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Πρόλογος 

 

Η παρούσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) συντάχθηκε μετά το 

πέρας του Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11 και αφορά συνολικά τα 

ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2009-2010 και 2010-011, με σκοπό τη 

διαμόρφωση κριτικής άποψης για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες και γενικά την λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας. 

Συντάχθηκε επίσης με την ελπίδα, ότι τα ανώτερα σε ιεραρχία όργανα 

(Συμβούλιο ΑΤΕΙ Καλαμάτας και Υπουργείο Παιδείας), τα οποία 

λαμβάνουν τις ουσιαστικές αποφάσεις και επηρεάζουν με τον τρόπο 

αυτό τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Τμήματος, δεν θα θεωρήσουν 

την παρούσα Έκθεση ως απλή ικανοποίηση άλλης μιας συμβατικής 

γραφειοκρατικής υποχρέωσης, αλλά θα λάβουν υπόψη τα 

συμπεράσματα και τις προτάσεις της, καθώς και τις αντίστοιχες 

προτάσεις της Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ΑΔΙΠ που θα 

ακολουθήσουν, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης 

του Τμήματος και της βελτίωσης της ποιότητας του επιτελούμενου 

έργου. 

Για τη διατύπωση κρίσης σχετικά με την ποιότητα, χρησιμοποιήθηκαν 

αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες που έχει υποδείξει η ΑΔΙΠ και είναι 

κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής. Οι επιμέρους στόχοι της 

αξιολόγησης περιλαμβάνουν: 

1. Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος 

ΔΜΥΠ. 

2. Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτιώσεων. 

3. Τον προσδιορισμό δραστηριοτήτων βελτίωσης. 

4. Την περιγραφή εφικτών πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση 

εντός του Τμήματος ΔΜΥΠ. 

Η ανάλυση είναι προσανατολισμένη στους αποδέκτες του 

εκπαιδευτικού προϊόντος που παράγει το Τμήμα, ενώ η 

συστηματοποίηση των ενεργειών έγινε με τη συνδρομή της μήτρας 

SWOT. Οι πληροφορίες που απορρέουν από αυτήν αξιοποιούνται για 

την υπόδειξη στρατηγικών μετατροπής των αδύνατων σημείων του 

Τμήματος σε δυνατά, καθώς και εξουδετέρωσης των εξωτερικών 

απειλών ή μετατροπής τους σε ευκαιρίες, οι οποίες προτείνεται να 

αξιοποιηθούν στο  πλαίσιο της ποιοτικά διαρκώς αναβαθμιζόμενης 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Τμήματος. 

Η ΕΕΑ συντάχθηκε από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) 

του Τμήματος, η οποία αποτελείται από τους εξής : 

1. Κων/νο Τσούντα, Καθηγητή 

2. Κων/νο Μαυρέα, Καθηγητή 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ∆ΜΥΠ 2010-11  Έκδοση 1.0      Απρίλιος  2012 

 

3. Ευγενία Μπιτσάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

4. Χρήστο Δημητσούδη, Εκπρόσωπο των φοιτητών του 

τμήματος και μέλος της ΓΣ ΔΜΥΠ, 

εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και διαβιβάζεται 

στην Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΑΤΕΙ Καλαμάτας 

και στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). 

Η ΕΕΑ καταρτίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 3374/2005 

όπως ισχύει, με ευθύνη του Τμήματος ΔΜΥΠ.  

1. Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Με το Ν. 3374/2005 θεσμοθετήθηκε η διασφάλιση της ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως έχουν ήδη πράξει οι περισσότερες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά σημεία του Ν. 3374/2005 που 

αφορούν το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας είναι: 

■ Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

■ Τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

■ Η σύσταση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) 

Το αντικείμενο της διασφάλισης ποιότητας, όπως αναφέρεται στο νόμο 

(άρθρο 1 §2): 

«Συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή 

αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Ιδρυμάτων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και στην 

κριτική ανάλυση [του έργου].  Με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης λαμβάνονται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και την 

πολιτεία τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της 

ποιότητας του έργου που επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους να παρέχουν ανώτατη 

παιδεία υψηλού ποιοτικού επιπέδου». 

 

Η ΟΜΕΑ εργάστηκε με στόχο τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων 

των μελών της σχετικά με την αξιολόγηση ποιότητας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Με βάση το παραπάνω υλικό και τα κοινά κριτήρια 

αξιολόγησης που περιγράφονται στην Ανάλυση Κριτηρίων 

Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων της ΑΔΙΠ, 

προσπάθησε να καταλήξει σε σαφείς γνώμες και συστάσεις, αποδεκτές 

απ' όλα τα μέλη της. 

Η ομοφωνία επιτεύχθηκε με μία σαφώς καθορισμένη μεθοδολογία 

εργασίας που βασίστηκε στην όσο το δυνατόν πληρέστερη συλλογή 

πληροφοριών που αντλήθηκαν από τη διενέργεια συζητήσεων με τους 

φορείς του Τμήματος (διδάσκοντες - Σπουδαστές - λοιπό προσωπικό), 
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στην επίσκεψη των εγκαταστάσεων και των χώρων εκπαίδευσης, στην 

ενδελεχή ενημέρωση περί της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου, 

στη συλλογή εντύπου και ψηφιακού πληροφοριακού υλικού και στη 

χρήση μεθόδων διαδοχικής προσέγγισης των σημείων προς έλεγχο, 

βάσει των από κοινού αποδεκτών καθορισμένων κριτηρίων 

αξιολόγησης της ΑΔΙΠ. 

Η όλη διαδικασία εκτιμάται, ότι ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη και 

πολύπλευρη. Στο δύσκολο έργο της αξιολόγησης, η ΟΜΕΑ 

διευκολύνθηκε καθοριστικά από το πνεύμα συνεργασίας, καθώς και 

από την αμέριστη συμπαράσταση όλου του εκπαιδευτικού 

προσωπικού του Τμήματος. 
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Εισαγωγή 

1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο 

Τμήμα. 

• Ποιά ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; 

Η Σύνθεση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) αρχικά συγκροτήθηκε 

με την υπ’αριθμ.8-Γ/11-11-08 απόφαση της ΓΣ του Τμήματος και αποτελείτο από 

τους κ. Μαυρέα Κωνσταντίνο Καθηγητή, κ. Τσούντα Κωνσταντίνο Καθηγητή,  και 

τον Εκπρόσωπο σπουδαστών Σταυρινούδη Στέφανο. Ακόλουθα, με την υπ’ αριθ. 

