών σπουδαστών να είναι ευχερέστερη. Τέλος, τα περισσότερα μαθήματα του
πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου διαθέτουν και φροντιστηριακό μέρος, προκειμένου
να υποβοηθείται η ένταξη των πρωτοετών στις αυξημένες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, ο δε φόρτος μαθημάτων τηρείται σε εξορθολογισμένα επίπεδα. Η βελτίωση
των βαθμολογικών επιδόσεων των πρωτοετών σπουδαστών μεταξύ του πρώτου και του
δεύτερου εξαμήνου υποδεικνύει πως η εφαρμοζόμενη πολιτική είναι αποτελεσματική.
 Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα;

Οι σπουδαστές του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις
(εκπαιδευτικές ή μη) που οργανώνει το Τμήμα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την
εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή στις σχετικές δραστηριότητες (ημερίδες σταδιοδρομίας,
συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.). Παρόλα
αυτά υπάρχουν προβλήματα σημαντικά, που σχετίζονται με το κόστος διαμονής και
μετακίνησής των σπουδαστών που προέρχονται από άλλες πόλεις, κάτι που επηρεάζει
την παρακολούθηση, κυρίως των θεωρητικών μαθημάτων. Τα προβλήματα αναμένεται
να λειανθούν με την μελλοντική λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας στην πόλη της
Σπάρτης.
 Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το Τμήμα;

Το Τμήμα δεν διαθέτει τρόπους ειδικής υποστήριξης των αλλοδαπών σπουδαστών, πλην
των τρόπων υποστήριξης όλων των άλλων σπουδαστών που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
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8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα;
 Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος διαθέτει πάνω από 6.000 αντίτυπα σύγχρονων τίτλων που
καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών. Υστέρηση παρατηρείται σε τεύχη
επιστημονικών περιοδικών και το Τμήμα αναζητά τρόπους κάλυψης του κενού αυτού, σε
συνεργασία με την κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Ενδεχομένως να ήταν σκόπιμος
και ο εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης και με τίτλους εκτός του στενού
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
 Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.

Το Τμήμα διαθέτει σε κοινή χρήση ικανό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών,
εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, τελευταίας τεχνολογίας. Επιπλέον
υπάρχουν ψηφιακοί βιντεοπροβολείς σε όλες τις διδακτικές αίθουσες, θέρμανση,
κλιματισμός και συστήμα ασφαλείας. Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων υπόκειται στους
περιορισμούς που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, όμως αυτό αναμένεται να
αλλάξει δραστικά με την αναβάθμιση υπαρχόντων / εξοπλισμό νέων εργαστηρίων μέσα
στο ακαδ. έτος 2013-14.
 Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων.

Οι χώροι και ο εξοπλισμός του σπουδαστηρίου στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος κρίνονται
επαρκείς με βάση τη χρήση που πραγματοποιείται από τους σπουδαστές κατά τα
τελευταία χρόνια.
 Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων.

Οι χώροι γραφείων διδασκόντων είναι επαρκείς και με υψηλές προδιαγραφές σε ότι
αφορά την επίπλωση και τον εξοπλισμό τους.
 Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων.

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται σε χώρο 80 τ.μ. περίπου, ο οποίος παρέχει όλες
τις συνθήκες (εσωτερικός και εξωτερικος χώρος εξυπηρέτησης) που εξασφαλίζουν άνετη
και αποδοτική εργασία και υποδοχή / υποστήριξη των σπουδαστών και των
εκπαιδευτικών. Γραμματείες τομέων δεν λειτουργούν προς το παρόν, υπάρχουν ωστόσο
διαθέσιμοι ελεύθεροι χώροι οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν –με την κατάλληλη
διαμόρφωση- για τη στέγασή τους εφόσον χρειαστεί.
 Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων.

Το ολιγάριθμο των μελών ΕΠ συντείνει στο να μην είναι αισθητή η απουσία
οργανωμένων χώρων συνεδριάσεων. Το γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος
διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για την άνετη φιλοξενία των συνεδριάσεων των (επί το
πλείστον) τριμελών επιτροπών του Τμήματος. Παρόλα αυτά, το Τμήμα έχει εντάξει την
δημιουργία μεγαλύτερου χώρου συνεδριάσεων στον προγραμματισμό του. Για τις
ανάγκες μεγαλύτερων συναντήσεων / συνεδριάσεων, χρησιμοποιείται το Αμφιθέατρο
Βαλιώτη, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο και κατάλληλο για συνεδριακή χρήση.
 Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ.

Το νεόδμητο κτήριο του Τμήματος είναι πλήρως προσβάσιμο στα ΑΜΕΑ. Υπάρχουν
ράμπες πρόσβασης, ανελκυστήρας με δυνατότητα μεταφοράς αναπηρικού αμαξιδίου και
δύο τουαλέτες ΑΜΕΑ (μία σε κάθε όροφο). Όλος ο σχετικός εξοπλισμός συμμορφώνεται
πλήρως με τις τρέχουσες προδιαγραφές.
 Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές και εξοπλισμό του
Ιδρύματος;

Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών του ιδρύματος, οι υποδομές και ο εξοπλισμός του
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Τμήματος είναι διαθέσιμα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πέραν της στενά
νοούμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφόσον ζητηθούν. Φυσικά, απαιτείται η
προηγούμενη έγκριση της Διοίκησης του Τμήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και
λελογισμένη χρήση. Όσον αφορά την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, το Τμήμα έχει
την υποχρέωση διάθεσης των υποδομών και του εξοπλισμού, ιδιαίτερα στα πλαίσια της
εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών, ή στις περιπτώσεις σπουδαστών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο Τμήμα.
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8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις
υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου);
 Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;

Οι περισσότερες πτυχές των διοικητικών λειτουργιών του Τμήματος υποστηρίζονται από
ΤΠΕ, όπως η γραμματειακή υποστήριξη (καταχώριση και αναζήτηση βαθμολογιών,
έκδοση πιστοποιητικών, εφαρμογή «ηλεκτρονικής γραμματείας» για την δήλωση των
μαθημάτων, ηλεκτρονικές λίστες εγγραφών σε ημερίδες και σεμινάρια, κ.α.) και οι
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (καταλογογράφηση, σύστημα δανεισμού, κ.α.).
 Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και το
ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος;

Όλες οι πιο πάνω λειτουργίες αξιοποιούνται πλήρως από τους διοικητικούς υπαλλήλους,
τους σπουδαστές και το ακαδημαϊκό προσωπικό. Σε αυτό συντείνει και το αντικείμενο
του Τμήματος που εμπλέκει σπουδαστές και διδάσκοντες με μεγάλη εξοικείωση σε ΤΠΕ.
 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο;

Όλα τα μέλη ΕΠ διαθέτουν παρουσία στο διαδίκτυο.
 Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο;

Ο ιστότοπος του Τμήματος (http://www.cs.teikal.gr/) ανανεώνεται άμεσα, οποτεδήποτε
προκύψει νέα ανακοινώσιμη πληροφορία, σε σχεδόν καθημερινή βάση.

8.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη
χρήση υποδομών και εξοπλισμού;
 Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς διασφαλίζεται;

Το Τμήμα διαθέτει υπερεπάρκεια αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων. Η διενέργεια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμματίζεται στο υποσύνολο των χώρων που είναι
απολύτως αναγκαίο για την αποδοτική διεξαγωγή της. Οι λοιποί χώροι διατηρούνται
ανεκμετάλλευτοι, με σκοπό την αποφυγή της άσκοπης φθοράς τους. Σταδιακά και
σύμφωνα με τον προγραμματισμό ανάπτυξης εργαστηρίων, νέοι χώροι θα προστίθενται
στο λειτουργικό κομμάτι των υποδομών.
Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες του Τμήματος, η χρήση του γίνεται μέσω
κωδικών που αποδίδονται στους διδάσκοντες και τους σπουδαστές και επιβλέπεται από το
διοικητικό και εκπαιδευτικο προσωπικό, αλλά και από την εταιρία φύλαξης του κτιρίου,
όπου εμπλέκονται οι υπηρεσίες της.

8.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη
διαχείριση οικονομικών πόρων;
 Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικά
εφαρμόζεται;
 Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
 Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;

Το Τμήμα δεν είναι αυτοδύναμο και ως εκ τούτου δεν συντάσσει προϋπολογισμό, ούτε
χειρίζεται / εγκρίνει την κατανομή των πόρων του. Τα διάφορα αιτήματα για την κάλυψη
των αναγκών του, προωθούνται στις κεντρικές οικονομικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Το
Τμήμα παρακολουθεί μέσα από την συμμετοχή του στα όργανα του ιδρύματος (Γ.
Συνέλευση, Ειδικός Λογαριαμός, κ.α.) την διαδικασία διαχείρισης των πόρων που το
αφορούν και επεμβαίνει όταν κρίνεται απαραίτητο. Ο εκσυγχρονισμός των οικονομικών
υπηρεσιών του ιδρύματος και κυρίως η ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των σχετικών
εγγράφων μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, θα βοηθήσουν το Τμήμα να
γίνει πιο αποτελεσματικό τοσο προϋπολογιστικά, όσο και απολογιστικά.
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9. Συμπεράσματα
Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να εντοπίσει τα κυριότερα θετικά και αρνητικά του σημεία, όπως αυτά
συνάγονται από τις προηγούμενες ενότητες και να αναγνωρίσει ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών του σημείων
και ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τα αρνητικά του σημεία.
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9.1. Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά
σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγησης;
Τα κυριότερα θετικά σημεία που προκύπτουν από την παρούσα Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης είναι τα εξής:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονο και ελκυστικό Πρόγραμμα Σπουδών, με συνεκτικότητα σε
ότι αφορά την ομαλή μετάβαση των σπουδαστών στα μαθήματα ειδικότητας από τα
μαθήματα υποδομής και το οποίο ήδη αναπροσαρμόζεται προκειμένου να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού
χάρτη της χώρας και τις ειδικότερες ανάγκες, τοπικές και περιφερειακές, που
σχετίζονται με την φύση και την στρατηγική της ανάπτυξής του.
Το Τμήμα στεγάζεται σε ιδιόκτητες σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις με επάρκεια
χώρων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων (θεωρητικής και
εργαστηριακής φύσης) και εκδηλώσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή
περίπου το 75% των διαθέσιμων χώρων βρίσκεται σε χρήση, ενώ το υπόλοιπο 25% είναι
διαθέσιμο για τις μελλοντικές ανάγκες του Τμήματος. Όλες οι αίθουσες διαθέτουν
συστήματα κεντρικής θέρμανσης, κεντρικού κλιματισμού, ασφαλείας και είναι
εφοδιασμένες με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (Η/Υ, βιντεοπροβολείς, οθόνες προβολής,
πίνακες, κ.α.), ενώ υπάρχει και πλήρως εξοπλισμένο αμφιθέατρο για διαλέξεις /
παρουσιάσεις. Τέλος, στο κτήριο λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένη σύγχρονη δανειστική
ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη με σπουδαστήριο και κυλικείο με μεγάλους χώρους για την
σίτιση και αναψυχή των σπουδαστών.
Το Τμήμα έχει συγκριτικά μεγάλο αριθμό εισακτέων και παράγει ικανοποιητικό αριθμό
αποφοίτων σε ετήσια βάση, σημαντικός αριθμός εκ των οποίων, συνεχίζουν τις σπουδές
τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Το Τμήμα αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, στις οποίες γίνεται
εκμετάλλευση όλων των πρόσφορων ΤΠΕ, κάτι στο οποίο βοηθά και η φύση της
εξειδίκευσης των διδασκόντων και των σπουδαστών. Παράδειγμα η δημιουργία (μέσω
σχετικών πτυχιακών εργασιών) ηλεκτρονικού Αποθετηρίου (υπο κατασκευή), όπου θα
παρέχονται διαδικτυακά υπηρεσίες ενημέρωσης και συμμετοχής στη διαδικασία
ανάληψης και εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, τόσο για τους σπουδαστές, όσο και για
τους διδάσκοντες.
Το Τμήμα μεριμνά για τη διευκόλυνση των ΑΜΕΑ (το κτίριο καλύπτει πλήρως την
μετακίνηση και εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα) και των αλλοδαπών
σπουδαστών του, τόσο από πλευράς υποδομής, όσο μέσω των εκπαιδευτικών
διαδικασιών.
Το Τμήμα αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους αντικειμενικής και διαρκούς αξιολόγησης της
επίδοσης των σπουδαστών του και φροντίζει για την παροχή ενισχυτικής διδασκαλιάς
στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται. Με βάση αυτόν τον προσανατολισμό, αλλά και
αντλώντας από τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αξιολόγησης των μαθημάτων και των
διδασκόντων από τους σπουδαστές, το Τμήμα εργάζεται συστηματικά για τη βελτίωση
των διαδικασιών που αφορούν την εκπαιδευτική λειτουργία του. Σε αυτό το πνεύμα και
με στόχο την ενίσχυση της αριστείας, είναι στις προθέσεις του Τμήματος η δημιουργία
ενός προγράμματος επιβράβευσης αριστούχων σπουδαστών (με κριτήρια τον καλύτερο
Μ.Ο. βαθμολογίας, καινοτόμο πτυχιακή εργασία, κ.α.)
Σε ότι αφορά τις εργαστηριακές υποδομές, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση 2
εργαστηρίων (Ηλεκτρονικής και Μοντελοποίησης Πρωτοκόλλων & Υπηρεσιών) και η
δημιουργία 5 νέων (Επεξεργασίας Σήματος, Κεραιοσυστημάτων, Δικτύωσης Οπτικών
Ινών, Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων, Προηγμένα θέματα Αλγορίθμων). το Τμήμα
έχει ήδη εξασφαλίσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, την προμήθεια εξοπλισμού αξίας
€187.000, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και ένας δεύτερος κύκλος με την επαναπροκήρυξη
μέρους του αρχικού εξοπλισμού, για τον οποίο ο πρώτος κύκλος ήταν άγονος (αξίας
€348.000).
Το Τμήμα έχει εργαστεί με επιτυχία για την εξασφάλιση της αναγκαίας διασύνδεσης με
κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς τόσο σε τοπικό / περιφερειακό,
όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, ο αριθμός των
προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης υπήρξε μεγαλύτερος της ζήτησης
αποδεικνύει την επιτυχία των προσπαθειών αυτών, για την εξασφάλιση της αναγκαίας
διασύνδεσης με τους φορείς τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο.
Οι σπουδαστές επιδεικνύουν ενδιαφέρον, τόσο για τις σπουδές τους, όσο και για τις
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δράσεις τις οποίες αναπτύσσει κατά καιρούς το Τμήμα, με την αξιοσημείωτη συμμετοχή
και υποστήριξή τους. Αυτή η σχέση είναι κάτι για το οποίο το Τμήμα έχει εργαστεί και
επιθυμεί να αναπτύξει, όχι μόνο σε ότι αφορά τους ενεργούς σπουδαστές, αλλά και τους
αποφοίτους, καθώς στην πράξη, η πλέον αποτελεσματική επαφή των αποφοίτων με το
Τμήμα, για την ανταλλαγή πληροφορίας επαγγελματικής εξέλιξης, πραγματοποιείται
μέσω των ημερίδων σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού, που
οργανώνονται τακτικά και είναι εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες
επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων.
10. Μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες διασύνδεσης του Τμήματος με την αγορά, έχουν
εντοπιστεί μία σειρά από τεχνολογικές περιοχές και εφαρμογές, στις οποίες μπορεί να
αναπτυχθεί συνεργασία, καθώς αποτελούν κρίσιμα ζητούμενα για συγκεκριμένους
κλάδους, όπως: εξειδίκευση και παραμετροποίηση πλατφορμών ηλεκτρονικής
στελέχωσης και e-learning, εφαρμογές για εμπορικές επιχειρήσεις με αυτοματισμούς
ανταλλαγής πληροφορίας και παραγγελιών B2B, δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας
«συνηγόρου του επιχειρηματία / helpdesk» για την καταγραφή, οργάνωση και
αποτελεσματική χρήση επιχειρηματικής γνώσης, ιστότοποι προώθησης τουριστικού
προϊόντος και ηλεκτρονικών κρατήσεων, πλατφόρμες δικτύωσης αγροτικών
συνεταιρισμών, εφαρμογές για την εξ’αποστάσεως επιτήρηση φωτοβολταϊκών
συστημάτων, ταυτοποίηση / ιχνηλάτηση διαδρομής προϊόντων, κ.α.
11. Το Τμήμα συμμετέχει ως Υπεύθυνος Πράξης (συντονιστής πρότασης και διαχειριστής
έργου) σε χρηματοδοτούμενο (από το ΕΠ «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης») έργο με
αντικείμενο την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αποφοίτους, σε συνεργασία
με το Παν. Πειραιά και το Παν. Πελοποννήσου (αναμένεται η ένταξη του έργου εντός
της αρχής του ακαδ. εξαμήνου 2013-14). Μάλιστα η συγκεκριμένη πρόταση με τίτλο
«Ανάπτυξη & Διαχείριση Ασύρματων Ευρυζωνικών και Οπτικών Δικτύων, Συστημάτων
Διαχείρισης Πληροφορίας & Ελέγχου Αυτοματισμών στην Γεωργική Παραγωγή και
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» πέτυχε την καλύτερη
βαθμολογία πανελλαδικά στην κατηγορία της (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ).
Τα κυριότερα αρνητικά σημεία που προκύπτουν από την παρούσα Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης είναι τα εξής:
1.