7/8-9-2010 απόφαση της ΓΣ του Τμήματος αντικαταστάθηκε το μέλος της ΟΜ.Ε.Α 

κ. Μαυρέας, λόγω εκπαιδευτικής άδειας από την κ. Μπιτσάνη Ευγενία, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και προϊσταμένη του Τμήματος, η οποία όμως, κατά το 

διάστημα 16/04/2011 - 1/09/2011 απουσίασε με αναρρωτική άδεια. Η σύνθεση 

της ΟΜ.Ε.Α οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 6/2-11-2011 απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος και είναι η ακόλουθη: 

Μέλη, Μαυρέας Κωνσταντίνος Καθηγητής, Τσούντας Κωνσταντίνος Καθηγητής, 

Μέλος, Μπιτσάνη Ευγενία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημτσιούδης Χρήστος, 

εκπρόσωπος φοιτητών. 

Τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων του έργου της ΟΜ.Ε.Α ανέλαβε ο κ. 

Μαυριδόγλου Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών, ενώ τη γραμματειακή και τεχνική 

στήριξη του έργου της ΟΜ.Ε.Α ανέλαβαν οι σπουδάστριες του Τμήματος ΔΜΥΠ 

Μπουσέκα Ελευθερία και Χατζοπούλου Αναστασία. 
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• Με ποιούς και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; 

Η Ο.Μ.Ε.Α. συνεργάστηκε με όλους τους εμμέσως ή αμέσως εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (διδάσκοντες, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό). 

Για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης της διαδικασίας, η ΟΜΕΑ προχώρησε 

στην κατανομή των επιμέρους εργασιών στους διδάσκοντες του Τμήματος και στο 

διοικητικό προσωπικό και διαμόρφωσε και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα 

υλοποίησης των επιμέρους φάσεων του έργου. 

• Ποιές πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση 

πληροφοριών;  

Για τη σύνταξη της ΕΕΑ αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το αρχείο της Γραμματείας 

του Τμήματος, αντλήθηκαν πληροφορίες από το γραφείο Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, αναλύθηκαν τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αξιολόγησης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και των διδασκόντων που διανεμήθηκαν στους 

φοιτητές του Τμήματος. Τέλος, αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία των βιογραφικών 

σημειωμάτων των διδασκόντων και ο τετραετής αναπτυξιακός προγραμματισμός 

του Τμήματος. 

Ειδικότερα αξιοποιήθηκαν: 

α) τα αρχεία της Γραμματείας του Τμήματος, 

β) τα αρχεία άλλων υπηρεσιών του Α.Τ.Ε.Ι Καλαμάτας, 

δ) η ιστοσελίδα του Α.Τ.Ε.Ι Καλαμάτας, 

ε) ο οδηγός σπουδών του Α.Τ.Ε.Ι Καλαμάτας,  

στ) η ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, 

ζ) η υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων 

«Εύδοξος». 

Τα μέλη ΕΠ και οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες συμπλήρωσαν το 

Απογραφικό Δελτίο μαθήματος για το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των 

μαθημάτων που τους είχαν ανατεθεί, καθώς και το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο.  

Το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος διέθεσε όλα τα απαραίτητα για την έκθεση 
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στοιχεία (απαραίτητα έγγραφα ΥΠΕΠΘ, έγγραφα επικοινωνίας του Τμήματος με 

τρίτους, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών του Τμήματος, 

στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών κτλ.) 

Τα μέλη ΕΤΠ υποστήριξαν την προσπάθεια συλλογής στοιχείων σχετικά με τα 

μέσα, τις υποδομές και τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο Τμήμα. 

Οι φοιτητές συνεργάσθηκαν κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης των διδασκόντων.  

 

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

Για τη διαμόρφωση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (εφεξής ΕΕΑ), η ΟΜΕΑ 

συνεργάσθηκε με όλα τα μέλη ΕΠ του Τμήματος, τους Επιστημονικούς και 

Εργαστηριακούς συνεργάτες, τους φοιτητές και τους εκπροσώπους τους στα 

συλλογικά όργανα του Τμήματος και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος..  

Λόγω της σπουδαιότητας που αποδίδεται στην αξιολόγηση από το σύνολο των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος, η έκθεση συζητήθηκε 

εκτενώς μεταξύ των μελών ΕΠ αλλά και σε Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες 

διατυπώθηκαν παρατηρήσεις, που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο. Το τελικό 

κείμενο έλαβε την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που συνεδρίασε 

αποκλειστικώς για το σκοπό αυτό. 

1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν 

κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

Στα θετικά στοιχεία μπορούν να προσμετρηθούν η ευνοϊκή στάση των 

εμπλεκομένων απέναντι στη διαδικασία και στους στόχους της αξιολόγησης, η 

ταχύτητα ανταπόκρισης στα ερωτήματα της ΟΜ.Ε.Α. και η θεώρηση της 

αξιολόγησης ως στοιχείου, που θα δώσει τη δυνατότητα για την περαιτέρω άνοδο 

στους ποιότητας της παρεχόμενης από το Τμήμα εκπαίδευσης. 
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Στα αρνητικά στοιχεία περιλαμβάνονται οι δυσκολίες συγκέντρωσης και 

επεξεργασίας κυρίως των στοιχείων που ζητούνται στους πίνακες και ο μεγάλος 

χρόνος που απαιτήθηκε, δεδομένου ότι η λειτουργία του ηλεκτρονικού 

πληροφοριακού συστήματος είναι πολύ πρόσφατη και δεν υπήρχαν σε 

ηλεκτρονική μορφή όλα τα ζητούμενα στοιχεία. 

Επίσης στα αρνητικά στοιχεία περιλαμβάνεται το γεγονός ότι το έργο της ΟΜΕΑ 

κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ήταν υποτονικό στο σύνολό του, διότι τότε 

το Τμήμα ήταν στη διαδικασία αλλαγής προγράμματος σπουδών του. Αρνητικό 

σημείο απεδείχθη η ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία μετάβασης από 

το παλιό πρόγραμμα σπουδών στο καινούργιο λόγω προβλημάτων με την 

ηλεκτρονική γραμματεία και τις μεταβατικές διατάξεις του προγράμματος, με 

αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά το έργο της ΟΜΕΑ.  

1.3.  Προτάσεις του Τμήματος για τη βελτίωση της διαδικασίας. 

Αποτελεί γενική διαπίστωση, ότι τα στοιχεία / τεκμήρια που ζητούνται είναι πολλά, 

τόσο σε είδος όσο και σε ποσότητα και μάλιστα χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων 

συγκεκριμένη κατεύθυνση της Αρχής, για τη διαδικασία συλλογής και 

επεξεργασίας τους. Αυτό καθιστά το έργο των Ακαδημαϊκών Μονάδων (εν 

προκειμένω του Τμήματος) δύσκολο, λόγω του ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη γνώση 

και υποδομή (τόσο σε ανθρώπινους, όσο και σε υλικούς πόρους). Όμως, η 

υλοποίηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, χρόνο με τον χρόνο, θα 

βοηθήσει στο ξεπέρασμα αυτών των δυσκολιών.  
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2. Παρουσίαση του Τμήματος 

2.1.  Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη πόλη, 

σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ). 

Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας έχει την έδρα του στην 

Μεσσηνία, στην περιοχή του Αντικάλαμου, μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτηρίου Καλαμάτας. Η περιοχή του Αντικάλαμου βρίσκεται 

σε απόσταση έξι περίπου χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης της Καλαμάτας.  

Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας είναι ένα από τα Τμήματα της 

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.  

Στο χώρο του ΑΤΕΙ Καλαμάτας στεγάζονται επίσης οι διοικητικές υπηρεσίες του 

ιδρύματος, η βιβλιοθήκη, το εστιατόριο, το κυλικείο, αίθουσες διδασκαλίας, 

γραφεία διδασκόντων και τέλος, αίθουσες ερευνητικών εργαστηρίων.  

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). Σχολιάστε. 

 

Το ΤΕΙ Καλαμάτας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 502/89, στο οποίο προβλεπόταν η ίδρυση 

δύο Σχολών (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) με 

δύο τμήματα ανά Σχολή (τρία ανά σχολή με το Π.Δ. 200/1999). Το πρώτο τμήμα της 

ΣΔΟ, που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991, είναι το Τμήμα Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Τμήμα ΔΜΥΠ). 

Ο προσανατολισμός των σπουδών του οριοθετείται κυρίως στις επιστήμες 

διοίκησης και οικονομίας και στα αντικείμενα των υπηρεσιών υγείας και της 

κοινωνικής πρόνοιας (ή κοινωνικής αλληλεγγύης – φροντίδας). 
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Από την ίδρυση του Τμήματος έως σήμερα, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ξεπερνούν 

τους 2.000, ενώ οι πτυχιούχοι υπερβαίνουν τους 900. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας, με 

βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, που αποκτούν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν α) Να ασχολούνται επαγγελματικά, 

είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, 

έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη διοίκηση μονάδων υγείας 

και πρόνοιας, β) Να απασχολούνται, ως στελέχη μονάδων υγείας και πρόνοιας 

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και γ) Να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της 

διοικητικής ιεραρχίας, της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους, σύμφωνα 

με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. 

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) του Τμήματος αριθμεί δεκατρία (13) μέλη, εκ 

των οποίων τέσσερα (4) στη βαθμίδα του Καθηγητή, ένα (1) στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή, τέσσερα (4) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και 

τέσσερα (4) στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών. Δύο διοικητικοί υπάλληλοι 

και δύο μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, συμπληρώνουν το προσωπικό του 

Τμήματος. 

 

Οι Εκπαιδευτικές Υποδομές του Τμήματος ΔΜΥΠ 

Τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του Τμήματος έχουν διπλασιαστεί κατά 

την τελευταία δεκαετία: 

Πίνακας: Μέλη ΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία δεκαετία 

 Καθηγητές 
Αναπληρωτές 

Καθηγητές 

Επίκουροι 

Καθηγητές 

Καθηγητές 

Εφαρμογών 
ΣΥΝΟΛΟ 

1996-97 - - 6 1 7 

2000-01 1 - 5 1 7 

2004-05 1 2 5 - 8 

2006-07 3 2 4 - 9 
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2007-08 4 1 5 4 14 

008-09 4 1 5 4 14 

2009-10 4 1 4 4 13 

2010-11 4 1 4 4 13 

 

Ακόμη σημαντικότερη, όμως, είναι η ποιοτική αναβάθμιση των μελών Ε.Π. Το 

διάστημα 1996-97 κανένα μέλος ΕΠ δεν διέθετε διδακτορικό δίπλωμα, δηλαδή δεν 

είχε ολοκληρώσει τον πλήρη ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών. Σήμερα οκτώ (8) μέλη 

Ε.Π. διαθέτουν το προσόν αυτό, ενώ άλλα τρία μέλη ολοκληρώνουν τις 

διδακτορικές τους σπουδές στο προσεχές χρονικό διάστημα και τα υπόλοιπα δύο 

ευρίσκονται στη διαδικασία έναρξης και εκπόνησης των διδακτορικών τους 

διατριβών, αντιστοίχως. 

Η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του Τμήματος σε μέλη Ε.Π. τα τελευταία 

χρόνια μείωσε σημαντικά την εξάρτησή του σε Επιστημονικούς και 

Εργαστηριακούς Συνεργάτες. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

Πίνακας: Προκηρύξεις του Τμήματος σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς 

Συνεργάτες (σε ώρες διδακτικού έργου) 

Ακαδημαϊκό Έτος 
Επιστημονικοί 

Συνεργάτες 

Εργαστηριακοί 

Συνεργάτες 

2003-2004 146 ώρες 90 ώρες 

2007-2008 68 ώρες 60 ώρες 

2008-2009 77 ώρες 34 ώρες 

2009-201 85 ώρες 33 ώρες 

210-2011 61 ώρες 45 ώρες 

 

Προκειμένου να μειώσει ακόμη περισσότερο την εξάρτησή του από Συνεργάτες, το 
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Τμήμα είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία νέων προκηρύξεων μελών Ε.Π. και 

παράλληλα, έχει ζητήσει από το ΥΠΕΠΘ την αύξηση των οργανικών θέσεων μελών 

Ε.Π. Το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό για την υποστήριξη του νέου 

προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη και των μελλοντικών αναγκών (με 4ετή 

ορίζοντα, σύμφωνα με τον τετραετή προγραμματισμό), είναι: 

• Καθηγητές (5), +1 σε σχέση με σήμερα, που έχει ζητηθεί το 2007 από 

ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ., 

• Αναπληρωτές Καθηγητές (3), +2 σε σχέση με σήμερα,  

• Επίκουροι Καθηγητές (7), +3 σε σχέση με σήμερα,  

• Καθηγητές Εφαρμογών (5), +1 σε σχέση με σήμερα (έχει ζητηθεί από 

ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. το 2007) 

• Επιστημονικοί Συνεργάτες (ελάχιστοι, κατά περίπτωση, στο μέλλον). 