Ο αριθμός των μελών ΕΠ (3) είναι εξαιρετικά μικρός, γεγονός το οποίο συνεπάγεται
σειρά προβλημάτων τα οποία έχουν ήδη εκτεθεί αναλυτικά (π.χ. ως προς τη
σταθεροποίηση της ποιότητας διδασκαλίας των μαθημάτων, τη συνέχεια επίβλεψης
πτυχιακών εργασιών, τη δημιουργία σταθερών θεσμών και κανόνων λειτουργίας, την
ανάπτυξη και εμπλουτισμό των εργαστηρίων, την παροχή μεταπτυχιακών / σεμιναρίων
σε αποφοίτους, την επιστημονική «όσμωση» μεταξύ συναδέλφων κ.α.). Επιπλέον των
επιπτώσεων στο εκπαιδευτικό / ερευνητικό έργο, το Τμήμα με το τρέχον προσωπικό ΕΠ
δεν συγκροτεί Συνέλευση Τμήματος, η οποία υποκαθίσταται από την Συνέλευση του ΤΕΙ,
με συνέπεια την δημιουργία ενός μεγάλου γραφειοκρατικού όγκου για την διεκπεραίωση
του διοικητικού έργου. Ο ίδιος ο διοικητικός φόρτος των μελών ΕΠ είναι αναπόφευκτα
υψηλός, σε βάρος της παραγωγικότητας και κυρίως της ερευνητικής τους
δραστηριότητας. Παρόλα αυτά το προσωπικό ΕΠ έχει να επιδείξει συγκριτικά αξιόλογο
ερευνητικό έργο.
2. Χαμηλός είναι και ο αριθμός των μελών του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Με
δεδομένη την απομονωμένη λειτουργία του Τμήματος από το μητρικό ΤΕΙ και του όγκου
των σπουδαστών που εξυπηρετεί, απαιτείται η περαιτέρω στελέχωσή του με διοικητικό
και κυρίως εργαστηριακό προσωπικό, για την υποστήριξη των εργαστηρίων, τα οποία
βρίσκονται σε φάση αναβάθμισης και επέκτασης με νέο εξοπλισμό. Προκειμένου να
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός και κυρίως να ενσωματωθεί παραγωγικά στην εκπαιδευτική
διαδικασία, απαιτείται η παρουσία μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού (τουλάχιστον 4
άτομα με βάση την τρέχουσα υποδομή και τα 5 νέα εργαστήρια που
προγραμματίζονται). Επιπλέον αυτού, η Βιβλιοθήκη του Τμήματος λειτουργεί με
έκτακτο προσωπικό, γεγονός που προκαλεί αυτονόητες δυσκολίες, με κυριότερη την
αδυναμία λειτουργία του σπουδαστηρίου / βιβλιοθήκης κατά τις απογευματινές ώρες.
3. Ο αριθμός των μελών του έκτακτου διδακτικού προσωπικού είναι δυσανάλογα μεγάλος
και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (μετακινούνται για διδασκαλία από πολλές περιοχές),
με όλες τις δυσλειτουργίες που αυτό συνεπάγεται όπως εκτέθηκαν λεπτομερώς στην
έκθεση, με κυριότερη την μη σταθερή ποιότητα εκπαίδευσης και έρευνας). Η ίδια η
διαδικασία της αξιολόγησης ανέδειξε προβλήματα συλλογής και επικαιροποίησης
πληροφορίας από διδάσκοντες, λόγω των διαρκών αλλαγών στο διδακτικό προσωπικό. Η
επίτευξη ενός σταθερού επιπέδου ποιότητας στην διδασκαλία, η ομαλή και συνεκτική
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

βελτίωση της ύλης, η συνέχεια στην επίβλεψη των πτυχιακών εργασιών και ο
εμπλουτισμός / επάρκεια των θεμάτων που προτείνονται κάθε χρονιά από τους
διδάσκοντες, καθώς και η θεσμοθέτηση και εφαρμογή σταθερών κανόνων συνεργασίας,
μπορούν να επιτευχθούν μέσω μακρόχρονων και σταθερών εργασιακών σχέσεων.
Το Τμήμα εμφανίζει ελλείψεις σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό των εργαστηρίων του, ενώ ο
αντίστοιχος εξοπλισμός για την υποστήριξη της έρευνας των μελών ΕΠ είναι σχεδόν
ανύπαρκτος. Ως εκ τούτου παρατηρείται υστέρηση στην εργαστηριακή διδασκαλία,
κυρίως της κατεύθυνσης των Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων, όπου λόγω έλλειψης
κατάλληλου εξοπλισμού αλλά και επαρκούς στελέχωσης των εργαστηρίων, η διεξαγωγή
της πλειοψηφίας των εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται με λογισμικό προσομοίωσης, η
οποία δεν είναι πάντοτε η ενδεδειγμένη. Το πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί με
την προμήθεια εξοπλισμού και την λειτουργία νέων εκπαιδευτικών εργαστηρίων, για τα
οποία η διαδικασία προμήθειας έχει εν μέρει ολοκληρωθεί. Επιπλέον οι ίδιες οι
διαδικασίες προμήθειας παρουσιάζουν τεράστιες χρονικές υστερήσεις, με αποτέλεσμα
να μην συγχρονίζονται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΕΠ δυσχεραίνεται από τον μικρό αριθμό τους,
γεγονός που αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την ανάπτυξη αυτοδύναμων
ερευνητικών ομάδων εντός του Τμήματος, σε συνδυασμό και με την έλλειψη
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Επιπλέον, εκτός της προσωπικής δραστηριοποίησης των
μελών ΕΠ, είναι δύσκολη η συμμετοχή του Τμήματος σε ερευνητικά προγράμματα, με
δεδομένη την σχετικά νεαρή ηλικία του και την έλλειψη πρότερης αντίστοιχης εμπειρίας.
Απουσία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, με τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην
ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας. Η συμμετοχή προπτυχιακών σπουδαστών
στο ερευνητικό έργο, περιορίζεται στην εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών με καινοτόμα
θέματα. Η έλλειψη ερευνητικών έργων, στα οποία να συμμετέχει το Τμήμα, σαφώς
επηρεάζουν τις ερευνητικές δυνατότητες των σπουδαστών.
Ο αριθμός των σπουδαστών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους είναι μη αμελητέος.
Σημαντικός αριθμός των σπουδαστών επίσης, δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τις σπουδές
του εντός του προκαθορισμένου χρόνου, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, σε ελλιπή
παρακολούθηση, λόγω προβλημάτων μετακίνησης, διαμονής, κ.α..
Το σύστημα εισαγωγής σπουδαστών στην Ανώτατη Εκπαίδευση οδηγεί στο Τμήμα
αριθμό σπουδαστών με σοβαρά μαθησιακά κενά, η κάλυψη των οποίων απαιτεί
οργανωμένη προσπάθεια από πλευράς Τμήματος. Ειδικότερα για τα γνωστικά πεδία της
Φυσικής και των Μαθηματικών, τα οποία επηρεάζουν τις δυνατότητες κατανόησης σε
άλλα μαθήματα υποδομής και κυρίως σε μαθήματα εξειδίκευσης των προχωρημένων
εξαμήνων, λύσεις όπως ο περιορισμός και απλοποίηση της ύλης, με παράλληλη έμφαση
στην υποστηρικτική διδασκαλία, μέσω του φροντιστηριακού σκέλους των μαθημάτων
έχουν συζητηθεί μεταξύ των διδασκόντων και αναμένεται να ενσωματωθούν στις
διαδικασίες αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών.
Το Τμήμα δεν τηρεί στοιχεία της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του με
συστηματικό τρόπο, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την εξαγωγή χρήσιμων και
ρεαλιστικών συμπερασμάτων για την ανταπόκριση του Προγράμματος Σπουδών στις
ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς. Κατά την διαδικασία σύνταξης της παρούσας έκθεσης,
παρόμοια στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα από την δομή ΔΑΣΤΑ του ιδρύματος, κάτι που
δημιουργεί την ανάγκη συνολικής προσέγγισης του προβλήματος σε επίπεδο ιδρύματος.
Προβλήματα παρατηρούνται στις υποδομές οι οποίες υποστηρίζουν τις παρεχόμενες
υπηρεσίες σπουδαστικής μέριμνας. Το φοιτητικό εστιατόριο λειτουργεί εντός της πόλης
της Σπάρτης, κάτι που υποχρεώνει τους σπουδαστές να μετακινούνται από και προς τα
κτίρια του ιδρύματος με συγκοινωνία, τουλάχιστον 4 φορές την ημέρα, προκειμένου να
καλύψουν το καθημερινό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν παρέχεται προς το παρόν
στέγαση στη φοιτητική εστία στην πόλη της Σπάρτης (υπο κατασκευή), με αποτέλεσμα
να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών από ένα μεγάλο μέρος
των ενεργών σπουδαστών, που έχουν οικονομικά προβλήματα.
Το Τμήμα δεν συντάσσει προϋπολογισμό και η διαδικασία προγραμματισμού των
σχετικών οικονομικών πόρων και παρακολούθησης / απολογιστικής αξιολόγησης των
δαπανών του, καθίσταται χρονοβόρος και προβληματική, από την έλλειψη ενός
ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος οικονομικής διαχείρισης.
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9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και
ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία;
Ευκαιρίες & Δυνατότητες
Με βάση τα θετικά σημεία της προηγούμενης ενότητας, θεωρούμε πως το Τμήμα διαθέτει τις
δυνατότητες προσέλκυσης και εξυπηρέτησης ικανού -για την βιωσιμότητά του- αριθμού
σπουδαστών υψηλού επιπέδου, παρέχοντας ποιοτική τεχνολογική εκπαίδευση, με ισχυρή
διασύνδεση και εστίαση στις ανάγκες της τοπικής / περιφερειακής αγοράς εργασίας, σε ένα
σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον. Για τους ίδιους λόγους, μπορεί να προσελκύσει
εκπαιδευτικό προσωπικό, έμπειρο και εξειδικευμενο στα γνωστικά αντικείμενα του
Τμήματος. Με την εξασφάλιση του τελευταίου, θα καταστεί δυνατή η σταθεροποίηση της
ποιότητας και η διεύρυνση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, με προτεραιότητα την
διοργάνωση κύκλων μεταπτυχιακών σπουδών, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τόσο το
παρεχόμενο ερευνητικό έργο, όσο και τις συνεργασίες που προσδοκά να συνάψει το Τμήμα
με άλλα Ιδρύματα, σε εκπαιδευτική αλλά και ερευνητική βάση.
Η βάση για τα παραπάνω βήματα ανάπτυξης και εξασφάλισης της βιωσιμότητας του
Τμήματος, είναι η στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό με μόνιμη σχέση εργασίας (καθηγητές,
εργαστηριακό / τεχνικό και διοικητικό προσωπικό), ενώ μοχλός, η δημιουργία ενός νέου
σύγχρονου ΠΣ και η επέκταση / αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών, κάτι το οποίο
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Κίνδυνοι & αδυναμίες
Τα αρνητικά σημεία του Τμήματος οφείλονται, στην πλειοψηφία τους, στην προφανή
υποστελέχωσή του, η θεραπεία της οποίας απαιτεί την επείγουσα στήριξη της Πολιτείας. Με
την αναμενόμενη περικοπή των πόρων που παρέχονται για την πρόσληψη έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού, το Τμήμα θα αντιμετωπίσει αναμφίβολα τεράστια προβλήματα
στην αξιοπρεπή παροχή εκπαιδευτικού έργου, με το φόβο της υποβάθμισης της ποιότητας
των αντίστοιχων υπηρεσιών, έως και την αδυναμία του να λειτουργήσει. Ουσιαστικά αυτό το
ζητούμενο ταυτίζεται με την βιωσιμότητα του, μέσα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αλλά ακόμα και η εξασφάλιση κονδυλίων για την απασχόληση
ενός μεγάλου αριθμού συνεργατών, που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του,
(περίπου 14 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης σε κάθε εξάμηνο), δεν εξασφαλίζει τα
επιδιωκόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή την σταθεροποίηση της ποιότητας και την
συνεκτικότητα του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και την δημιουργία κινήτρων και
προϋποθέσεων έρευνητικής, ή άλλης προσοδοφόρας δραστηριότητας.
Επιπλέον, το Τμήμα χρήζει άμεσης λήψης μέσων τόνωσης της ερευνητικής του προσπάθειας,
η οποία υστερεί εξαιτίας της έλλειψης μεταπτυχιακών ΠΣ, των αναγκαίων υλικοτεχνικών
μέσων, αλλά και του μικρού αριθμού μελών ΕΠ, η οποία δημιουργεί μεγάλο διοικητικό
φόρτο και αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων και
συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις και έργα, οδηγώντας σε υποβάθμιση της εξωστρέφειας
και της ερευνητικής του αναγνωρισιμότητας.
Τέλος σημαντικές πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν για την αντιμετώπιση του
αυξανόμενου αριθμού εισαρχόμενων σπουδαστών με μαθησιακά κενά, αλλά και την
υποστήριξη αυτών που εγκαταλείπουν, ή καθυστερούν σημαντικά τις σπουδές τους, κυρίως
λόγω οικονομικών προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά είναι κρίσιμα για την επίτευξη των
στόχων ποιότητας και ανάπτυξης του Τμήματος, ενώ και εδώ η συνδρομή της Πολιτείας είναι
απαραίτητη.
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10.

Σχέδια βελτίωσης

Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την άρση των αρνητικών σημείων και την
ενίσχυση των θετικών του, καθορίζοντας προτεραιότητες με βάση τις δυνατότητές του.
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10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για
την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.
Σε ότι αφορά την βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης και γενικά
παρακολούθησης των δεικτών ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος:










Προγραμματίζεται η μηχανογράφηση των στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται
για την έκθεση αξιολόγησης από την ηλεκτρονική γραμματεία, ώστε να
αυτοματοποιηθεί η σχετική διαδικασία. Εδώ μπορεί να προστεθεί και η δυνατότητα
ηλεκτρονικής (on-line) υποβολής και επεξεργασίας των Απογραφικών Δελτίων
(Ατομικών και Μαθημάτων) από τους διδάσκοντες του τμήματος (μόνιμους και
συνεργάτες).
Η ενοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των οικονομικών διαδικασιών του ιδρύματος,
που είναι ήδη σε εξέλιξη, αναμένεται να λύσει το πρόβλημα της έγκαιρης
συγκέντρωσης των συγκεντρωτικών στοιχείων για τις λειτουργικές και εξοπλιστικές
δαπάνες του τμήματος σε ΤΠΕ.
Η δημιουργία ημερολογίου με τις δραστηριότητες του τμήματος, η ολοκληρωμένη
ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των στοιχείων που αφορούν στην εκπόνηση
Πρακτικής Άσκησης και Πτυχιακής Εργασίας, εφαρμόστηκαν πιλοτικά κατά το
τρέχον ακαδημαϊκό έτος, δημιουργώντας μία πολύ αισιόδοξη εικόνα για την
δυνατότητα έγκαιρης και παραγωγικής συλλογής των σχετικών στοιχείων για τις
μελλοντικές εκθέσεις.
Για την καλύτερη αποτύπωση της ανταπόκρισης του Προγράμματος Σπουδών, αλλά
και όλων των συντελεστών της υλοποίησής του, στους στόχους του Τμήματος, θα
ήταν σημαντικό να διενεργείται μία αντίστοιχη με αυτή των σπουδαστών, τακτική
αξιολόγηση (ερωτηματολόγιο) από τους διδάσκοντες (καθηγητές, συνεργάτες /
ωρομίσθιοι) αλλά και τους κοινωνικούς φορείς με τους οποίους έρχεται σε επαφή το
τμήμα, π.χ. τους Φορείς Απασχόλησης κατά την εκπόνηση Πρακτικής εργασίας.
Προτείνεται για την καλύτερη εφαρμογή των ανωτέρω, η θεσμοθέτηση μίας μόνιμης
επιτροπής αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών, η οποία θα επεξεργάζεται τα
αποτελέσματα της ανωτέρω τακτικής αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και των
άλλων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στοιχεία για την απασχόληση
των αποφοίτων και θα προτείνει κατάλληλες αναθεωρήσεις / προσαρμογές, που να
συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της αγοράς.