• Εργαστηριακοί Συνεργάτες (ελάχιστοι, κατά περίπτωση, στο μέλλον) 

• Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 2 (όπως προαναφέρθηκε, ο δεύτερος βρίσκεται 

σε μακροχρόνια απόσπαση από το Τμήμα)/ επανήλθε το ακαδημαϊκό έτος 

2011-2012 το οποίο όμως δεν περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση. 

• Διοικητικοί Υπάλληλοι – Γραμματεία 2. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα μέλη Επιστημονικού 

Προσωπικού του Τμήματος. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΜΥΠ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ 
 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
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ΕΚΛΟΓΗΣ 

 

ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ Η ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

 

ΜΑΥΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΜΕ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ 

( Η κ. Σιουρούνη 

παραιτήθηκε στις 11 

Απριλίου του 2012) 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

(κάτοχος 

διδακτορικού 

διπλώματος) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών κατά την 

τελευταία πενταετία. 

Ο αριθμός προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα:  

 

Ακαδημαϊκά έτη Προπτυχιακοί σπουδαστές 

2010-11 1143 
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2009-10 1129 

2008-09 1364 

2007-08 1408 

2006-07 1399 

2005-06 1361 

 

Η σταδιακή μείωση οφείλεται στον μικρότερο αριθμό εισαχθέντων τα έτη 2009-10 

και 2008-09.  

Η κατανομή των εισαχθέντων παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

Εισαχθέτες με: 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 

Εισαγωγικές 

εξετάσεις 
294 101 125 241 174 292 

Κατατακτήριες 

εξετάσεις 
1 3 2 5 11 7 

Σύνολο 295 104 127 246 185 299 

Αλλοδαποί 

φοιτητές 
0 0 6 8 11 15 

 

Αριθμός νέων εγγραφών στο Τμήμα ΔΜΥΠ στο σύνολο των νέων εγγραφών
 
του 

συνόλου των Τμημάτων του ΤΕΙ Καλαμάτας. Περιλαμβάνονται όσοι γράφτηκαν με 

οποιονδήποτε τρόπο (εξετάσεις, κατατακτήριες μετεγγραφές κλπ) και ανεξάρτητα 

με το αν διαγράφηκαν ή όχι στη συνέχεια 

 

Ακαδημαϊκό έτος Αριθμός εγγραφέντων 

2008 127 

2009 104 

2010 295 
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2011 187 

 

 

Η μείωση των εισαχθέντων τα έτη 2008-2009 προήλθε από τη γενική μείωση 

εισαχθέντων, λόγω της «βάσης 10», που ίσχυσε τα δυο αυτά έτη.  

 

Το Τμήμα, όπως έχει αναφερθεί, συμμετέχει στη διοργάνωση και λειτουργία του 

Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ 

Μεσολογγίου. Στοιχεία αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών παρουσιάζονται στους 

Πίνακες: 

 

  2010-12 2008-10 2006-08 2004-06 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 24 42 35 33 

  (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 6 6 8 8 

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 18 27 25 25 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

θέσεων 
20 20 20 20 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 15 20 20 20 

Συνολικός αριθμός 

αποφοιτησάντων 
 13 17 14 

 

 

 

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; 
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Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας εντάσσεται στην ανώτατη 

τεχνολογική εκπαίδευση και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών 

και Διοικητικών Επιστημών, με εξειδίκευση εφαρμογής στη Διοίκηση Νοσοκομείων 

και στην Κοινωνική Διοίκηση, και στην υλοποίηση των αντίστοιχων δημόσιων 

πολιτικών στον τομέα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών(πρόνοιας).   

I. Στόχοι του Τμήματος 

Το Τμήμα στοχεύει: 

Α. Στην επαρκή προετοιμασία των αποφοίτων του, ώστε αυτοί να είναι σε θέση: 

• να καλύψουν διοικητικές και διαχειριστικές ανάγκες σε δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς υγείας ή κοινωνικής πρόνοιας, όπως οι μονάδες υγείας, οι 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και οι διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες 

και ιδρύματα 

• να υλοποιούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο προγράμματα κοινωνικού 

σχεδιασμού, σχετικά με τα συστήματα υγείας και πρόνοιας 

• να καλύψουν εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο της υγείας και 

της κοινωνικής πρόνοιας. 

 

Β. Στην έρευνα γύρω από τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους διοίκησης των 

κοινωνικών υπηρεσιών και στη συμπύκνωση των εκπαιδευτικών εμπειριών του 

εκπαιδευτικού του προσωπικού, με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων και της 

κριτικής ικανότητας των αποφοίτων του. 

II. Επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ 

Καλαμάτας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές τους 

γνώσεις, που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν:  

• Να ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με 

άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης 
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τεχνολογίας στη διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας. 

• Να απασχολούνται, ως στελέχη μονάδων υγείας και πρόνοιας, στον ιδιωτικό 

και δημόσιο τομέα. 

• Να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με 

τους τομείς της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα 

νομοθεσία. 

III. Επαγγελματικά δικαιώματα  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ 

Καλαμάτας, έχουν δικαίωμα απασχόλησης στα παρακάτω αντικείμενα και 

δραστηριότητες, που σχετίζονται με: 

• Την άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε διοικητικές και επιτελικές εργασίες 

μονάδων υγείας και πρόνοιας. 

• Την άσκηση εποπτείας και διοίκησης προσωπικού μονάδων υγείας και 

πρόνοιας, εκτός του νοσοκομειακού προσωπικού. 

• Την παρακολούθηση εισαγωγής και εξαγωγής ατόμων σε μονάδων υγείας και 

πρόνοιας και τήρηση των λογαριασμών τους. 

• Τη συμμετοχή στον προσδιορισμό του έργου των μονάδων υγείας και πρόνοιας, 

σε συνεργασία με το υγειονομικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό. 

• Τη συμμετοχή στη βελτίωση και ανάπτυξη υπηρεσιών μονάδων υγείας και 

πρόνοιας. 

• Τη συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή οικονομικού προγράμματος 

μονάδων υγείας και πρόνοιας. 

• Τη συμμετοχή στην κατάρτιση προϋπολογισμού μονάδων υγείας και πρόνοιας. 

• Τη συμμετοχή στην κατάρτιση κτιριολογικού προγράμματος μονάδων υγείας 

και πρόνοιας. 

• Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων μονάδων 
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υγείας και πρόνοιας. 

• Τη συμμετοχή στον προγραμματισμό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μονάδων 

υγείας και πρόνοιας. 

• Την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων, εξοπλισμών κλπ. μονάδων υγείας και 

πρόνοιας. 

• Την απασχόληση στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα 

νομοθεσία. 

• Την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους 

• Κάθε άλλη δραστηριότητα, που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της 

επιστήμης και της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό 

αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 

 

IV. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας και η εκπαίδευση στη διοίκηση υγείας 

Ο τομέας της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη χώρα μας ξεπερνά σε 

δαπάνες το 10% του ΑΕΠ και το 5% του απασχολούμενου ενεργού δυναμικού της. 

Οι μονάδες του χώρου αυτού ξεπερνούν τις 1.500 (άνω των 350 νοσοκομείων και 

ιδιωτικών κλινικών, άνω των 400 κέντρων υγείας αγροτικών περιοχών του ΕΣΥ και 

αστικών πολυϊατρείων ασφαλιστικών οργανισμών, άνω των 400 διαγνωστικών 

κέντρων, άνω των 40 ασφαλιστικών κλάδων υγείας ταμείων ασφάλισης, άνω των 

400 προνοιακών ιδρυμάτων κ.ο.κ.). Ο μεγάλος αριθμός μονάδων υγείας και 

πρόνοιας συνδυάζεται με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε ζητήματα 

διοίκησης-διαχείρισης των υπηρεσιών αυτών. 

Με τη βοήθεια των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτούν κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα στο χώρο της Υγείας (Νοσοκομεία, Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας, Διαγνωστικά Κέντρα, Κλινικές κ.τ.λ.) και της Πρόνοιας (Παιδικοί 



 

Σελίδα  24 

 

24 

Σταθμοί, Οίκοι Ευγηρίας, ΚΑΠΗ κ.τ.λ.), καλύπτοντας διοικητικές και διαχειριστικές 

τους ανάγκες, αλλά και σε άλλους φορείς, που σχετίζονται με τους τομείς παροχής 

υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς, που σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο σχεδιάζουν και 

υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής ή διεξάγουν κοινωνικές έρευνες, 

σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες, για την κοινωνική παρέμβαση. Οι πτυχιούχοι 

αυτοί εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Πρόσφατη έρευνα του Τμήματος έδειξε ότι σημαντικό 

ποσοστό των αποφοίτων του κατόρθωσε να βρει σχετική απασχόληση και μάλιστα 

κατά πλειοψηφία μέσα στο πρώτο χρόνο από τη λήψη του πτυχίου. Ακόμη, οι 

πτυχιούχοι του Τμήματος, ως απόφοιτοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, έχουν 

τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε 

ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Όμως, οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος συνδέονται 

και με τον αριθμό των πτυχιούχων της ειδικότητας στην αγορά εργασίας. Στη 

χώρα μας, η ειδικότητα αυτή παρέχεται σε επίπεδο τεχνολογικής εκπαίδευσης 

από το 1973 (το αρχικώς ιδρυθέν Τμήμα Διοίκησης Νοσοκομείων της Σχολής 

Επαγγελμάτων Υγείας μετατράπηκε το 1986 σε Τμήμα ΔΜΥΠ στο ΤΕΙ Αθήνας και 

προστέθηκε το 1990 το Τμήμα ΔΜΥΠ του ΤΕΙ Καλαμάτας). Οι πτυχιούχοι από τα 

δύο Τμήματα ανέρχονται σήμερα στους 2.683 (1.735 από το Τμ. ΔΜΥΠ του ΤΕΙ 

Αθήνας και 948 από το Τμ. ΔΜΥΠ του ΤΕΙ Καλαμάτας), με τον αριθμό των 

πτυχιούχων, ανά έτος, να αυξάνεται, τα τελευταία χρόνια, κυρίως 

τροφοδοτούμενος από τους αποφοίτους του Τμ. ΔΜΥΠ του ΤΕΙ Καλαμάτας. 

Οι θέσεις εργασίας στην Ελλάδα της ειδικότητας αυτής στην παρούσα περίοδο 

δεν ξεπερνούν κατά πολύ τον αριθμό των αποφοίτων των δύο Τμημάτων. Ο 

αριθμός εισακτέων κάθε χρόνο στο Τμήμα ΔΜΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας δεν ξεπερνά 

τους εβδομήντα (70), ενώ στο Τμήμα ΔΜΥΠ του ΤΕΙ Καλαμάτας, υπάρχουν 
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περίοδοι, που ξεπερνούν κατά πολύ τους διακόσιους (200). Σημειωτέον ότι οι 

αποφάσεις του Τμήματος για τον αριθμό των εισακτέων, σύμφωνα και με τον 

τετραετή προγραμματισμό ήταν εκατό(100). Αναλυτικά ο αριθμός εισακτέων ανά 

έτος, ήταν: 

• 2004-05 ενεγράφησαν στο Τμήμα 309 σπουδαστές,  

• το 2005-06 ενεγράφησαν 299 σπουδαστές,  

• το 2006-07 (πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ με 

βάση το βαθμό 10) ενεγράφησαν 185 σπουδαστές,  

• το 2007-08 ενεγράφησαν στο Τμήμα 246 σπουδαστές,  

• το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 127 σπουδαστές,  

• το έτος 2009-10 104 σπουδαστές  

• το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, έτος που καταργήθηκε η βάση του 10, 295 

σπουδαστές.  