Σε ότι αφορά την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των υπηρεσιών
του Τμήματος, μπορούν να γίνουν άμεσα τα παρακάτω:






Επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του τρέχοντος ΠΣ, προκειμένου να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης
του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας και τις ειδικότερες ανάγκες, τοπικές και
περιφερειακές, που σχετίζονται με την φύση και την στρατηγική ανάπτυξής του
Τμήματος. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί σχετική προεργασία και έχει συσταθεί 5μελής επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση του νέου ΠΣ. Έχουν επίσης
εντοπιστεί μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες διασύνδεσης του Τμήματος με
την αγορά, μία σειρά από τεχνολογικές περιοχές και εφαρμογές, στις οποίες μπορεί
να αναπτυχθεί συνεργασία με φορείς και εταιρείες, καθώς αποτελούν κρίσιμα
ζητούμενα για συγκεκριμένους κλάδους. Αυτά αναμένεται να ενσωματωθούν
κατάλληλα στο νέο Π.Σ.
Ολοκλήρωση και τοποθέτηση σε λειτουργία ηλεκτρονικού Αποθετηρίου Πτυχιακών
Εργασιών, όπου θα παρέχονται διαδικτυακά υπηρεσίες ενημέρωσης και συμμετοχής
στη διαδικασία ανάληψης και εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, τόσο για τους
σπουδαστές, όσο και για τους διδάσκοντες.
Με στόχο την ενίσχυση της αριστείας, είναι στις προθέσεις του Τμήματος η
δημιουργία ενός προγράμματος επιβράβευσης αριστούχων σπουδαστών (με
κριτήρια τον καλύτερο Μ.Ο. βαθμολογίας, καινοτόμο πτυχιακή εργασία, κ.α.), σε
συνεργασία με τους τοπικούς / περιφερειακούς φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται το Τμήμα. Ιδανικά η επιβράβευση θα μπορούσε να λάβει την μορφή
συμβολαίου εργασίας στους προαναφερόμενους φορείς, ως ουσιαστική υποστήριξη
της εισαγωγής των αριστούχων σπουδαστών στην αγορά εργασίας, αλλά και
καλλιέργεια της σχέσης του Τμήματος με την τοπική / περιφερειακή αγορά.
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Σε ότι αφορά τις εργαστηριακές υποδομές, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση 2
εργαστηρίων (Ηλεκτρονικής και Μοντελοποίησης Πρωτοκόλλων & Υπηρεσιών) και
η δημιουργία 5 νέων (Επεξεργασίας Σήματος, Κεραιοσυστημάτων, Δικτύωσης
Οπτικών Ινών, Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων, Προηγμένα θέματα Αλγορίθμων).
Tο Τμήμα έχει ήδη συμβασιοποιήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, την
προμήθεια εξοπλισμού αξίας €187.000, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επαναπροκήρυξη
επιπλεον εξοπλισμού, αξίας €348.000. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού, η
εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού στην χρήση του και η προεργασία για την
σταδιακή ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι εδώ το πρώτο βήμα.
Συνέχιση και επέκταση των δραστηριοτήτων διασύνδεσης του Τμήματος με την
αγορά, με εστίαση σε τεχνολογικες περιοχές και κυρίως εφαρμογές που έχουν ήδη
εντοπιστεί ως κρίσιμες για την τοπική / περιφερειακή ανάπτυξη. Υπάρχουν ήδη
προγραμματισμένες ημερίδες Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
ενώ σχεδιάζεται η συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες πάνω στις εφαρμογές
αυτές, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.
Δεν παρέχεται προς το παρόν στέγαση στη φοιτητική εστία στην πόλη της Σπάρτης
(υπο κατασκευή), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση του
Προγράμματος Σπουδών από ένα μεγάλο μέρος των ενεργών σπουδαστών, που
έχουν οικονομικά προβλήματα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση που βρίσκεται
σε εξέλιξη και προκειμένου να εξυπηρετηθούν στις μετακινήσεις τους οι σπουδαστές
από τις πόλεις μόνιμης κατοικίας τους, ένα σύστημα car-pooling προσαρμοσμένο
στις ανάγκες των σπουδαστών, θα μπορούσε να δώσει μία προσκαιρη λύση.
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10.2. Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την
άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.










Το μείζον πρόβλημα σε ότι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία στο Τμήμα, αφορά
στην υστέρηση των σπουδαστών σε βασικές γνώσεις στα γνωστικά πεδία της
Φυσικής και των Μαθηματικών κυρίως, κάτι το οποίο επηρεάζει τις δυνατότητες
κατανόησης σε άλλα μαθήματα υποδομής και κυρίως σε μαθήματα εξειδίκευσης
αργότερα. Λύσεις όπως ο περιορισμός και απλοποίηση της ύλης, με παράλληλη
έμφαση στην υποστηρικτική διδασκαλία, μέσω του φροντιστηριακού σκέλους των
μαθημάτων έχουν συζητηθεί και αναμένεται να ενσωματωθούν στις διαδικασίες
αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών. Άλλες λύσεις που έχουν συζητηθεί,
περιλαμβάνουν την δραστική μείωση / περικοπή της διδασκαλίας των
συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων, στα απολύτως απαραίτητα, με την μορφή
εργαλείων με συγκεκριμένες εφαρμογές, κάτι που όμως συνεπάγεται και έναν
γενικότερο ανα-προσανατολισμό του τμήματος προς την τεχνική σε βάρος της
θεωρητικής εκπαίδευσης. Αυτό θα σήμαινε αντίστοιχα την αναβάθμιση των
εργαστηρίων σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, τ.ω. να παρέχουν πλήρως
εξειδικευμένη εκπαίδευση σε πραγματικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η αγορά στην
οποία απευθύνονται οι απόφοιτοι του τμήματος.
Σε ότι αφορά την στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης, η παρακολούθηση της
πραγματοποιείται κυρίως μέσω της ετήσιας διαδικασίας λειτουργικού
προγραμματισμού. Το Τμήμα θεωρεί πως η διαδικασία αυτή θα πρέπει να
συστηματοποιηθεί με την καθιέρωση συγκεκριμένων δεικτών παρακολούθησης
(KPIs) και ποσοτικοποίησης των στόχων που τίθενται, προκειμένου να καταστεί
περισσότερο αποδοτική. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό
σύστημα πραγματικού χρόνου, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης
δημοσιοποίησης και οπτικοποίησης της πορείας υλοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης
του Τμήματος
Αναζήτηση ερευνητικών και άλλων συνεργασιών για την συμμετοχή του Τμήματος
σε έργα έρευνας και ανάπτυξης, μέσα από την σχετική δραστηριοποίηση των
διδασκόντων. Στο κομμάτι αυτό της εξωστρέφειας, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά η
υλοποίηση / διαχείριση του έργου του ΕΠΔΒΜ (ΠΕΓΑ) για την παροχή σεμιναρίων
σε αποφοίτους του Τμήματος, με την συνεργασία του Παν. Πειραιά και του Παν.
Πελοποννήσου. Επιπλέον, κρίσιμη θεωρείται η συνεργασία με εταιρείες της
περιφέρειας, πάνω στην ανάπτυξη συγκεκριμένων εμπορικών εφαρμογών, αρχικά
μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Τέλος είναι ζητούμενη για το Τμήμα η
αύξηση της κινητικότητας των μελών ΕΠ τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο
εξωτερικό, με σκοπό την προσέλκυση και ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απαραίτητη οικονομική
υποστήριξη των μελών ΕΠ για την συμμετοχή τους σε συναφή συνέδρια και
ημερίδες, ανεξάρτητα από την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτά (με ανακοινώσεις /
δημοσιεύσεις).
Σε ότι αφορά τις εργαστηριακές υποδομές προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της
αναβάθμισης 2 εργαστηρίων και της δημιουργίας 5 νέων. Tο Τμήμα έχει ήδη
συμβασιοποιημένη για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, την προμήθεια εξοπλισμού
αξίας €187.000, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επαναπροκήρυξη εξοπλισμού αξίας
€348.000. Η εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού, η εκπαίδευση του διδακτικού
προσωπικού στην χρήση του και η ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία,
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να ολοκληρωθούν εγκαίρως, ώστε να είναι
διαθέσιμα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
Ένα ζήτημα κρίσιμο για την εξοικονόμηση πόρων, το οποίο παρουσιάζει και
ιδιαίτερο τεχνικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για το Τμήμα, είναι η χρήση
Ελέυθερων Εργαλείων και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Υπάρχουν αυτή την στιγμή
πάνω από 100 εταιρείες στην Ελλάδα, που προσφέρουν εφαρμογές και υπηρεσίες
Ανοικτού / Ελεύθερου Λογισμικού, πολλές από τις οποίες είναι ήδη εφάμιλλες των
περισσότερων αντίστοιχων εμπορικών πακέτων, σε ότι αφορά την λειτουργικότητα
και τις δυνατότητες. Το ΤΕΙ Πελοποννήσου είναι ήδη μέλος της ΕΕΛ/ΛΑΚ (Ένωση
Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, ellak.gr) και το Τμήμα
συμμετέχει ήδη σε σχετικές δράσεις, τις οποίες σκοπεύει να επεκτείνει και να
αναπτύξει, τόσο ως εργαλεία εκπαίδευσης για τους σπουδαστές, όσο και ως μέσο
μείωσης του κόστους προμήθειας και ανανέωσης των λογισμικών που απαιτούνται
για τις εργαστηριακές αλλά και διοικητικές ανάγκες του.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμ. Μηχ. Πληρ. ΤΕ