Με τις αλλαγές που ήδη συντελούνται στην παιδεία και την αγορά εργασίας σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης ο ανώτατος αριθμός εισακτέων εκτιμάται ότι θα 

είναι μεταξύ 150 και 200. Το Τμήμα υπολογίζει ότι ο βέλτιστος αριθμός 

εισακτέων είναι μεταξύ 100 και 150 σπουδαστών. Σε αυτούς θα προστεθούν 

ενδεχομένως μελλοντικά 20-25 μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

Με τον προγραμματισμό που αναφέρθηκε, η βελτίωση του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος μπορεί να συμβάλλει περαιτέρω στη βελτίωση των 

αποκτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων των σπουδαστών και συνεπώς στην 

απασχόλησή τους, λόγω:  

� Του ενδιαφέροντος και της πολυμορφίας των γνώσεων και δεξιοτήτων που 

αυτό (θα) προσφέρει. 

� Της εξειδίκευσής του στην οργανωτική, διοικητική και οικονομική ανάπτυξη 
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υπηρεσιών, που επιτρέπει την απασχόληση σε σειρά επαγγελματικών 

τομέων της υγείας και της πρόνοιας. 

� Της ραγδαίας ανάπτυξης που σημειώνεται στους τομείς της Υγείας και της 

Πρόνοιας, που θα δημιουργήσει στο μέλλον νέες θέσεις εργασίας. 

 

2.3.2. Πώς αντιλαμβάνεται σήμερα η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους 

στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; 

 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος ασπάζεται τους ανωτέρω στόχους και 

σκοπούς και εργάζεται για την επίτευξή τους. 

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; 

Όχι. Η επιστήμη της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας έχει μακρά ιστορία 

με αποτέλεσμα να είναι σαφώς ορισμένη εδώ και χρόνια η αποστολή της. Παρά τις 

σημαντικές εξελίξεις στην διοικητική, ιατρική, νοσηλευτική και την επιστήμη της 

πληροφορικής ο κεντρικός της στόχος παραμένει σταθερός, όπως αυτός 

διατυπώνεται στο ΦΕΚ ίδρυσης του Τμήματος. 

 

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; 

Ναι, βάσει της απορροφητικότητας των πτυχιούχων του από την αγορά εργασίας 

και του ότι πολλοί από αυτούς συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. 

2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων 

(στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος; 

Όχι. Οι στόχοι είναι διατυπωμένοι με τη δέουσα ευρύτητα και καλύπτουν το 
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φάσμα των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. 

2.4.  Διοίκηση του Τμήματος 

2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 

1. Επιτροπή πτυχιακών εργασιών και σπουδαστηρίου πτυχιακών εργασιών 

2. Επιτροπή πρακτικής άσκησης σπουδαστών του Τμήματος 

3. Επιτροπή παρακολούθησης προγράμματος σπουδών και ανταπόκρισης του 

στις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. 

4.  Επιτροπή Διεθνών και Διαπανεπιστημιακών Υποθέσεων (σε επίπεδο 

Ιδρύματος) 

5. Επιτροπή Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) 

6. Επιτροπή Ιστοσελίδας και Intranet (σε επίπεδο Ιδρύματος) 

7. Επιτροπή Οικονομικών (σε επίπεδο Ιδρύματος) 

8. Φοιτητικών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας (σε επίπεδο Ιδρύματος) 

9. Επιτροπή Χώρων και Υποδομών(σε επίπεδο Ιδρύματος) 

Το Τμήμα εξυπηρετείται από τις αντίστοιχες επιτροπές ή το προβλεπόμενο θεσμικό 

όργανο σε επίπεδο Ιδρύματος.  

 

2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; 

Ισχύει ο Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών του ΤΕΙ Καλαμάτας.  

Το Τμήμα έχει Ειδικό Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών. 

Το Τμήμα έχει ειδικό κανονισμό παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης. 

 

2.4.3. Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η 
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διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή 

του; 

Το Τμήμα ήταν διαρθρωμένο σε δύο τομείς: 

• Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων, και 

• Τομέας Οικονομικών Μαθημάτων. 

Η διάρθρωση αυτή ανταποκρίνεται απόλυτα στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος 

για την αποστολή του. 
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3. Προγράμματα Σπουδών 

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;  

 

Ο βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας κρίνεται μέχρι στιγμής 

ικανοποιητικός. Όμως, οι ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται στη χώρα, λόγω της 

οικονομικής κρίσης, σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο καθιστούν οποιαδήποτε 

πρόβλεψη και εκτίμηση επισφαλή. Τα θετικά σημεία αφορούν σ’ αυτή καθ’ αυτή 

την ειδικότητα του Τμήματος, η οποία έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Από την 

άλλη πλευρά, κίνδυνο και αρνητικό σημείο αποτελεί η πληθώρα αποφοίτων της 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ειδικότητα, πράγμα που 

καθιστά δυσκολότερη την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. 

Το Τμήμα επενδύει στα θετικά σημεία, κυρίως μέσω του θεσμού της πρακτικής 

άσκησης των σπουδαστών. Επίσης, σήμερα, κάτω από συνθήκες οικονομικής 

κρίσης και αστάθειας, είναι δύσκολο και εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να γίνει 

οποιαδήποτε πρόβλεψη και μελλοντική εκτίμηση, όπως ήδη προαναφέρθηκε. 

-Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά 

εφαρμόζονται; 

Δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία (θεσμοθετημένη από τον εσωτερικό κανονισμό ή 

από τον νόμο). Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται από τα μέλη του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Π.), και κυρίως, από την σχετική επιτροπή που έχει θεσμοθετήσει η 

Γ.Σ. του Τμήματος (Επιτροπή προγράμματος σπουδών και ανταπόκρισης του στις 
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κοινωνικοοικονομικές συνθήκες). Παρόλα αυτά η διαδικασία της εσωτερικής 

αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσει εργαλείο έμμεσης αποτύπωσης της άποψης 

της κοινωνίας για το παρεχόμενο πρόγραμμα σπουδών. Εξ άλλου στα σχετικά 

ερωτηματολόγια περιλαμβάνονται κατάλληλες ερωτήσεις. 

-Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος 

Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; 

Έχει προβλεφθεί και λειτουργεί σε ετήσια βάση επιτροπή παρακολούθησης του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος, αποτελούμενη από μέλη ΕΠ αυτού. 

Υπάρχει διαδικασία αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών κάθε τρία έτη, 

σύμφωνα με το Νόμο. Όταν αναθεωρείται το Πρόγραμμα, λαμβάνει χώρα και η 

αξιολόγηση του προηγούμενου Προγράμματος, ώστε το προκύπτον Πρόγραμμα να 

περιέχει ό,τι αξιολογήθηκε ως θετικό, με ταυτόχρονη απάλειψη των αρνητικών 

στοιχείων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτές οι αναθεωρήσεις έχουν εφαρμοστεί με 

ικανοποιητικό τρόπο. 

- Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 

http://www.dmyp.teikal.gr/index.php/neo-programma-spoudon 

υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

- Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής 

εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της; 

 Το Τμήμα έχει προβλέψει και ανά τριετία στο πλαίσιο του μαθήματος «Σεμινάριο 

Τελειοφοίτων» Ζ’ Εξαμήνου υλοποιεί έρευνα σχετικά με την επαγγελματική 

απορροφητικότητα των πτυχιούχων του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της 

τελευταίας έρευνας με θέμα « Απορροφητικότητα των πτυχιούχων του Τμήματος 

ΔΜΥΠ του ΤΕΙ Καλαμάτας στην αγορά εργασίας» που πραγματοποιήθηκε από τους 

σπουδαστές του Τμήματος μας στα πλαίσια του μαθήματος Σεμινάριο 

Τελειοφοίτων, τον Μάϊο του 2011, είναι τα εξής: 
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 Ταυτότητα έρευνας  

Τηλεφωνική έρευνα 

Δείγμα 684 σπουδαστών 

Απάντησαν 211 σπουδαστές ή 30% των επιλεγέντων 

Ημερομηνία πραγματοποίησης έρευνας: 15-25/05/2011 

 

Αποτελέσματα έρευνας 

Εργάζονταν 156 πτυχιούχοι ή 74% 

Δεν εργάζονταν 55 πτυχιούχοι ή 26% 

Κατανομή εργαζομένων (156) πτυχιούχων ανά φορέα εργασίας 

• Σε δημόσιους φορείς υγείας           40 σπουδαστές ή 26% 

• Σε ιδιωτικούς φορείς υγείας           40 σπουδαστές ή 26% 

• Σε δημόσιους φορείς εκτός υγείας   22 σπουδαστές ή 14% 

• Στον ιδιωτικό τομέα εκτός υγείας   54 σπουδαστές ή 34% 

Το 52% των πτυχιούχων εργάζονται σε φορείς υγείας του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα υγείας 

Το 60% των πτυχιούχων εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 

Το 40% των πτυχιούχων εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Οπότε το Τμήμα 

παρακολουθεί αποτελεσματικά την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του η 

οποία κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική. 

3.1.2. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών;
1
 

- Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων 

στο σύνολο των μαθημάτων;  

Τα μαθήματα βασικής υποδομής είναι το 30% (+) του συνόλου των μαθημάτων  

                                                 
1
Πίνακες 12.1 και 12.2. 
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Τα μαθήματα ειδικής υποδομής-ειδικότητας αποτελούν το 70% (-) αντίστοιχα του 

συνόλου των μαθημάτων. 

Δεν υπάρχουν πλέον κατευθύνσεις στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι δύο κατευθύνσεις 

(υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας ή κοινωνικής αλληλεγγύης) συγχωνεύθηκαν σε 

μια. 

- Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ;  

Δεν υπάρχουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής. 

- Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων 

υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 

μαθημάτων;  

Διδάσκονται 36 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής. 

Σε 4 εξάμηνα (μεταξύ 4
ου

 και 7
ου

) προσφέρονται ένδεκα (11) μαθήματα, από τα 

οποία οι σπουδαστές καλούνται να επιλέξουν τα τέσσερα (4). 

Ποσοστό Υποχρεωτικών μαθημάτων στο σύνολο των μαθημάτων = 90%. 

Ποσοστό Υποχρεωτικών Επιλογής μαθημάτων στο σύνολο των μαθημάτων = 10% 

- Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων 

επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;  

1. Γενικής Υποδομής (ΓΥ) υποχρεωτικά 13 στα 40. 

2. Ειδικής Υποδομής (ΕΥ) 11 υποχρεωτικά και 12 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

(ήτοι 4 ανά φοιτητή), και 

3. Ειδικότητας (Ε) υποχρεωτικά 12. 

- Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 

εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;  

Η θεωρητική διδασκαλία καταλαμβάνει περίπου το 60% (από τις 30 πιστωτικές 

μονάδες ανά εξάμηνο) και το 40% οι ασκήσεις (<=30) και εργαστηριακά μαθήματα 

(>=10).  

- Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; 
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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;  

Η οργάνωση και ο συντονισμός της ύλης μεταξύ των μαθημάτων είναι μια από τις 

βασικές λειτουργίες της διαδικασίας αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών, 

που λαμβάνει χώρα, όταν απαιτείται και υποδεικνύεται από την επιτροπή 

παρακολούθησης του, και πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτής, επανεκτιμώνται, αναπροσαρμόζονται και 

επικαιροποιούνται τα περιγράμματα των μαθημάτων και καθορίζονται τα 

προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα. Η όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα σε διαδοχικές 

Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος, ώστε να μην υπάρξουν αλληλεπικαλύψεις και 

κενά ύλης και η έκταση της ύλης να είναι λογική, σε συνάρτηση με το χρόνο 

διδασκαλίας. Το μειονέκτημα της διαδικασίας αυτής είναι ο πολύς χρόνος, που 

δαπανάται σε αυτή. Έτσι, προβλέφθηκαν και λειτουργούν άτυπα κύκλοι ποιότητας 

σε επίπεδο Τομέων Μαθημάτων, οι οποίοι στη συνέχεια χωρίζονται σε κύκλους 

ανά εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο. Το συντονισμό της διαδικασίας αυτής 