Έκδοση 3.12 Οκτώβριος 2013

79











Διερευνάται η δημιουργία Βάσης Δεδομένων αποφοίτων του τμήματος με στοιχεία
της επαγγελματικής & ακαδημαϊκής τους εξέλιξης (τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο
μετά την αποφοίτηση, που είναι πολύ κρίσιμος) και τακτική ενημέρωση με χρήση
τεχνολογιών και εργαλείων του κοινωνικού ιστού, με σκοπό την διατήρηση επαφής
με όλους τους απόφοιτους και αξιοποίησης των επαγγελματικών τους επιτευγμάτων
σε δράσεις ενημέρωσης των τελειοφοίτων σπουδαστών. Στην κατεύθυνση αυτή
μπορεί να βοηθήσει πολύ η συνεργασία με την Δομή ΔΑΣΤΑ του ιδρύματος, μέσα
από την ενσωμάτωση της διαδικασίας ενημέρωσης της ΒΔ κατά την διοργάνωση
ημερίδων και workshops επαγγελματικής κατάρτισης, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας.
Η δημιουργία της παραπάνω Βασής Δεδομένων μπορεί να επεκταθεί για να
συμπεριλάβει και τις περιπτώσεις σπουδαστών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους,
προκειμένου να μελετηθεί σε βάθος το φαινόμενο και οι αιτίες που το προκαλούν,
προκειμένου να αξιολογηθούν και να παρθούν κατάλληλα μέτρα.
Είναι στις προθέσεις του Τμήματος, η οργάνωση μίας σύγχρονης υπηρεσίας
πληροφόρησης, η οποία θα αναλάβει την διαχείριση των ανακοινώσεων στο site του
Τμήματος, την επαφή με τους συνεργαζόμενους ΚΠΠ φορείς και γενικότερα την
διαχείριση και διάχυση της πληροφορίας που αφορά στις δραστηριότητες του
Τμήματος, προκειμένου να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και συμμετοχή σε αναπτυξιακές
και ερευνητικές δραστηριότητες. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο θα αποσυνδεθούν οι
λειτουργίες της πληροφόρησης από την διοικητική υποστήριξη και θα
αποσυμφορηθεί το έργο της Γραμματείας.
Δραστική βελτίωση των υποδομών οι οποίες υποστηρίζουν τις παρεχόμενες
υπηρεσίες σπουδαστικής μέριμνας. Το φοιτητικό εστιατόριο λειτουργεί εντός της
πόλης της Σπάρτης, κάτι που υποχρεώνει τους σπουδαστές να μετακινούνται από
και προς τα κτίρια του ιδρύματος με συγκοινωνία, τουλάχιστον 4 φορές την ημέρα,
προκειμένου να καλύψουν την σίτισή τους και το καθημερινό τους εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Η αναβάθμιση του κυλικείου που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του
ΤΕΙ με την δημιουργία πρόσθετου χώρου σίτισης και αναψυχής και την παροχή ενός
αριθμού γευμάτων με σχετική συνεργασία κυλικείου – εστιατορίου, θα μπορούσε να
αμβλύνει το πρόβλημα.
Σε ότι αφορά τις κτιριακές υποδομές, είναι στα μεσομακροπρόθεσμα σχέδια του
Τμήματος, η διενέργεια συγκεκριμένων επεμβάσεων στο κέλυφος του κτιρίου
(μονώσεις), όπως και η προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
για την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας του κτιρίου, αλλά και καλύτερη
προστασία από τις συχνές πτώσεις τάσης του δικτύου.
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10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος.
 Με στόχο την ενίσχυση της αριστείας, προτείνεται η δημιουργία ενός προγράμματος
επιβράβευσης αριστούχων σπουδαστών σε επίπεδο ιδρύματος (π.χ. με κριτήρια τον
καλύτερο Μ.Ο. βαθμολογίας, καινοτόμο πτυχιακή εργασία, κ.α.), σε συνεργασία με
τους τοπικούς / περιφερειακούς φορείς. Η επιβράβευση θα μπορούσε να λάβει την
μορφή συμβολαίου εργασίας στους φορείς αυτούς, ως ουσιαστική υποστήριξη της
εισαγωγής των αριστούχων σπουδαστών στην αγορά εργασίας, αλλά και
καλλιέργεια της σχέσης του ιδρύματος με την περιφερειακή αγορά.
 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας έκθεσης, παρατηρείται
υστέρηση στην εργαστηριακή διδασκαλία, κυρίως της κατεύθυνσης των
Τηλεπικοινωνιών / Δικτύων, όπου λόγω έλλειψης αντίστοιχων υποδομών, η
διεξαγωγή της πλειοψηφίας των εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται με λογισμικό
προσομοίωσης, η οποία δεν είναι πάντοτε η ενδεδειγμένη. Επιπλέον, ο εξοπλισμός
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΕΠ,
αλλά και την εμπλοκή σε αυτές των σπουδαστών, είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Το
πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί, εν μέρει, με την προμήθεια εξοπλισμού
και την αναβάθμιση υπαρχόντων / λειτουργία νέων εκπαιδευτικών εργαστηρίων,
που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Για την ενσωμάτωση του εξοπλισμού στην
εκπαιδευτική διαδικασία και την χρήση του σε ερευνητικές δραστηριότητες όμως,
απαιτείται επαρκής υποστήριξη από εργαστηριακό ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που
δυσχεραίνεται από την διδακτική υποστελέχωση του Τμήματος και την οριακή
κάλυψη των αναγκών του από διαρκώς ανανεούμενο έκτακτο προσωπικό.
Προτείνεται ως εκ τούτου στην Διοίκηση του Ιδρύματος, η αναζήτηση λύσεων για
την στελέχωση των εργαστηρίων με μόνιμο εξειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό
(τουλάχιστον 4 άτομα με βάση την τρέχουσα υποδομή και τα 5 νέα εργαστήρια που
προγραμματίζονται). Το προσωπικό αυτό, μπορεί κάλλιστα να επιλεγεί από το
σύνολο των έκτακτων συνεργατών που αξιολογούνται και συμβασιοποιούνται κάθε
ακαδημαϊκό έτος, χωρίς δηλαδή ουσιαστική επιβάρυνση στην ετήσια δαπάνη για την
κάλυψη της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
 Πρόβλημα αποτελεί η τακτική ανανέωση του διδακτικού προσωπικου, το οποίο
βασίζεται σε έκτακτους συνεργάτες και ως εκ τούτου δεν εξασφαλίζει την ομαλή και
συνεκτική σταδιακή βελτίωση της εκπαιδευτικής ύλης. Η ίδια η εκπαιδευτική
διαδικασία, είτε αφορά στην διδασκαλία των μαθημάτων, είτε στην εποπτεία των
Πτυχιακών και άλλων εργασιών, πάσχει στο κομμάτι της συνέχειας, λόγω των
συνεχών αλλαγών. Εάν δεν είναι εφικτή η επαρκής στελέχωση του Τμήματος με
μέλη ΕΠ, είναι ζωτικής σημασίας η δημιουργία μιας πιο μόνιμης σχέσης με τους
έκτακτους συνεργάτες, ώστε αφενός να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή
τους στις διαδικασίες του Τμήματος (π.χ. εμπλουτισμός / επάρκεια εποπτείας
πτυχιακών εργασιών, ερευνητικές πρωτοβουλίες, κ.α.), αφετέρου δε να καταστεί
εφικτή και εφαρμόσιμη η λειτουργία ενός Προγράμματος Σπουδών με σταθερή
ποιότητα και ανταπόκριση στην σημερινή ανταγωνιστική αγορά. Η δημιουργία
σταθερών εργασιακών σχέσεων, θα επιτρέψει την θεσμοθέτηση και εφαρμογή
σταθερών κανόνων συνεργασίας και κατανομής του εκπαιδευτικού και διοικητικού
έργου, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και βοηθώντας την ανάπτυξη του Τμήματος.
 Το Τμήμα εποπτεύει μόνο αποσπασματικά, κυρίως μέσα από την συμμετοχή του στα
όργανα του ιδρύματος (Γ. Συνέλευση, Ειδικός Λογαριαμός, κ.α.) την διαχείριση των
πόρων που το αφορούν. Ο εκσυγχρονισμός των οικονομικών υπηρεσιών του
ιδρύματος και κυρίως η ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των σχετικών εγγράφων μέσα
από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, θα βοηθήσουν το Τμήμα να γίνει πιο
αποτελεσματικό τοσο προϋπολογιστικά, όσο και απολογιστικά.
 Θα ήταν πραγματικά χρήσιμη η λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος, από
πλευράς του ιδρύματος, για την ηλεκτρονική (on-line) υποβολή και επεξεργασία των
Απογραφικών Δελτίων (Ατομικών και Μαθημάτων) από τους διδάσκοντες των
διαφόρων Τμημάτων (μόνιμοι και συνεργάτες) και η κεντρική μηχανογράφηση όλων
των στατιστικών στοιχείων (από τις Γραμματείες), που απαιτούνται για τον
προγραμματισμό των Τμημάτων και την σύνταξη εκθέσεων για την στρατηγική
ανάπτυξη και την εσωτερική αξιολόγησή τους. Σε ένα τέτοιο σύστημα (ουσιαστικά
λειτουργικότητα ενός ERP εργαλείου), θα μπορούσε να ενοποιηθεί το
προαναφερόμενο ολοκληρωμένο σύστημα οικονομικής διαχείρισης και ένα επιπλέον
σύστημα διαχείρισης των στοιχείων που αφορούν την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης
και την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων, που αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο
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κεφάλαιο της εξωστρέφειας του ιδρύματος. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ένα
τέτοιο σύστημα στην χάραξη και αποτίμηση της στρατηγικής ακαδημαϊκής
ανάπτυξης του ιδρύματος, απαιτείται η καθιέρωση συγκεκριμένων δεικτών
παρακολούθησης (KPIs) και ποσοτικοποίησης των στόχων που τίθενται, οι οποίοι
μπορούν ως τέτοιες ποσότητες να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο (π.χ.
δείκτες scientific impact factor ανά μέλος ΕΠ, Τμήμα, Σχολή, κ.α.).
 Οι διαδικασίες προμήθειας εξοπλισμού παρουσιάζουν συχνά μεγάλες χρονικές
υστερήσεις, με αποτέλεσμα να μην συγχρονίζονται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, ή
να καταλήγουν σε προμήθεια εξοπλισμού που έχει αποσυρθεί από την αγορά. Το
θέμα αυτό μπορεί να ρυθμιστεί κεντρικά από το ίδρυμα, τόσο κατά το στάδιο της
συλλογής αναγκών και προδιαγραφών από τα Τμήματα, όσο και κατά την λειτουργία
των σχετικών επιτροπών διαγωνισμών, με την ηλεκτρονική δήλωση / διεκπεραίωση
των σχετικών διαδικασίων, ως μέρος του προαναφερόμενου συστήματος
ακαδημαϊκής και οικονομικής διαχείρισης.
 Τέλος είναι σημαντικό, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι και να απαγκιστρωθεί
το ίδρυμα από ακριβά συμβόλαια συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού, να
υιοθετηθεί κεντρικά και να υλοποιηθεί σταδιακά σε όλα τα Τμήματα, η
αντικατάσταση λογισμικών και εφαρμογών από αντίστοιχες ελεύθερου / ανοικτού
κώδικα.
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10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία.
Μία σειρά από αρνητικά και προβληματικά χαρακτηριστικά του Τμήματος, όπως προκύπτει
από την προηγούμενη ανάλυση, οφείλονται στην προφανή υποστελέχωσή του σε μέλη ΕΠ
(το Τμήμα αριθμεί 3 μέλη σήμερα ), η θεραπεία της οποίας απαιτεί την επείγουσα στήριξη
της Πολιτείας.
Με βάση το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών και την εμπειρία της υλοποίησής του κατά τα
τελευταία χρόνια, με τον όγκο των ενεργών σπουδαστών να προσεγγίζει τα 1.000 άτομα,
απαιτείται ένας αριθμός καθηγητών, κατ’ ελάχιστον 17 και ιδανικά 20-22 για την επαρκή
διδασκαλία των προβλεπόμενων μαθημάτων. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών που βρίσκεται
υπο επεξεργασία, αναμένεται τουλάχιστον να διατηρήσει, ή και να αυξήσει τις διδακτικές
ανάγκες, καθώς προβλέπει μία επιπλέον κατεύθυνση σπουδών. Παρόμοια είναι και η εικόνα
της σταθερής / ανερχόμενης προτίμησης των υποψηφίων σπουδαστών στα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος, όπως προκύπτει από την κατανομή τους κατά την τελευταία
πενταετία.
Το Τμήμα από την σύστασή του, καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σε ετήσια βάση, με
την πρόσληψη έκτακτων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών. Με την
αναμενόμενη δραστική περικοπή των πόρων που παρέχονται για την πρόσληψη έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού, θα αντιμετωπίσει αναμφίβολα τεράστια προβλήματα στην
αξιοπρεπή παροχή εκπαιδευτικού έργου, με το φόβο της υποβάθμισης της ποιότητας των
αντίστοιχων υπηρεσιών, έως και την αδυναμία του να λειτουργήσει.
Ουσιαστικά, αυτό το θέμα ταυτίζεται με την βιωσιμότητα του, μέσα στο σύγχρονο
ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Διότι ακόμα και η εξασφάλιση κονδυλίων (π.χ. από
τον τακτικό Π/Υ του ιδρύματος) για την απασχόληση ενός μεγάλου αριθμού συνεργατών,
που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του, (περίπου 14 ισοδύναμα πλήρους
απασχόλησης σε κάθε εξάμηνο), δεν εξασφαλίζει τα επιδιωκόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
δηλαδή την σταθεροποίηση της ποιότητας και την συνεκτικότητα του εκπαιδευτικού έργου
(π.χ. συνέχεια επίβλεψης πτυχιακών εργασιών), καθώς και την δημιουργία κινήτρων και
προϋποθέσεων έρευνητικής, ή άλλης προσοδοφόρας δραστηριότητας.
Απαραίτητη προϋποθεση βιωσιμότητας και ανάπτυξης του Τμήματος, αποτελεί η δημιουργία
και παροχή μεταπτυχιακών προγραμματων σπουδών, αλλά και ο εξοπλισμός και αναβάθμιση
των εργαστηρίων για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το
τμήμα προσπαθεί να καλλιεργήσει την υποστήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,
σε πρώτη φάση μέσα από την συνεργασία με πιο «ώριμα» ερευνητικά και εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Το πρόγραμμα ΠΕΓΑ που θα υλοποιηθεί μέσα στα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και
2014-15, είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Αντίστοιχα έχει εξασφαλιστεί η
προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού αξίας €187.000, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη
για επιπλέον εξοπλισμό αξίας €348.000. Όμως η έλλειψη μόνιμου εργαστηριακού
προσωπικού για την στελέχωση των νέων εργαστηρίων (4 άτομα απαιτούνται) και ο μικρός
αριθμός μελών ΕΠ, αποτελούν πάλι ανασχετικό παράγοντα για την ανάπτυξη ερευνητικών
ομάδων και συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις και έργα, οδηγώντας σε υποβάθμιση της
εξωστρέφειας και της ερευνητικής αναγνωρισιμότητας του Τμήματος.
Επιπλέον δεν υφίστανται με το παρόν πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος, θεσμοθετημένες
υποτροφίες έρευνας, κάτι που λειτουργεί σαφώς αρνητικά για την ανάπτυξη της ερευνητικής
δραστηριότητας. Ακόμα και στις ειδικές περιπτώσεις που κάποια προπτυχιακή εργασία
σπουδαστή, παρουσιάζει ερευνητική δυναμική, δεν υπάρχουν τα εργαλεία για την ανάπτυξη
και ενσωμάτωσή της στο έργο του Τμήματος. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται
κάποιο συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα υποστήριξης σε άλλο ίδρυμα. Η επένδυση σε
εργαλεία όπως οι ερευνητικές υποτροφίες, για σχετικά νέα Τμήματα όπως το παρόν,
απαιτούν χρηματοδότηση και επιχειρηματικά σχέδια που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν
από τους προϋπολογισμούς των ΤΕΙ, εν μέσω κρίσης, χωρίς επαρκή κρατική στήριξη.
Οι ειδικότητες του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού με το οποίο λειτουργεί το Τμήμα,
είναι αριθμητικά, οριακά επαρκείς, έχοντας ως δεδομένη την ανάγκη εξυπηρέτησης ενός
αριθμού ενεργών σπουδαστών της τάξης των 1000 ατόμων, αλλά και την χωροταξική
απομόνωση του Τμήματος από το σύνολο των κεντρικών υπηρεσιών του μητρικού ΤΕΙ.
Απαιτείται η πρόσληψη μόνιμου και έμπειρου προσωπικού, ειδικότερα σε ότι αφορά την
κάλυψη των αναγκών του Τμήματος σε τεχνική υποστήριξη (διαχείριση data center και
intranet, συντήρηση Η/Υ και Πληροφοριακών Συστημάτων, συντήρηση και ανανέωση
εποπτικού και άλλου εξοπλισμού αιθουσών και γραφείων καθηγητών, συντήρηση
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κ.α.) βιβλιοθηκονομική υποστήριξη (διαχείριση και
λειτουργία των συστημάτων της Βιβλιοθήκης και Σπουδαστηρίου του Τμήματος), καθώς και
σημαντικών γενικών καθηκόντων (θυρωρείο, πληροφορίες, παρουσιολόγιο, επιμέλεια
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εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κ.α.).
Τέλος σημαντικές πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν για την αντιμετώπιση του
αυξανόμενου αριθμού εισερχόμενων σπουδαστών με μαθησιακά κενά, αλλά και την
υποστήριξη αυτών που εγκαταλείπουν, ή καθυστερούν σημαντικά τις σπουδές τους, κυρίως
λόγω οικονομικών προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά είναι κρίσιμα για την επίτευξη των
στόχων ποιότητας και ανάπτυξης του Τμήματος, ενώ και εδώ η συνδρομή της Πολιτείας είναι
απαραίτητη.
Το σύστημα εισαγωγής σπουδαστών στην Ανώτατη Εκπαίδευση οδηγεί στο Τμήμα
σπουδαστές με σοβαρά μαθησιακά κενά, η κάλυψη των οποίων απαιτεί οργανωμένη
προσπάθεια από πλευράς Τμήματος, η οποία όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
υποκαταστήσει τις βάσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου συνιστάται να
μελετηθούν άμεσα τρόποι για τον καθορισμό πιο αυστηρών κριτηρίων εισόδου, τόσο
βαθμολογικά, όσο και ουσιαστικής σχέσης με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος,
αλλιώς υπονομεύονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι του ΤΕΙ.
Σε ότι αφορά το θέμα της εγκατάλειψης / καθυστέρησης των σπουδών, η πλέον σημαντική
κίνηση που απαιτείται από πλευράς της Πολιτείας, είναι η επίσπευση της ανακαίνισης της
Φοιτητικής Εστίας στην πόλη της Σπάρτης, η οποία βρίσκεται υπο αποπεράτωση, εδώ και
πολλά χρόνια. Η Εστία δυναμικότητας 210 κλινών και ικανότητας σίτισης άνω των 600
ατόμων ανα γεύμα, αναμένεται να λειάνει σημαντικά τα προβλήματα των ασθενέστερων
οικονομικά σπουδαστών και να βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση των μαθημάτων
και την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
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11. Πίνακες
Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας.
(Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό)
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ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ Πελοποννήσου (τέως ΤΕΙ Καλαμάτας)
ΤΜΗΜΑ : Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (τέως Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών)
Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 2 (3 με την νέα μορφή του ΠΣ)
Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Δ/Υ
Σχετικός
πίνακας

Ακαδημαϊκό έτος

20112012

20102011

20092010

20082009

20072008

20062007

#1

Συνολικός αριθμός μελών ΕΠ/Συνεργατών

3/51

3/98

2/79

1/79

0/58

0/44

#1

Λοιπό προσωπικό

6

3

5

3

0

0

#2

Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών
σε κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 2)

1012

922

630

527

399

218

#3

Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις στις
πανελλαδικές

194

255

103

150

189

188

#3

Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων
φοιτητών

200

307

133

200

245

246

#7

Αριθμός αποφοίτων

77

38

22

-

-

-

#6

Μ.Ο. βαθμού πτυχίου

7,1

7,3

7,1

-

-

-

#4

Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις
ΠΜΣ

#4

Αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ

# 12.1

Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την
απόκτηση πτυχίου

43**

43**

43**

43**

43**

43**

# 12.1

Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ)

29

29

29

29

29

29

# 12.1

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων
μαθημάτων επιλογής

18

18

18

18

18

18

# 15

Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ

7

11

8

18

18

11

# 16

Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο)

19

8

27

69

77

35

# 17

Διεθνείς συμμετοχές

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγησης.
** Τα τρία (3) μαθήματα είναι προαιρετικά, επιλεγόμενα από ένα σύνολο έξι (6) μαθημάτων
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Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος ΤΕ.ΠΛΗ.Τ.

Σύνολο
Από εξέλιξη
Νέες προσλήψεις
Συνταξιοδοτήσεις
Παραιτήσεις
Σύνολο
Αναπληρωτές
Καθηγητές
Από εξέλιξη
Νέες προσλήψεις
Συνταξιοδοτήσεις
Παραιτήσεις
Επίκουροι Καθηγητές
Σύνολο
Από εξέλιξη
Νέες προσλήψεις
Συνταξιοδοτήσεις
Παραιτήσεις
Καθ. Εφαρμογών
Σύνολο
Νέες προσλήψεις
Συνταξιοδοτήσεις
Παραιτήσεις
Μέλη ΕΕΔΙΠ
Σύνολο
Σύνολο
Διδάσκοντες επί
συμβάσει**
Τεχνικό προσωπικό
Σύνολο
εργαστηρίων
Διοικητικό προσωπικό
Σύνολο
*
: χειμερινό / εαρινό
**
: συμβασιούχοι (ΕΠΕΑΕΚ, κ.λπ.)

2011-12*
Α
Θ

2010-11*
Α
Θ

2009-10*
Α
Θ

2

2

1

1

1

1

1

2008-09*
Α
Θ

2007-08*
Α
Θ

2006-07*
Α
Θ

47

36

Καθηγητές

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμ. Μηχ. Πληρ. ΤΕ

1

1
1

39

12

75

23

63

16

65

14

3

3

2

1

2

3

2

1

11

8
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Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών
2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

1012

922

630

527

399

218

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ)

-

-

-

-

-

-

Διδακτορικοί

-

-

-

-

-

-

Προπτυχιακοί

Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος
Εισαχθέντες με:

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

Εισαγωγικές εξετάσεις

194

255

103

150

189

188

Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα)

0

36

8

34

37

45

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα
Τμήματα)**

0

0

0

0

0

0

Κατατακτήριες εξετάσεις
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ)

4

13

13

11

11

7

Άλλες κατηγορίες

2

3

9

5

8

6

Σύνολο**

200

307

133

200

245

246

Αλλοδαποί φοιτητές
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)
*

Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
– ** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου.
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Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)*
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Τίτλος ΠΜΣ: «………………………………………………………………………..» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): ..................

Τρέχον
έτος**

Προηγ.
έτος

Τρέχον έτος
–2

Τρέχον έτος
–3

Τρέχον έτος
–4

Τρέχον έτος
-5

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων
(α+β)
(α) Πτυχιούχοι του
Τμήματος
(β) Πτυχιούχοι άλλων
Τμημάτων
Συνολικός αριθμός
προσφερόμενων θέσεων
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων
Συνολικός αριθμός
αποφοιτησάντων

-

Αλλοδαποί φοιτητές
(εκτός προγραμμάτων
ανταλλαγών)
* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
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Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Τρέχον έτος**

Προηγ. έτος

Τρέχον έτος –
2

Τρέχον έτος
–3

Τρέχον έτος
–4

Τρέχον έτος 5

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)
(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος
(β) Πτυχιούχοι άλλων
Τμημάτων
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων
θέσεων
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων
υποψηφίων
Απόφοιτοι
Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων

* Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
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Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Έτος
Αποφοίτησης

Συνολικός
αριθμός
αποφοιτησάντων

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %
επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)
5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των αποφοίτων)

2006-2007

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

2007-2008

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

2008-2009

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

2009-2010

22

0 φοιτ.
0%

11 φοιτ.
50%

11 φοιτ.
50%

0 φοιτ.
0%

7,1

2010-2011

38

0 φοιτ.
0%

18 φοιτ.
47%

17 φοιτ.
45%

3 φοιτ.
8%

7,3

2011-2012

77

1 φοιτ.
1%

40 φοιτ.
52%

34 φοιτ.
44%

2 φοιτ.
3%

7,1

Σύνολο

137

1 φοιτ.

69 φοιτ.

62 φοιτ.

5 φοιτ.

7,17

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
Επεξηγήση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί
εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)].
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Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών
Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6
προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα

Αποφοιτήσαντες
Διάρκεια Σπουδών (σε έτη)
Δεν έχουν
αποφοιτήσει

4

5

6

7

8

9

10

2005-2006

0 φοιτ.
0%

28 φοιτ.
31%

9 φοιτ.
10%

11 φοιτ.
12%

2 φοιτ.
2%

Χ

Χ

Χ

41 φοιτ.
45%

100%

2006-2007

2 φοιτ.
1,5%

32 φοιτ.
24%

29 φοιτ.
22%

4 φοιτ.
3%

Χ

Χ

Χ

Χ

66 φοιτ.
49,5%

100%

2007-2008

8 φοιτ.
5%

29 φοιτ.
18%

4 φοιτ.
2,5%

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

120 φοιτ.
74,5%

100%

2008-2009

Χ

4 φοιτ.
4%

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

94 φοιτ.
96%

100%

2009-2010

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

97 φοιτ.

100%

2010-2011

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

192 φοιτ.

100%

2011-2012

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

141 φοιτ.

100%

Έτος εισαγωγής

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμ. Μηχ. Πληρ. ΤΕ
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Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Έτος
Αποφοίτησης

Συνολικός
αριθμός
αποφοιτησάντων

2006-07

Χ

2007-08

Χ

2008-09

Χ

2009-10

22

2010-11

38

2011-12

77

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά
την αποφοίτηση (σε μήνες)**
6

12

24

Μη
ενταχθέντες –
συνέχεια
σπουδών

Σύνολο
137
Το Τμήμα ΤΕ.ΠΛΗ.Τ. ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδ. έτος 2005-06.
Έρευνα επαγγ. ένταξης αποφοίτων θα αρχίσει εντός του ακαδ. έτους 2012-13
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη
πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμ. Μηχ. Πληρ. ΤΕ
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Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
2011-12
Φοιτητές του Τμήματος που
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή
σε άλλο Τμήμα
Επισκέπτες φοιτητές άλλων
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο
Τμήμα
Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι.
ή σε άλλο Τμήμα
Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή
Τμημάτων που δίδαξαν στο
Τμήμα

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

Σύνολο

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.** 1
Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.** 2

1

Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.**
Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Σύνολο

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμ. Μηχ. Πληρ. ΤΕ

Ευρ.**

1

1

4

1

Άλλα
1
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Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την
αποφοίτηση (σε μήνες)**

Έτος
Αποφοίτησης

Συνολικός
αριθμός
αποφοιτησάντ
ων ΠΜΣ

6

12

24

Μη
ενταχθέντες –
συνέχεια
σπουδών

Τρέχον έτος – 5
Τρέχον έτος – 4
Τρέχον έτος – 3
Τρέχον έτος – 2
Προηγ. Έτος
Τρέχον έτος*
Σύνολο
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του
αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.
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Πίνακας 11. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Τρέχον έτος*

Φοιτητές του Τμήματος που
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε
άλλο Τμήμα

Επισκέπτες φοιτητές άλλων
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα
Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή
σε άλλο Τμήμα
Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή
Τμημάτων που δίδαξαν στο
Τμήμα

Προηγ. έτος

Τρέχον έτος – 2 Τρέχον έτος – 3 Τρέχον έτος – 4

Τρέχον έτος – 5

Σύνολο

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.**
Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.**
Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.**
Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.**
Άλλα

Σύνολο
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμ. Μηχ. Πληρ. ΤΕ
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Μαθήματα Προγράμματος
Σπουδών (ανά εξάμηνο)

Πιστ. Μονάδες
ECTS

Κατηγορία
μαθήματος3

Υποβάθρου (Υ)
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

1ο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

100

5

Υ

Υ

ο

2

Ωρες διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Εξάμηνο
Σπουδών

Κωδικός
Μαθήματος

Πίνακας 12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2011-2012)1

Σε ποιο
εξάμηνο
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο κλπ.)

4

1ο
ο

Προαπαιτούμενα
μαθήματα4

Ιστότοπος5

Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών6

49

1

ΦΥΣΙΚΗ Ι

101

5

Υ

Υ

5

1

50

1ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

102

6

Υ

Υ

6

1ο

50-51

305

4,5

Υ

Υ

4

1ο

51-52

4

ο

52-53

ο

53-54

1ο
ο

1

ο

104

5

Υ

Υ

1

1

ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

105

4,5

Υ

Υ

3

1

2ο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

200

5

Υ

Υ

4

2ο

55

2ο

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

201

4,5

Υ

Υ

4

2ο

55-56

2ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

202

6

Υ

Υ

6

2ο

2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ

301

5

Υ

Υ

4

2ο

57

2ο

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

204

5

Υ

Υ

4

2ο

58

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

103

4,5

Υ

Υ

4

2ο

59

ο

ο

ο

2

ο

102

56

3

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

300

4,5

Υ

Υ

4

3

60

3ο

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ &
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΚΤΥΑ Ι

203

4,5

Υ

Υ

4

3ο

61-62

302

5

Υ

Υ

4

3ο

62

303

5

Υ

Υ

4

3

ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ &
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

304

5

Υ

Υ

4

3ο

205

6

Υ

Υ

6

3ο

401

6

Υ

Υ

4

4ο

66

5

ο

67

4

ο

69

ο

3ο
ο

3

3ο
3ο
4ο
ο

4

ο

4

ο

4

4ο

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

402
403A

5
5

Υ
ΕΠ

Υ
Υ

3

202

4

403B

5

ΕΠ

Υ

3

4

404

5

Υ

Υ

4

4ο
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63
63-64

301

64

73-74
70
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4ο
ο

405

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

4

Υ

Υ

4

4ο
ο

71-72

4

ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ

406

5

Υ

Υ

4

4

303

72-73

5ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ

501Π

7

Υ (Π)

ΕΠ

6

5ο

202

75

ο

ο

5

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

502Π

7

Υ (Π)

ΕΠ

6

5

5ο

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ

503Π

6

Υ (Π)

ΕΠ

5

5ο

504Π

5

ΕΠ (Π)

ΕΠ

4

5ο

78

4

5

ο

79

ο

5ο
ο

5

ο

505Π

5

ΕΠ (Π)

ΕΠ

76
300

77

5

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

501Τ

7

Υ (Τ)

ΕΠ

6

5

5ο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
ΚΙΝΗΤΕΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

502Τ

7

Υ (Τ)

ΕΠ

6

5ο

503Τ

6

Υ (Τ)

ΕΠ

5

5ο

82-83

603Τ

5

ΕΠ (Τ)

ΕΠ

4

5ο

83-84

505Τ

5

ΕΠ (Τ)

ΕΠ

4

5ο

3

ο

108-109

6

ο

85

ο

5ο
5ο
5ο
ο

5

ο

6

ο

6

6ο
ο

6

ο

6

ο

6

6ο
ο

6

6ο
ο

6

ο

900
601

5
5,5

Υ
ΕΠ

ΓΓ
ΕΠ

4

80-81
103

406

5

81-82

84

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΣΑ

602Π

5,5

ΕΠ (Π)

ΕΠ

4

6

603Π

5,5

ΕΠ (Π)

ΕΠ

4

6ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

604Π

5,5

ΕΠ (Π)

ΕΠ

4

6ο

4

6

ο

90

ο

91-92

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

605

5,5

ΕΠ

ΕΠ

202

86
88

304

89

606

5,5

ΕΠ

ΕΠ

4

6

602Τ

5,5

ΕΠ (Τ)

ΕΠ

4

6ο

502Τ

92-93

504Τ

5,5

ΕΠ (Τ)

ΕΠ

4

6ο

201

93-94

604Τ

5,5

ΕΠ (Τ)

ΕΠ

4

6ο

503Τ

94-95

3

ο

109-110

ο

901

4

Υ

ΓΓ

6

6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

910

4

ΕΠ

ΓΓ

4

6

110

6ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

911

4

ΕΠ

ΓΓ

4

6ο

111

7ο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

701

6

Υ

ΕΠ

4

7ο

96

ο

7

ο

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

702Π

7

ΕΠ (Π)

ΕΠ

6

7

7ο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

703Π

7

ΕΠ (Π)

ΕΠ

6

7ο

7ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INTERNET

704Π

7

ΕΠ (Π)

ΕΠ

6

7ο

98-99

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

705Π

7

ΕΠ (Π)

ΕΠ

6

7ο

99-100

7

ο
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96
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7ο
ο

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ

706Π

7

ΕΠ (Π)

ΕΠ

6

7ο

100-101

ο

101-102

7

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

707

7

ΕΠ

ΕΠ

6

7

7ο

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

702Τ

7

ΕΠ (Τ)

ΕΠ

6

7ο

102

703Τ

7

ΕΠ (Τ)

ΕΠ

6

7ο

103-104

6

7

ο

104-105

ο

105-106

7ο
ο

7

ο

704Τ

7

ΕΠ (Τ)

ΕΠ

7

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

705Τ

7

ΕΠ (Τ)

ΕΠ

6

7

7ο

ΚΕΡΑΙΕΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

706Τ

7

ΕΠ (Τ)

ΕΠ

6

7ο

106-107

912

3

ΕΠ

ΓΓ

2

7ο

112

ο

7ο
ο

7

1ο
ο

1

ο

913

3

ΕΠ

ΓΓ

2

7

113

950

2

Π

ΑΔ

2

1ο

115-116

2

1

ο

116

ο

116
114

951

2

Π

Υ

2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

952

2

Π

Υ

2

2

2ο

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ)

991

2

Π

ΑΔ

2

2ο
ο

ο

3

ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ Η/Υ

953

2

Π

Υ

2

3

117

3ο

992

2

Π

ΑΔ

2

3ο

114-115

954

2

Π

Υ

2

4ο

117-118

4

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

955

2

Π

Υ

2

4

ο

118-119

4ο

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

993

2

Π

ΑΔ

2

4ο
ο

4ο
ο

ο

115

4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

998

2

Π

Υ

2

4

119-120

5ο

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

956

2

Π

ΕΠ

2

5ο

120-121

2

5

ο

121-122

ο

122-123

ο

5

ο

6

6ο
ο

6

6ο
ο

6

7ο
7ο
7ο

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ Μ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ Μ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ & Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
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957

2

Π

ΕΠ

958

2

Π

ΕΠ

2

6

959

2

Π

ΕΠ

2

6ο

123-124

960

2

Π

ΕΠ

2

6ο

124-125

994

2

Π

ΕΠ

2

6ο

125-126

ο

977

2

Π

ΓΓ

2

6

126-127

961

2

Π

ΕΠ

2

7ο

127-128

962

2

Π

ΕΠ

3

7ο

128-129

963

2

Π

ΕΠ

2

7ο

129
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Α.ΔΙ.Π.
7ο
ο

7

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

964
973

2
2

Π
Π

ΕΠ
ΓΓ

2

7ο

130

2

ο

131

7

1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου)
3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες :
Υ = Υποχρεωτικό
Ε = κατ’ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων
ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής
Π = Προαιρετικό
Αν το Τμήμα κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε.
4 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν.
5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει.
6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.
7 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.
Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
(1) Η υιοθετημένη από το Τμήμα και καταγεγραμμένη στον Οδηγό Σπουδών κατηγοριοποίηση είναι η εξής:
Υ = ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΕΠ = ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Π = ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Συντομογραφία (Π): Μάθημα διδασκόμενο αποκλειστικά στην κατεύθυνση Πληροφορικής
Συντομογραφία (Τ): Μάθημα διδασκόμενο αποκλειστικά στην κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών.
(2) Κάθε σπουδαστής υποχρεούται να επιλέξει συνολικά τρία (3) μαθήματα από την λίστα των προαιρετικών μαθημάτων. Εφόσον αυτά δεν προσφέρονται από το Τμήμα, ο σπουδαστής οφείλει
να επιλέξει συνολικά τρία (3) μαθήματα από την λίστα των μαθημάτων που διδάσκονται αποκλειστικά στην κατεύθυνση, την οποία ΔΕΝ ακολουθεί.
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Εξάμηνο
Σπουδών

Μαθήματα2
Προγράμματος
Σπουδών (ανά
εξάμηνο)

Κωδικός Μαθήματος

Πίνακας 12.2. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2011-2012)1

1ο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

100

1ο

ΦΥΣΙΚΗ Ι

101

1ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

102

1ο

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

1ο

305
104

1ο

ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ

105

2ο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

200

2ο

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

201

2ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

202

Αριθμός
Αριθμός
Διαλέξεις (Δ),
φοιτητών
Αριθμός
Φοιτητών
Υπεύθυνος Διδάσκων Φροντιστήριο
Χρήση
Επάρκεια
που
Φοιτητών που πέρασε
και Συνεργάτες
(Φ)
Πολλαπλή
Αξιολογήθηκε
εκπαιδ. Εκπαιδευτικών ενεγράφησαν
που
επιτυχώς
Εργαστηριο Βιβλιογραφία
από τους
μέσων
Μέσων
στο μάθημα συμμετείχαν
στην
(ονοματεπώνυμο και
(Ε) &
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Φοιτητές;4
3
(Ναι/Όχι)
(Ναι/Όχι )
(Ε:
στις
κανονική ή
βαθμίδα)
αντίστοιχες
Εργαστήριο εξετάσεις** επαναληπτική
ώρες/εβδ.
Θ: Θεωρία)*
εξέταση
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ Β.
2(Δ),2(Φ),0(Ε)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
412
281
57
51
ΣΟΥΡΔΗΣ Χ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
Ε 331
Ε 154
Ε 82
E 121
ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ Ι.
2(Δ),1(Φ),2(Ε)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Θ 484
Θ 348
Θ 55
Θ 51
ΣΟΥΡΔΗΣ Χ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΤΡΙΤΑΚΗΣ Π.
Ε 325
Ε 177
Ε 106
E 113
ΜΠΑΡΔΗΣ Γ.
4(Δ),0(Φ),2(Ε)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Θ 328
Θ 207
Θ 67
Θ 47
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ Π.
ΠΑΝΑΓΟΣ Ν.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
2(Δ),2(Φ),0(Ε)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
415
238
85
28
ΧΙΤΖΑΝΙΔΗ Ι.
Ε 274
Ε 145
Ε 144
E 100
Κ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:
2(Δ),0(Φ),2(Ε)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ Ι.
Θ 455
Θ 368
Θ 149
Θ 46
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΣΟΥΡΔΗΣ Χ.
2(Δ),1(Φ),0(Ε)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
379
193
41
40
ΧΙΤΖΑΝΙΔΗ Ι.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
2(Δ),2(Φ),0(Ε)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
307
196
39
23
ΧΙΤΖΑΝΙΔΗ Ι.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
2(Δ),2(Φ),0(Ε)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
374
297
53
31
ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ Ι.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.
Ε 125
Ε 102
Ε 70
E 71
4(Δ),0(Φ),2(Ε)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ Π.
Θ 169
Θ 141
Θ 89
Θ 17
ΠΑΝΑΓΟΣ Ν.
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Α.ΔΙ.Π.

2ο

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ

2ο

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΑΡΧΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2ο

301
204
103

3ο

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

300

3ο

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

203

3ο

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
& ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

302

3ο

ΔΙΚΤΥΑ Ι

303

3ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

304

3ο

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ &
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

4ο
4ο
4ο

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ &
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

4ο
4ο
4ο

ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ

205
401
402
403A

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΛΟΥΜΠΑΣ Δ.
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.
Κ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:
ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΜΠΟΖΑΝΤΖΗΣ Β.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ Π.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΧΙΤΖΑΝΙΔΗ Ι.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΠΟΖΑΝΤΖΗΣ Β.
ΝΑΣΤΑΚΟΣ Μ.
ΒΟΡΤΣΟΣ Π.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΓΚΑΤΖΙΩΛΗΣ Κ.
ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ Κ.
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Γ.
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Γ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΓΚΑΤΖΙΩΛΗΣ Κ.
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Γ.

403B

404

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.
ΣΟΥΜΑΣ Ν.

405
406
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΧΙΤΖΑΝΙΔΗ Ι.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΒΟΡΤΣΟΣ Π.

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 323
Θ 395

Ε 240
Θ 317

Ε 185
Θ 105

E 200
Θ 21

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 174
Θ 297

Ε 126
Θ 294

Ε 126
Θ 86

E 70
Θ 13

2(Δ),2(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

353

295

76

49

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 206
Θ 241

Ε 148
Θ 208

Ε 112
Θ 53

E 103
Θ 26

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

188

58

29

3

2(Δ),2(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

264

218

82

18

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 199
Θ 243

Ε 146
Θ 197

Ε 98
Θ 74

E 93
Θ 51

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 179
Θ 277

Ε 134
Θ 234

Ε 96
Θ 54

E 109
Θ 29

4(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 196
Θ 301

Ε 110
Θ 251

Ε 86
Θ 85

E 71
Θ 23

4(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

498

345

90

46

2(Δ),1(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 252
Θ 408

Ε 183
Θ 332

Ε 133
Θ 88

E 145
Θ 19

2(Δ),1(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

439

274

112

49

2(Δ),1(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 283
Θ 407

Ε 202
Θ 241

Ε 145
Θ 184

E 144
Θ 10(Χ)

2(Δ),2(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

363

218

80

15

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 136
Θ 246

Ε 105
Θ 213

Ε 68
Θ 125

E 70
Θ 34
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Α.ΔΙ.Π.
5ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ

501Π

5ο

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

502Π

5ο

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ

503Π

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙ
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

504Π

5ο

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ

505Π

5ο

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

501Τ

5ο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

502Τ

5ο

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

503Τ

5ο

ΘΕΩΡΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

603Τ

5ο

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ &
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

505Τ

5ο

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

900

6ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

601

6ο

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

6ο

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

5

ο

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΟΣ Ν.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΛΟΥΜΠΑΣ Δ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΓΚΑΤΖΙΩΛΗΣ Κ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ Γ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ Ι.
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Α.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΜΠΟΖΑΝΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΝΑΣΤΑΚΟΣ Μ.

Ε 26
Θ 61
Ε 44
Θ 75
Ε 37
Θ 42

Ε 22
Θ 56
Ε 32
Θ 52
Ε 33
Θ 33

Ε 19
Θ 15
Ε 32
Θ 46
Ε 31
Θ 22

E 19
Θ 3 (Χ)
E 35
Θ 8 (Χ)
E 9 (E)
Θ ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ε 58
Θ 76

Ε 36
Θ 53

Ε 36
Θ 49

E 10 (X)
Θ 10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 91
Θ 124

Ε 67
Θ 71

Ε 45
Θ 45

E 42
Θ ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 44
Θ 84

Ε 37
Θ 74

Ε 33
Θ 23

E 33
Θ 21

2(Δ),1(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 52
Θ 145

Ε 42
Θ 215

Ε 37
Θ 37

E 13 (X)
Θ 16

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

3(Δ),0(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3(Δ),0(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2(Δ),1(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3(Δ),0(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

3(Δ),0(Φ),3(Ε)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΝΑΣΤΑΚΟΣ Μ.
ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ Ι.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΠΕΠΠΑ Α.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΠΟΖΑΝΤΖΗΣ Β.
ΝΑΣΤΑΚΟΣ Μ.

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 23
Θ 34

Ε 22
Θ 30

Ε 22
Θ 24

E 5 (X)
Θ 6 (Χ)

2(Δ),1(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

196

100

86

29

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 76
Θ 101

Ε 63
Θ 61

Ε 59
Θ 40

E 42
Θ 23

602Π

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΟΣ Ν.

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 27
Θ 65

Ε 22
Θ 56

Ε 22
Θ 21

E 17
Θ 7 (Χ)

603Π

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΓΚΑΤΖΙΩΛΗΣ Κ.

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 38
Θ 63

Ε 26
Θ 56

Ε 20
Θ 21

E 18
Θ 4 (Χ)
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Α.ΔΙ.Π.
6ο
6ο
6ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

604Π

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

605

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 98
Θ 127

Ε 86
Θ 92

Ε 81
Θ 91

E 40
Θ 29

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 36
Θ 93

Ε 36
Θ 85

Ε 36
Θ 45

E 20 (X)
Θ 5 (Χ)

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 30
Θ 59

Ε 27
Θ 57

Ε 24
Θ 30

E 15
Θ 10

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΛΟΥΜΠΑΣ Δ.

606

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΝΑΣΤΑΚΟΣ Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Α.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

602Τ

6ο

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

504Τ

6ο

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ &
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

604Τ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Α.

2(Δ),0(Φ),2(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 63
Θ 120

Ε 51
Θ 113

Ε 32
Θ 31

E 32
Θ 7 (Χ)

6ο

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

901

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ο.

3(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

208

152

92

24

6ο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

910

2(Δ),2(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

2(Δ),2(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

153

127

97

24

4(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

94

90

77

70

2(Δ),1(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2(Δ),1(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 28
Θ 25
Ε 41
Θ 69

Ε 26
Θ 23
Ε 24
Θ 46

Ε 25
Θ 23
Ε 24
Θ 35

E 20
Θ 3 (Χ)
E 18
Θ 11

2(Δ),1(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 27
Θ 37

Ε 24
Θ 31

Ε 22
Θ 27

E 18
Θ ΟΧΙ

6

ο

6ο
7ο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

7ο

ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

7ο

911

701

702Π
703Π

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Π.
Κ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:
ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ Ι.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΜΠΑΡΔΗΣ Γ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΠΑΡΔΗΣ Γ.
ΠΑΝΑΓΟΣ Ν.

7ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
INTERNET

704Π

7ο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

705Π

2(Δ),1(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

7ο

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ

706Π

2(Δ),1(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

7ο

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

707

2(Δ),1(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ
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7ο
7ο
7ο

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

702Τ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ Ι.
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Α.

2(Δ),1(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 73
Θ 113

Ε 64
Θ 114

Ε 63
Θ 61

E 59
Θ 6 (Ε)

703Τ

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Π.

2(Δ),1(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 103
Θ 103

Ε 109
Θ 176

Ε 39
Θ 31

E 65
Θ 30

2(Δ),1(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

2(Δ),1(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

Ε1
Θ 14

Ε1
Θ 14

Ε1
Θ 14

E OXI
Θ ΟΧΙ

2(Δ),1(Φ),3(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε 107
Θ 117

Ε 88
Θ 86

Ε 71
Θ 72

E 50
Θ ΟΧΙ

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

138

102

100

15

913

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

950

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΟΧΙ

951

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

952

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

236

63

35

ΟΧΙ

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

176

84

76

3 (Χ)

954

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

955

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

211

46

36

ΟΧΙ

704Τ

7ο

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

705Τ

7ο

ΚΕΡΑΙΕΣ

706Τ

7ο
7ο
1ο
1ο
2ο
2ο
3

ο

3

ο

4ο
4ο
4ο

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
(ΑΓΓΛΙΚΑ)
ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ Η/Υ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
(ΑΓΓΛΙΚΑ)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ &
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
(ΑΓΓΛΙΚΑ)

To μάθημα δεν
προσφέρθηκε κατά
το ακ.έτος 2011-12.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΝΑΣΤΑΚΟΣ Μ.
ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ Ι.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΤΣΩΝΗ Ο.

912

991

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ Κ.

953
992

993

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ Κ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ Κ.
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4ο
5

ο

5

ο

6ο
6ο
6ο
6ο
6ο
7ο
7ο
7ο
7ο
7ο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ &
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ
Μ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
Μ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ & Η
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

998

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

956

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

957

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

958

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

959

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

960

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

994

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

977

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

961

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

962

2(Δ),1(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

963

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

964

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΟΧΙ

973

2(Δ),0(Φ),0(Ε)

ΝΑΙ

1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 12.1.
3 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των
ελλείψεων.
4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου
που χρησιμοποιήθηκε και περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των
φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους
φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες.
Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό.
Σημ.: (Χ) = Αξιολόγηση μόνο στο Χειμερινό Εξάμηνο (διδάσκεται και στα 2 εξάμηνα), (Ε) = Αξιολόγηση μόνο στο Εαρινό Εξάμηνο (διδάσκεται και στα 2 εξάμηνα)
* Συνολικός αριθμός εγγραφών φοιτητών στο μάθημα στο ακαδημαϊκό έτος 2011-12
** Συνολικός αριθμός συμμετοχών φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους 2011-12
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Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος ..................)17
Τίτλος ΠΜΣ:

«……………………………………………………………………………………………………………………………………………...»

α.α.

Μάθημα18

Κωδικός
Μαθήματος

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ιστότοπος19

Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών20

Αριθμός
Υποχρεωτικό
Διαλέξεις
Αριθμός
Φοιτητών
(Υ)
Σε ποιο
Αριθμός
(Δ),
Φοιτητών
που πέρασε
Υπεύθυνος Διδάσκων και Κατ'επιλογήν
εξάμηνο
φοιτητών
Αξιολογήθηκε
Φροντιστήπου
επιτυχώς
21
Συνεργάτες
(Ε)
διδάχθηκε;
που
από τους
ριο (Φ)
συμμετειχαν
στην
(ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) Ελεύθερης
ενεγράφησαν
Φοιτητές;22
Εργαστηστις
κανονική ή
Επιλογής
(Εαρ.-Χειμ.) στο μάθημα
ριο (Ε)
εξετάσεις επαναληπτική
(ΕΕ)
εξέταση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
κ.ο.κ

17

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου).
19
Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει.
20
Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.
21
Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα.
22
Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το
πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των
φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων
από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες).
18
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Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος .................)
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

α.α

«………………………………………………………………………………………………………………………………...»

23

Μάθημα

Κωδικός
Μαθήματος

Τίτλος ΠΜΣ:

Ωρες
Περιλαμβάνονται
διδασκαλίας
ώρες
ανά
εργαστηρίου ή
εβδομάδα
άσκησης24;

Διδακτ.
Μονάδες

Πρόσθετη
Βιβλιογραφία25
(Ναι/Όχι)

Σε ποιο
εξάμηνο
των
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο κλπ.)

Τυχόν
προαπαιτούμενα
μαθήματα26

Χρήση
Επάρκεια
εκπαιδ. Εκπαιδευτικών
μέσων
Μέσων
(Ναι/Όχι)
(Ναι/Όχι27)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
κ.ο.κ.28

23

Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου)
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου.
25
Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων.
26
Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν.
27
Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των
ελλείψεων.
28
Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.
24
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Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ)
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Τίτλος ΠΜΣ:

«..………………………………………………………………………………………………………………….…………..»

Έτος Αποφοίτησης

Συνολικός αριθμός
αποφοιτησάντων

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και
% επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)
5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των απόφοιτων)

Τρέχον έτος – 4
Τρέχον έτος – 3
Τρέχον έτος - 2
Προηγ. έτος
Τρέχον* έτος
Σύνολο

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Επεξηγήσεις:
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα 4.
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Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Α
2007-2008
2008-2009

3

Β

Γ

Δ

10

7

10

2

3

2

2
2

2009-2010

3

2010-2011

3

3

2011-2012

3

4

Σύνολο

3

Ε

29

1

1

18

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

1

2

1

2

Ι

1

7

1

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και περιλαμβάνει
συγκεντρωτικά τις δημοσιεύσεις τόσο των μελών ΕΠ του Τμήματος όσο και των Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών.

Επεξηγήσεις:
Α=
Β=
Γ=
Δ=
Ε=
ΣΤ =
Ζ=
Η=
Θ=
Ι=

Βιβλία / μονογραφίες
Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Άλλες εργασίες
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά
Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
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Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος
Α

Β

2007-2008

75

1

2008-2009

69

2009-2010

27

2010-2011

8

2011-2012

19

Σύνολο

198

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

1

1
1

2

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και περιλαμβάνει
συγκεντρωτικά την αναγνώριση του ερευνητικού έργου τόσο των μελών ΕΠ του Τμήματος όσο και των Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών.

Επεξηγήσεις:
Α = Ετεροαναφορές
Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου
Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές διεθνών επιστημονικών συνεδρίων
Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών
ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις
Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
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Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Τρέχον έτος*

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή
ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα

Τρέχον έτος – 1

Τρέχον έτος – 2

Τρέχον έτος – 3

Τρέχον έτος – 4

Τρέχον έτος – 5

Σύνολο

Ως
συντονιστές
Ως
συνεργάτες
(partners)

Αριθμός μελών ΔΕΠ με χρηματοδότηση
από διεθνείς φορείς ή διεθνή προγράμματα
έρευνας

Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές θέσεις
σε διεθνείς ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς
οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες

Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται.
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
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12.

Παραρτήματα

Σημαντική Σημείωση: Στα Παραρτήματα περιλαμβάνονται στοιχεία όπως (α) αυτούσιος οδηγός σπουδών (β) πλήρης
κατάλογος δημοσιεύσεων μελών Ε.Π. και επιστημονικών/εργαστηριακών συνεργατών σε βιβλιογραφική μορφή (γ)
στατιστικά στοιχεία αξιολογήσεων (δ) προσκλήσεις διενεργ. ημερίδων (ε) αξιολόγηση προγράμματος ΠΕΓΑ και γενικά
κάθε μορφής υποστηρικτικό υλικό.
Σημαντικό: Σύμφωνα με τις οδηγίες του Πίνακα 12.2, θα πρέπει να επισυναφθεί εδώ ένα δείγμα ερωτηματολογίου
αξιολόγησης θεωρητικού/εργαστηριακού μαθήματος.
Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα μπορεί, αν το επιθυμεί, να παραθέσει οποιαδήποτε στοιχεία θεωρεί ότι θα είναι χρήσιμα στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης
και τα οποία ενδεχομένως δεν καλύπτονται επαρκώς στο κυρίως σώμα της Έκθεσης.
Σε κάθε περίπτωση, στα Παραρτήματα αναμένεται οπωσδήποτε να περιληφθεί ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος και πλήρης κατάλογος των επιστημονικών
δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο: Πλήρης Κατάλογος ∆ημοσιεύσεων Μελών ΕΠ
Οι εργασίες εμφανίζονται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά.
Διεθνή Περιοδικά με κρίση
IJ19. V. Bozantzis, P. Philippopoulos “Combined Source Adaptive And Channel Optimised Matrix Quantisation Algorithm”,
International Journal of Communication Systems, (to appear in 2014)
IJ18. J. Liaperdos, A. Arapoyanni, Y. Tsiatouhas, "Adjustable RF Mixers’ Alternate Test Efficiency Optimization by the Reduction of
Test Observables", IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 32, no 9, pp. 1383-1394,
Sep. 2013.
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IJ17. I. Liaperdos, I. Paraskevas, S. M. Potirakis, "On the Efficiency of the Shortened Error Correcting Codes", International Journal of
Electrical Engineering Education, vol. 50, no 2, pp. 201-212, Apr. 2013.
IJ16. J. Liaperdos, A. Arapoyanni, Y. Tsiatouhas, "A Test and Calibration Strategy for Adjustable RF Circuits", Analog Integrated
Circuits and Signal Processing, vol. 74, no 1, pp. 175 - 192, Jan. 2013.
IJ15. J. Liaperdos, A. Arapoyanni, Y. Tsiatouhas, "A Built-In Voltage Measurement Technique for the Calibration of RF Mixers",
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 62, no 4, pp. 732-742, Apr. 2013.
IJ14. I. Paraskevas, S. M. Potirakis, I. Liaperdos, M. Rangoussi, "Development of Automatically Updated Soundmaps for the
Preservation of Natural Environment", Journal of Environmental Protection 2 (2011), pp. 1388-1391.
IJ13. I. Paraskevas, S. M. Potirakis, I. Liaperdos, M. Rangoussi, "Automatically Updated Soundmaps as a tool for environmental
monitoring: Research in progress", Soundscape The Journal of Acoustic Ecology, vol. 11, no 1, pp. 57-58, 2011.
IJ12. Gregory Karagiorgos, Dimitrios Poulakis. “Efficient Algorithms for the Basis of Finite Abelian Groups", Discrete Mathematics,
Algorithms and Applications, Vol. 3, No 4, pp. 537 - 552, 2011.
IJ11. Gregory Karagiorgos and N. M. Missirlis, “Convergence of the diffusion method for weighted torus graph using Fourier
analysis", Theoretical Computer Science, Vol. 401, Issues 1-3, pp. 1-16, 2008.
IJ10. Gregory Karagiorgos, and N. M. Missirlis, “Load balancing for the numerical solution of the Navier-Stokes equations",
Scalable Computing : Practice and Experience, Vol. 9, No 1, pp. 61-68, 2008.
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IJ9. Maria Koutsopoulou, Alexandros Kaloxylos, Athanassia Alonistioti, Panos Philippopoulos, “An Integrated Charging, Accounting
& Billing Management Platform for the support of Innovative Business Models in Mobile Networks”, International Journal of Mobile
Communications (ISSN 1470-949X), Vol 2, Issue 4, Oct./Nov./Dec. 2004, pp. 418-434.
IJ8. Dimitrios I. Axiotis, Tareq Al-Gizawi, C. Peppas, and Emmanuel N. Protonotarios, NTUA, Greece, Fotis I. Lazarakis, CSR
“Demokritos”, Greece, Constantinos Papadias, Bell Labs, Lucent Technologies, USA, Panos I. Philippopoulos, Temagon S.A.,
Greece, “Services in Interworking 3G and WLAN Environments”, IEEE Wireless Communications Magazine, Special Issue on
Applications and Services for the B3G/4G era, Vol.11, Issue 5, Oct. 2004, pp. 14-20.
IJ7. Merkouris Karaliopoulos, Kanagasabapathy Narenthiran, & Barry Evans, University of Surrey, Pierre Henrio & Michel Mazzella,
Alcatel Space, Wouter De-Win & Michael Dieudonné, Agilent Technologies, Panos Philippopoulos & Dimitrios Axiotis, Temagon
S.A., Ilias Andrikopoulos & Ioannis Mertzanis, Space Hellas, Giovanni Corazza & Alessandro Vanelli-Coralli, University of Bologna,
Nikos Dimitriou & Andreas Polydoros, University of Athens, “Satellite radio interface and radio resource management strategy for the
delivery of multicast/broadcast services via an integrated satellite-terrestrial system”, IEEE Communications Magazine: Topics in
Broadband Access, September 2004, Vol.42, No.9, pp. 108-117.
IJ6. K.Narenthiran, M.Karaliopoulos, B.G.Evans, W.De-Win, M.Dieudonne, P.Henrio, M.Mazzella, E.Angelou, I.Andrikopoulos,
P.I.Philippopoulos, D.I.Axiotis, N.Dimitriou, A.Polydoros, G.E.Corazza, A.Vanelli-Coralli “S-UMTS Access Network for Broadcast and
Multicast Service Delivery: the SATIN approach”, International Journal of Satellite Communications & Networking (John Wiley &
Sons Ltd), vol 22, Issue 1, Jan./Feb. 2004, pp 87-111.
IJ5. P. I. Philippopoulos, N. Panagiotarakis, A. Vanelli-Coralli, “The Role of S-UMTS in future 3G Markets”, Business Briefing Journal
– Wireless Technology 2003, World Markets Research Centre Ltd. (www.wmrc.com), January 2003.
IJ4. Gregory Karagiorgos, and N. M. Missirlis, “Accelerated diffusion algorithms for dynamic load balancing ", Information
Processing Letters, Vol. 84, pp. 61-67, 2002.
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IJ3. Gregory Karagiorgos, and N. M. Missirlis, “Fourier analysis for solving the load balancing problem ", Journal of Foundations of
Computing and Decision Sciences, Vol. 29, No 3, 2002.
IJ2. Gregory Karagiorgos, and N. M. Missirlis, “Iterative algorithms for solving the load balancing problem ", Studia Informatica
Universalis, Vol. 2, No 1, pp. 37-54, 2001.
IJ1. Vassilis Zissimopulos, and Gregory Karagiorgos, “Iterative Perfomance Study of a Neural Network Method with Set
Partitioning", Chaos of Solitons and Fractals, Vol. 2, No 4, pp. 421-435, 1992.

Διεθνή Συνέδρια με κρίση
IC35. V. Bozantzis, P. Philippopoulos “Joint Source Adaptive and Channel Optimised Matrix Quantisation / Decoding”, 2014 IEEE
International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), (to appear in 2014)
IC34. John Alexandris, Gregory Karagiorgos. “Enhanced Random Walk with Choice: An empirical study", In Proceedings of the
2012 International Conference of Wireless Networks, World Congress on Engineering (WCE 2012)} S. I. Ao, Len Gelman, David
WL Hukins, Andrew Hunter, A.M. Korsunsky (Eds.), LNECS, WCE 2012, Vol. II, pp. 1263-1268, London, UK, 4-6 July 2012.
IC33. L. Dermentzoglou, J. Liaperdos, A. Arapoyanni, Y. Tsiatouhas, "Testing Wireless Transceivers' RF Front-Ends Utilizing
Defect-Oriented BIST Techniques", 19th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS), 2012.
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IC32. Gregory Karagiorgos, Dimitrios Poulakis.”Linear Time Algorithms for the Basis of Abelian Groups",In Proceedings of the 17th
International Computing and Combinatorics Conference, Dallas Texas U.S.A. Bin Fu, Ding-Zhu Du (Eds., COCOON 2011, LNCS,
Vol. 6842, pp. 456-466, Springer 2011.
IC31. Gregory . Karagiorgos, D. Poulakis, “A algorithm for computing a basis of a finite abelian group", In Proceedings of the 4th
International Conference on Algebraic Informatics, Linz, Austria, Franz Winkler (Ed.), CAI 2011, LNCS, Vol.6742, pp. 174-184,
Springer 2011.
IC30. I. Liaperdos, L. Dermentzoglou, A. Arapoyanni, Y. Tsiatouhas, "Fault Detection in RF Mixers Combining Defect-Oriented and
Alternate Test Strategies", 26th Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS), 2011.
IC29. I. Liaperdos, L. Dermentzoglou, A. Arapoyanni, Y. Tsiatouhas,"A Test Technique and a BIST Circuit to Detect Catastrophic
Faults in RF Mixers", 6th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in nanoscale era (DTIS), 2011.
IC28. I. Liaperdos, I. Paraskevas, S. Potirakis, M. Rangoussi, "Building a Low-Cost Network for Power Quality Monitoring with
Open-Source Hardware Nodes", 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution
and Energy Conversion (MedPower), 2010.
IC27. I. Paraskevas, A. Kokkosis, I. Liaperdos, M. Rangoussi, "Detection of Transient Events using the Hartley Phase Cepstrum for
Improved Power Quality", 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and
Energy Conversion (MedPower), 2010.
IC26. Aristotelis. Giannakos, Gregory Karagiorgos and I. Stavrakakis, “A message-optimal sink mobility model for Wireless Sensor
Networks", ICN 2009, The Eighth Inernational Conference on Networks}, March 1-6, 2009-Cancun Mexico, pp. 287-291, IEEE
Computer Society.
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IC25. Gregory Karagiorgos, Petros Katsafados, Andreas Kontarinis, Nikolaos M. Missirlis and Fillipos Tzaferis, “Load balancing for
numerical solution of the Navier-Stokes equations ", Workshop on State-of-the-Art in Scientific and Parallel Computing (PARA06),
LNCS 4699, pp. 764-773, 2007.
IC24. Panos I. Philippopoulos, Giorgos Soulos, Artur Krukowski, Nikos Argyreas, Vangelis Gorgas, Dimitrios Kyriazanos,
Dimitrios I. Axiotis, and Stelios C. A. Thomopoulos “ToD: An Intelligent Location-Based Transport Management System”, Proceedings of
the 2007 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV'07), Istanbul, Turkey, June 13-15, 2007.
IC23. Gregory Karagiorgos, Nikolaos M. Missirlis and Fillipos Tzaferis, “Fast diffusion load balancing algorithms on torus graphs ",
Proceedings of the 12th International Euro-par conference, LNCS 4128, pp. 222-231, 2006.
IC22. Gregory Karagiorgos and Nikolaos M. Missirlis, “Fast Convergence analysis of the extrapolated diffusion method for
weighted torus graphs ", Proceedings of the 17th IMACS World Congress: Scientific Computation, Applied Mathematics and
Simulation, 2005.
IC21. Panos Philippopoulos, Simos Menexis, Babak Farshchian, Fiona Mahon, “Pervasiveness in Converged Telecommunications: a
Business Opportunity for the Operators”, Proceedings of the 15th eChallenges (e2005) Conference, Ljubljana, Slovenia, October 19-21,
2005.
IC20. Gregory Karagiorgos, Nikolaos M. Missirlis, and Fillipos Tzaferis, “The generalized diffusion method for the load balancing
problem ", Proceedings of the 10th ParCo Conference, pp. 225-232, North Holland/Elsevier, 2004.
IC19. Gregory Karagiorgos, George Kollias, Nikolaos M. Missirlis, and Elias Tsigaridas, “On the optimum value of \tau for a variant
of the Diffusion method ", In Second MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, Vol. 2 pp. 2019-2022, Elsevier,
2003.
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IC18. Vasilis Dermosoniadis, Panos Philippopoulos, Christos Georgopoulos, “Smart Homes: a user perspective”, Proceedings of the
19th International Symposium on Human Factors in Telecommunication (HFT03), Berlin, Germany, December 1-4, 2003.
IC17. Gregory Karagiorgos, and Nikolaos M. Missirlis, “The generalized diffusion method for the load balancing problem ",
Extended abstract. In 8th International Conference on Applications of Computer Algebra, ACA, 2002.
IC16. Gregory Karagiorgos, and Nikolaos M. Missirlis, “The average diffusion method for the load balancing problem ", In
Proceedings of the International Conference on Computational Science, LNCS 2329, 2002.

IC15. P.Philippopoulos, I.Fikouras, N.A.Fikouras, N.Panagiotarakis, C.Mentrup, P.Fournogerakis, “Integrated Networks featuring
Transparent Discovery & Seamless Provision of Services”, Proceedings of the 12th e-Business and e-Work Conference (e200229), pp. 273280, Prague, Czech Rep., October 16-18, 2002.
IC14. Kai-Oliver Detken, Ioannis Fikouras, Panos Philippopoulos, “Service Discovery Integrated Network Platform”, Proceedings of the
6th International Symposium on Communications Interworking (Interworking 2002)30, pp. 79-90, Perth, Australia, October 13-16,
2002.
IC13. Panos Philippopoulos, Nikos Panagiotarakis, Ioannis Mertzanis, Ilias Andrikopoulos, “A Business Case for S-UMTS”,
Proceedings of the 5th IEEE European Workshop on Mobile/Personal Satcoms (EMPS 2002), pp. 19-26, Baveno-Stresa, Lake
Maggiore, Italy, September 25-26, 2002.
IC12. L.Zaccheo, T.Severijns, W.De Win, M.Dieudonne, M.Karaliopoulos, K.Narenthiran, B.G.Evans, M.Mazzella, G.E.Corazza,
A.Polydoros, I.Mertzanis and P.Philippopoulos, “Impact of SATIN Multicast/Broadcast Oriented Architecture on S/T-UMTS Terminal

29

Sponsored by the EC Information Society (InfoSoc)
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and Network Level Integration”, Proceedings of the 5th IEEE European Workshop on Mobile/Personal Satcoms (EMPS 2002), pp.77-84,
Baveno-Stresa, Lake Maggiore, Italy, September 25-26, 2002.
IC11. B.G.Evans, M.Mazzella, G.E.Corazza, A.Polydoros, I.Mertzanis, P.Philippopoulos, W.De Win, “Service Scenarios and System
Architecture for SATellite UMTS IP Based Network (SATIN)”, Proceedings of the 20th AIAA International Communication Satellite
Systems Conference (AIAA ICSSC 2002), Montreal, Canada, May 12-15, 2002.
IC10. Gregory Karagiorgos, and Nikolaos M. Missirlis, “Iterative Load Balancing Schemes for Air Pollution Models. ", In
Proceedings of the Third International Conference on Computational, Large-Scale Scientific Computing, LNCS 2179, 2001.
IC9. Panos Philippopoulos, Alexandros Kaloxylos, Tasos Dagiuklas, “3G Network & Service Provision Architecture Evolutions”,
Proceedings of the 1st IEEE International Symposium on 3G infrastructure (3GIS 2001), pp. 166-170, Athens, Greece, July 2-3, 2001.
IC8. Dimitris K. Drakoulis, Panos Philippopoulos, “An Integrated Network & Terminal Centric Approach for Locating / Positioning 3G
Mobile Terminals”, Proceedings of the 1st IEEE International Symposium on 3G infrastructure (3GIS 2001), pp. 260-265, Athens,
Greece, July 2-3, 2001.
IC7. Lampros Raptis, Fotis Karayannis, Joan Serrat, Kostas Vaxevanakis, Alex Galis, Pablo Arozarena, Nikos Vardalachos, Giorgos
Chatzilias, Dimitris Chronis, Roberto Garcia, Willem Romijn, Panos Philippopoulos, Yiorgos Patikis, Daniel Josef, Anat Schwartz,
Theodore Zahariadis, “Integrated Management of IP over Optical Transport Networks”, Proceedings of the IEEE International Conference
on Telecomm/s (ICT 2001), Bucharest, Romania, June 4-7, 2001.
IC6. Tasos Dagiuklas, Panos Philippopoulos, “VHE Provisioning in 3G Mobile Networks”, Proceedings of the 53rd IEEE Vehicular
Technology Conference (VTC'01 spring), Rhodes, Greece, May 6-9, 2001.
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IC5. Lampros Raptis, Fotis Karayannis, Joan Serrat, Panos Philippopoulos, Giorgos Chatzilias, Dimitris Chronis, “Provisioning of
integrated IP over WDM services through the management plane”, Proceedings of the 15th IEEE International Conference on
Communication (ICC 2001), New York city, USA, April 28 – May 2, 2001.

IC4. Gregory Karagiorgos, Nikolaos M. Missirlis, and Fillipos Tzaferis, “Dynamic load balancing for Atmospheric models “,In
Proceedings of the 9th ECMWF Workshop on the Use on High Performance Computing in Meteorology, World Scientific, pp. 214227, 2000.
IC3. E.D. Sykas, J.A. Korinthios, P.I. Philippopoulos, "Efficient Location Finding Utilising Routing Functionality in 3rd Generation
Wireless/Mobile Systems", Proceedings of the 50th IEEE Vehicular Technology Conference (VTC'99 fall), pp. 983-987, Amsterdam, The
Netherlands, Sept. 19-22, 1999.
IC2. P. I. Philippopoulos, C. E. Georgopoulos, E.D. Sykas, "QoS Interpretation in 3rd Generation Wireless/Mobile Systems", Proceedings
of the 49th IEEE Vehicular Technology Conference (VTC'99 spring), Texas, USA, May 16-19, 1999.
IC1. Vassilis Zissimopulos, and Gregory Karagiorgos, “A Neural Network Approach for Solving Set Partitioning Problems “, In
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Λοιπές Δημοσιεύσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Αξιολόγηση Τμήματος από τους Σπουδαστές (ΜΟ∆ΙΠ)
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ΑΤΕΙ Καλαμάτας
Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Εαρινό Εξάμηνο 2010 - 2011 (επί 566 ερωτηματολογίων)
Αξ ιολ όγηση
ΜΑΘΗ ΜΑΤ ΩΝ

Σ αφήνε ια στ όχων, οργάνωση / ε πάρκε ια ύλ ης και βοηθημάτ ων, προαπαιτ ούμε να,
ε πίπε δο δυσκολ ίας και αντ ιστ οιχία Π Μ σε E CT S , ποιότ ητ α φροντ ιστ ηρίων και
βιβλ ιογραφίας , ε παρκής / έ γκαιρη αξ ιολ όγηση από τ ους διδάσκοντ ε ς

14%

4%

Ε παρκής καθοδήγηση, ε ποικοδομητ ικά / αναλ υτ ικά σχόλ ια, βοηθητ ικέ ς
ε ργασίε ς, καλ ή οργάνωση & παρουσίαση μαθήματ ος, διέ γε ρση ε νδιαφέ ροντ ος
Αξ ιολ όγηση
σπουδαστ ών, απλ οποίηση ε ννοιών, χρήση παραδε ιγμάτ ων, ε νθάρρυνση
∆Ι∆ΑΣ ΚΟΝ Τ ΩΝ
ε ρωτ ήσε ων, συνέ πε ια παρουσίας στ α μαθήματ α / ώρε ς συνε ργασίας με
σπουδαστ έ ς, έ γκαιρη διόρθωση

15%

5%

13%

Καθόλου (1)

10%

17%

3% 4%

5%

Λίγο (2)

Μέτρια (3)

Μέτρια (3)

Πολύ (4)

Πολύ (4)
Πάρα πολύ (5)

Πάρα πολύ (5)

23%

Δεν Ξέρω - Δεν Απαντώ

25%

25%

Αυτ όαξ ιολ όγηση
Σ Π ΟΥ ∆ΑΣ Τ ΩΝ

Καθόλου (1)

Λίγο (2)

Κενά

Δεν Ξέρω - Δεν Απαντώ
Κενά

37%

Τ ακτ ική παρακολ ούθηση παραδόσε ων, συστ ηματ ική αντ απόκριση σε γραπτ έ ς
ε ργασίε ς και με λ έ τ η τ ης ύλ ης, ε παρκής ε βδομαδιαία ε νασχόλ ηση

0%

13%

9%

14%

Καθόλου (1)
Λίγο (2)
Μέτρια (3)

22%

Πολύ (4)
Πάρα πολύ (5)

23%

Δεν Ξέρω - Δεν Απαντώ
Κενά

19%
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Α.ΔΙ.Π.
ΑΤΕΙ Καλαμάτας
Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Χειμερινό Εξάμηνο 2011 - 2012 (επί 655 ερωτηματολογίων)
Αξ ιολ όγηση
ΜΑΘΗ ΜΑΤ ΩΝ

Σ αφήνε ια στ όχων, οργάνωση / ε πάρκε ια ύλ ης και βοηθημάτ ων, προαπαιτ ούμε να,
ε πίπε δο δυσκολ ίας και αντ ιστ οιχία Π Μ σε E CT S , ποιότ ητ α φροντ ιστ ηρίων και
βιβλ ιογραφίας, ε παρκής / έ γκαιρη αξ ιολ όγηση από τ ους διδάσκοντ ε ς

4%
17%

Ε παρκής καθοδήγηση, ε ποικοδομητ ικά / αναλ υτ ικά σχόλ ια, βοηθητ ικέ ς
ε ργασίε ς, καλ ή οργάνωση & παρουσίαση μαθήματ ος, διέ γε ρση ε νδιαφέ ροντ ος
Αξ ιολ όγηση
σπουδαστ ών, απλ οποίηση ε ννοιών, χρήση παραδε ιγμάτ ων, ε νθάρρυνση
∆Ι∆ΑΣ ΚΟΝ Τ ΩΝ
ε ρωτ ήσε ων, συνέ πε ια παρουσίας στ α μαθήματ α / ώρε ς συνε ργασίας με
σπουδαστ έ ς, έ γκαιρη διόρθωση

4%

6%

17%

5%

Καθόλου (1)

16%
10%

13%

Λίγο (2)
Μέτρια (3)

Μέτρια (3)

Πολύ (4)

Πολύ (4)

Πάρα πολύ (5)

Πάρα πολύ (5)

21%

Δεν Ξέρω - Δεν Απαντώ

23%

24%

Αυτ όαξ ιολ όγηση
Σ Π ΟΥ ∆ΑΣ Τ ΩΝ

Καθόλου (1)
Λίγο (2)

5%

Κενά

35%

Δεν Ξέρω - Δεν Απαντώ
Κενά

Τ ακτ ική παρακολ ούθηση παραδόσε ων, συστ ηματ ική αντ απόκριση σε γραπτ έ ς
ε ργασίε ς και με λ έ τ η τ ης ύλ ης, ε παρκής ε βδομαδιαία ε νασχόλ ηση

9%

16%
0%

14%

Καθόλου (1)
Λίγο (2)
Μέτρια (3)
Πολύ (4)

22%

Πάρα πολύ (5)

21%

Δεν Ξέρω - Δεν Απαντώ
Κενά

18%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Ημερίδα Συμβουλευτικής / Επαγγελματικού Προσανατολισμού 25/5/2011
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Ημερίδα Καριέρας 29/5/2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Φορείς και αντικείμενα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης
Φορέας

Αντικείμενο

ACTIVE WEBDEZIGN LTD
ARVATO ΑΝΩ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ATTICA BANK
ATTICA BANK

WEBDESIGN
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, INTERNET BANKING, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ATM, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ SAP, ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ATTICA BANK (ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟ SERVICE Η/Υ SINGULAR SOFTWARE-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΕΣΠΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
FIELD INSTALATION AND SUPPORT
IT SUPPORT ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
IT INFRASTRUCTURE & MANAGED SERVICES
NETWORK FIELD SUPPORT
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ OPERATIONS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΙΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ADSL, SDH, PDH,
ΣΥΝΔΡΟΜΙΤΙΚΩΝ ΚΛΠ)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ATTICA BANK
ATTICA BANK
AUTOTECH Α.Ε.
CLIENT TRUST Α.Ε.
COPYCOM ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.
COPYCOM ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.
ELECTRON COMPUTERS
EUROFARMACY HELLAS ΕΠΕ
INTRACOM TELECOM A.E.
INTRACOM TELECOM A.E.
INTRACOM TELECOM A.E.
INTRACOM TELECOM A.E.
MOTOR OIL HELLAS, ΔΙΥΛΗΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
NAVARINO TELECOM A.E.
NP3-Σ.ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
OTE A.E. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
PROBANK Α.Ε.
REPADO Ε.Π.Ε.
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SATWAYS
SATWAYS Ε.Π.Ε.
STAR CHANNEL , ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε
STAR CHANNEL , ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε
ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ ΕΣΠ/ΔΩΝ ΑΜΥΚΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ
"ΛΑΚΩΝΙΑ
ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ ΕΣΠ/ΔΩΝ ΑΜΥΚΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ
"ΛΑΚΩΝΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ)

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ)

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΓΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΤΑΣΤ.ΛΑΜΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ)
ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΝ.ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡ.ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΕΚ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ(ΑΝΚΑ Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. - Γ. ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ Ο.Ε.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ATM,INTERNET
BANKING,ΣΥΣΤΗΜΑ SAP,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ON-LINE ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΚ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΣΥΝΤΗΡ.
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ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΜΗΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ)
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΑΤΕ BANK (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ)
ΑΤΕ BANK Α.Ε., ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΤΕ BANK ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΔΟΥ
ΑΤΕ BANK ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΤΕ BANK ΤΡΟΠΑΙΩΝ
ΑΤΕBANK
ΑΤΕBANK (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ,ΑΘΗΝΑ)
ΑΤΕBANK (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΑΤΕBANK, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΤΕBANK-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΟΚΕΩΝ
ΑΤΕΒΑΝΚ
ΑΤΕΒΑΝΚ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γ.Ν.ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.
ΓΑΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
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ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Η/Υ
ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ WORD,
EXCEL, INTERNET
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ON LINE KAI PROFITS ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΤΑΓΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, κτλ.
Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, INTERNET
BANKING
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, VOIP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ,
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SERVER
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ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΤΕΠΛ (ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ)
ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε./ ΔΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡ. ΟΜΙΛΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΟΣΧΑΤΟ)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΙΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΒΕΚ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚ. ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ,ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, INTERNET BANKINGΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ E-CODE, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ATM,
ΣΥΣΤΗΜΑ SAP
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛ
ΧΡΗΣΤΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)
ΕΘΝΟDATA
ΕΛ.ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΛΜΗ SYSTEMS-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε./ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΠΕΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΝ ΠΕ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΥΝ ΠΕ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΥΝ ΠΕ
ΕΠ.ΚΕ.ΔΙ Α.Ε.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.
ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
ΗΛΙΑΚΑΚΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ PHP ΚΑΙ MYSQL ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
"ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΕ"
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP & MYSQL
IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η/Υ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ- ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, INTERNETBANKING
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘ., ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, S/M, ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ,
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - ΣΕΡΒΙΣ (ΓΕΡΜΑΝΟΣ- ΠΥΡΓΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ)
Μηχανικός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έκδοση 3.12 Οκτώβριος 2013

149

Α.ΔΙ.Π.
Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΕΒΕ
ΚΑΛΤΣΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
((ΚΥΠΕΣ)
ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ-ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ Ο.Ε. (ΕΥΡΩΝΕΤ)
ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ Ε.Π.Ε.
ΛΑΡΚΟ Α.Ε.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΑΝΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ MULTIRAMA)
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ Ε. - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ο.Ε.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΤΕ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
ΟΤΕ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
ΟΤΕ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ)
ΟΤΕ (ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)
ΟΤΕ A.E. T.T ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΤΕ Α.Ε ΤΗΛΕΠ.ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ &ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΤΕ Α.Ε. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ,
ΨΥΧΙΚΟ)
ΟΤΕ Α.Ε. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ,
ΨΥΧΙΚΟ)
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στο τήμα πληροφορικής στην παραγωγή-συναρμολόγηση και
επισκευή.Επίσης στο Τμήμα ηλεκτρονικού εμπορίου
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Κ.ΥΠ.Ε.Σ.-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C, C++, JAVA
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ MULTIRAMA)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΔΙΚΤΥΑ
COMPUTER ENGINEERING, NETWORKING (ΓΕΡΜΑΝΟΣ) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο.Τ.Ε. ΔΙΚΤΥΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ISDN, ADSL, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ)
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ P/H ΔΙΚΤΥΑ,ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙ(ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ) ΑDSL,PCM
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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Α.ΔΙ.Π.
ΟΤΕ Α.Ε. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ,
ΨΥΧΙΚΟ)
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ)
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΛΟΥ)
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΟΤΕ Α.Ε. (ΜΑΡΟΥΣΙ)
ΟΤΕ Α.Ε. (ΜΑΡΟΥΣΙ)
ΟΤΕ Α.Ε. (ΜΑΡΟΥΣΙ)
ΟΤΕ Α.Ε. (ΜΑΡΟΥΣΙ)
ΟΤΕ Α.Ε. (ΜΑΡΟΥΣΙ)
ΟΤΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΙΟΥ
ΟΤΕ Α.Ε. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΛΑΒΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ
ΟΤΕ Α.Ε. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΛΑΒΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ
ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΚ ΚΑΡΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΚ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΧΝ.ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΟΤΕ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚ. ΔΙΑΜ/ΣΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ &
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΤΕ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΣΒΟΥ,ΧΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΑΜΟΥ
ΟΤΕ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ E.R.P.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ADSL. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ &
ΒΛΑΒΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ADSL ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΛΑΒΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΒΛΑΒΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ADSL & ΚΙΝΗΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΔΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΛΚΟΥ & ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΤΛ.
ΔΙΚΤΥΟ-ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΛΑΒΩΝ & ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έκδοση 3.12 Οκτώβριος 2013

151

Α.ΔΙ.Π.

ΟΤΕ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΟΤΕ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΟΤΕ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΟΤΕ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΟΤΕ Α.Ε.(ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)
ΟΤΕ Α.Ε.(ΥΠΟΚ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)
ΟΤΕ Α.Ε., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΟΤΕ Α.Ε.,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΤΕ Α.Ε.,ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΥΛΗΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κ. ΗΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.
ΠΡΟΒΙΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (MULTIRAMA)
ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο.Ε.
ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο.Ε.
ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο.Ε.
ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜ.
ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ADSL ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ADSL
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ROUTERS ΓΙΑ ΤΟ ADSL, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ADSL
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. (ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ).
Πάσης φύσεως εργασίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της τράπεζας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΣ Η/Υ - ΕΣΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η/Υ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Η/Υ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΞΕΤΑΣΤ. ΠΕΡΙΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΝΜ. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, WEB DEVEL.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ - (ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ)
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ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΤΕΠΛΕΠ)
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ-Κ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Πρόγραμμα ΠΕΓΑ
Συνοπτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

Το πρόγραμμα εστιάζει σε εξειδικευμένα θέματα πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών με εφαρμογή στους παρακάτω τομείς:
 στην ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση ασύρματων (π.χ. WiMax, WLAN) και ενσύρματων (π.χ. οπτικά MAN, ADSL2++, VDSL, metro Ethernet,
PON, FTTx) ευρυζωνικών υποδομών.


στην ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων συλλογής (π.χ. δίκτυα τοπικών μετεωρολογικών σταθμών / αισθητήρων) και διαχείρισης πληροφορίας και
ελέγχου αυτοματισμών ευρείας κλίμακας στην γεωργική παραγωγή.



στην ανάπτυξη και λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-commerce - π.χ. δημιουργία e-shop, agro-portals) για γεωργικά προϊόντα και
υπηρεσίες στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη θεματολογία των μαθημάτων και την συνολική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, προκύπτουν από μία
προσανατολισμένη-στο-χρήστη (user-oriented) λογική με βάση 3 αντίστοιχα σενάρια χρήσης (case studies) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου:
o Σ1: Ολοκληρώθηκε το 2010 η εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων σε 6 Δήμους του Νομού Λακωνίας (Δήμος Μυστρά,
Γερονθρών, Θεραπνών, Οινούντος, Πελλάνας, Σκάλας) και υποδομής Μητροπολιτικού Δικτύου Πρόσβασης οπτικών ινών (MAN) στην πόλη της
Σπάρτης, στο πλαίσιο της δημιουργίας οπτικών MAN και ασύρματων υποδομών στα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας Πελοποννήσου (Καλαμάτα,
Τρίπολη, Ναύπλιο, Πύργος, Κόρινθος, Μεσσήνη, Ξυλόκαστρο, Αμαλιάδα, κ.α.) με χρηματοδότηση από το Μ4.2 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας
(ΚτΠ) του Γ’ ΚΠΣ. Η επικείμενη αξιοποίησή τους, τόσο σε φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος (για τους οποίους έγινε και η αρχική επένδυση), όσο και
στον ιδιωτικό τομέα, δημιουργεί εν δυνάμει μία νέα αγορά τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών στα συγκεκριμένα αστικά κέντρα. Με δεδομένο
το μεγάλο κόστος της μετακίνησης εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση και λειτουργία των υποδομών αυτών, οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΟΤΑ
ως ιδιοκτήτες των υποδομών, πάροχοι υπηρεσιών σύνδεσης, υπεργολάβοι συντήρησης δικτύων, κ.α.) θα προτιμήσουν τις υπηρεσίες τοπικού
ανθρώπινου δυναμικού, για το οποίο όμως θα απαιτηθούν κάποιοι βασικοί κύκλοι εκπαίδευσης / εξειδίκευσης στις συγκεκριμένες τεχνολογίες /
εργασίες (κυρίως συντήρηση και λειτουργία δικτύων και κέντρων δεδομένων).
o

Σ2: Η στρατηγική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την βελτίωση της παραγωγής και τον έλεγχο ποιότητας στην περιφέρεια Πελοποννήσου,
στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ΕΣΣΑΑ 2007-2013, διαμορφώνει μία δυναμική για την αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων της γεωργικής
παραγωγής, που αφορούν –ανάμεσα σε άλλα- την συντονισμένη και αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων της περιφέρειας, αλλά και την γενικευμένη
χρήση δικτύων συλλογής πληροφορίας, καταγραφής και αξιοποίησης μετεωρολογικής πληροφορίας για την αγροτική ανάπτυξη μιας περιοχής. Η
πληροφορία αυτή που σε πρώτη φάση μπορεί να συλλέγεται από τα υπάρχοντα δίκτυα τοπικών μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, υγρασία,
πίεση, κατεύθυνση & ένταση ανέμων, κ.α.) και σε πιο εξελιγμένα σενάρια από την εγκατάσταση και λειτουργία εξειδικευμένων δικτύων αισθητήρων
(θερμοκρασίας / υγρασίας / οξύτητας εδάφους, ηλιακής ακτινοβολίας κ.α.), μπορεί να διανέμεται σε πρωτογενή ή επεξεργασμένη μορφή (μοντέλα
πρόγνωσης με ειδοποιήσεις) σε όλες τις οντότητες της αλυσίδας αξίας της γεωργικής παραγωγής, δηλ. γεωργικές μονάδες, γεωπόνους, μηχανικούς
περιβάλλοντος, εταιρείες παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, συνεταιρισμούς, ΟΤΑ, κ.α.), μέσα από κατάλληλα portals (web & mobile
interfaces) μέσω ελεύθερης πρόσβασης ή συνδρομητικών υπηρεσιών. Για την είσοδο (νέοι επαγγελματίες) και / ή την εξέλιξη μέσα σε αυτό τον κύκλο
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δραστηριοτήτων (εγκατάσταση, λειτουργία, δικτύων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης πληροφορίας), θα απαιτηθεί εξειδικευμένη εκπαίδευση για
τις εμπλεκόμενες οντότητες.
o

Σ3: Η γενικότερη οικονομική και κοινωνική κρίση έχει ήδη δημιουργήσει συγκεκριμένες τάσεις επιστροφής πολλών αποφοίτων ΑΕΙ από τα αστικά
κέντρα, σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου οι δυνατότητες επαγγελματικής δραστηριοποίησης στα αντικείμενα των σπουδών τους (κυρίως
υπηρεσίες) είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται να εξελίσσεται δυναμικά η ηλεκτρονική οικονομία (e-commerce)
γύρω από την (κάθετη) παραγωγή / διακίνηση / πώληση αγροτικών - παραδοσιακών προϊόντων, κάτι το οποίο αποτελεί μία σημαντική δυνητική
επαγγελματική προοπτική για την παραπάνω κοινωνική ομάδα. Η τάση είναι εμφανής και σε τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης νέων γεωργών, όπως το
μέτρο Μ.1.1.2 του ΠΕΠ Πελοποννήσου, στο οποίο υπέβαλλαν πρόταση χρηματοδότησης 970 νέοι γεωργοί το 2010. Για την είσοδο (νέοι
επαγγελματίες) ή την εξέλιξη μέσα σε αυτό τον κύκλο δραστηριοτήτων (δημιουργία και λειτουργία e-shop, I/Fs για PCs, tablets, smartphones), θα
απαιτηθεί εξειδικευμένη εκπαίδευση για τις εμπλεκόμενες οντότητες (γεωργικοί παραγωγοί, διαδικτυακοί προγραμματιστές, εταιρείες εμπορίας, κ.α.).

Το πρόγραμμα οργανώνεται και υλοποιείται από τα συνεργαζόμενα τμήματα και ιδρύματα από κοινού και καλύπτει όλες τις φάσεις της σχετικής
θεματολογίας, από την βασική θεωρητική κατάρτιση και την εξειδικευμένη εργαστηριακή άσκηση πάνω σε υπάρχοντα συστήματα, μέχρι την
επιχειρηματική λογική και τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή της στην πράξη από τους εκπαιδευόμενους επαγγελματίες.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμ. Μηχ. Πληρ. ΤΕ

Έκδοση 3.12 Οκτώβριος 2013

Α.ΔΙ.Π.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμ. Μηχ. Πληρ. ΤΕ

156

Έκδοση 3.12 Οκτώβριος 2013

157

Α.ΔΙ.Π.

Αυτή η σελίδα είναι εσκεμμένα κενή
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