έχουν αναλάβει οι υπεύθυνοι των Τομέων Μαθημάτων, σε συνεργασία με την 

επιτροπή παρακολούθησης προγράμματος σπουδών στην οποία μετέχουν και οι 

δύο υπεύθυνοι των Τομέων Μαθημάτων. Οι κύκλοι ποιότητας λειτουργούν όλο το 

ακαδημαϊκό έτος σε άτυπες συναντήσεις και εκτός Ιδρύματος αξιοποιώντας έτσι τα 

θετικά στοιχεία της άτυπης οργάνωσης του Τμήματος, καλλιεργώντας ταυτόχρονα 

σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας, κατανόησης, υποστήριξης και αποδοχής και 

ενιστέρησης εκ μέρους όλων των μελών ΕΠ όλων των στόχων του Τμήματος και 

του ΤΕΙ γενικότερα. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνονται οι διαδικασίες, περιορίζεται 

η γραφειοκρατία και κυρίως αυξάνεται πολλαπλασιαστικά σε συνθήκες 

συνεργασίας η ποιότητα του παρεχόμενου έργου (πληροφόρηση, πρόταση, 

αποδοχή, απόφαση, υλοποίηση). 
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- Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 

Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;  

Ναι, εφαρμόζεται και είναι λειτουργικό. Αφ’ ενός δεν παρατηρείται το φαινόμενο 

της συσσώρευσης σπουδαστών στα συγκεκριμένα μαθήματα και αφ’ ετέρου η 

εμπειρία των μελών του Ε.Π. έχει δείξει, ότι συντελεί στην ομαλή μετάβαση από το 

ένα μάθημα στο άλλο. 

- Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα 

σπουδών; Ποιά είναι αυτά; 

Στο Τμήμα δεν προσφέρονται μαθήματα από άλλα Προγράμματα Σπουδών. 

Αντίθετα, προσφέρονται μαθήματα σε άλλα προγράμματα σπουδών.  

Αναλυτικά : 

• Στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέρονται τα μαθήματα Οργάνωση 

Φροντίδας Υγείας και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε Μονάδες Υγείας και 

Πρόνοιας.  

• Στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής προσφέρονται τα μαθήματα 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Γενικό 

Δημόσιο / Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσια Διοίκηση, Κοινωνική Ασφάλιση, 

Μεθοδολογία Έρευνας.  

- Ποιές ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά 

μαθήματα; 

Αγγλικά. Η παρακολούθηση των σχετικών μαθημάτων είναι κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτική. Στο ΤΕΙ Καλαμάτας λειτουργεί το κέντρο ξένων γλωσσών και δεν 

προσφέρει άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής. 

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 βασικός και προβλεπόμενος από τον Κανονισμό Σπουδών τρόπος αξιολόγησης 
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των φοιτητών (για τα θεωρητικά μαθήματα) είναι η τελική εξέταση στο τέλος του 

εξαμήνου, ενώ συχνά υπάρχει και προαιρετική ενδιάμεση αξιολόγηση στη 

διάρκεια του εξαμήνου. Εφαρμόζονται, βεβαίως, και άλλες μορφές ενδιάμεσης ή / 

και τελικής αξιολόγησης, με τη μορφή εκπόνησης ατομικών και ομαδικών 

εργασιών και προφορικές παρουσιάσεις αυτών (projects, μελέτες περίπτωσης 

κ.λ.π.), καθώς και εργασίες και ασκήσεις, προκειμένου για τα εργαστηριακά μέρη 

των μαθημάτων, αλλά και για τις ασκήσεις πράξεις των θεωρητικών μαθημάτων. 

- Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 

Καταβάλλεται προσπάθεια να γίνονται εκ ων προτέρων γνωστά τα κριτήρια, με 

βάση τα οποία θα γίνει η ενδιάμεση ή/και τελική αξιολόγηση. Σε μερικές 

περιπτώσεις, δίνονται ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων μετά την εξέταση. Επίσης, ο 

σπουδαστής μπορεί να ζητήσει από τον διδάσκοντα να συμβουλευτεί το γραπτό 

του. 

- Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι 

αυτή; 

Η διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας γίνεται από τον εκάστοτε 

Προϊστάμενο του Τμήματος σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των ομάδων 

μαθημάτων. Λαμβάνει χώρα κυρίως όταν διαπιστώνονται προβλήματα, που 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

 

- Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ 

διπλωματικής εργασίας; 

Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας καθορίζεται στον 

Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος, τον Ειδικό Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών 

Εργασιών του τμήματος ΔΜΥΠ, την υπ’ αριθμό 11/8-12-2010 απόφαση της Γ.Σ. του 

τμήματος ΔΜΥΠ, σχετικά με το θέμα αυτό. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό εκπόνησης-παρουσίασης πτυχιακών εργασιών, 

ορίζεται ότι: 
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1. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και διαθέτουν 

τις προς τούτο απαιτούμενες από το Νόμο και Κανονισμό του Τμήματος 

προϋποθέσεις, το δηλώνουν με έγγραφη ή ηλεκτρονική (e-mail) αίτησή τους 

στο Τμήμα. Τα τακτικά και έκτατα μέλη Ε.Π. προτείνουν θέματα, σε συνεργασία 

με τους υποψήφιους σπουδαστές, εντός του πρώτου διμήνου κάθε εξαμήνου.  

2. Τα θέματα εγκρίνονται από τις Γ.Σ. των Τομέων, που ανήκουν οι επιβλέποντες 

καθηγητές. 

3. Κάθε μέλος ΕΠ (τακτικό και έκτακτο) στο τέλος του 2
ου

 μήνα κάθε εξαμήνου και 

αφού λάβει την έγκριση του Τομέα του, οφείλει να καταθέτει στον 

προϊστάμενο, μέσω γραμματείας, πίνακα με τον αριθμό, τον τίτλο των 

πτυχιακών και τους σπουδαστές που αναλαμβάνει για το τρέχον εξάμηνο, 

καθώς και τον αριθμό των εργασιών που εκκρεμούν σ’ αυτόν. 

4. Η τριμελής επιτροπή πτυχιακής καθορίζεται εξαρχής, σύμφωνα με τον ισχύοντα 

κανονισμό. 

5. Προκειμένου να παρουσιαστεί η εργασία, οφείλει ο σπουδαστής να καταθέσει 

στη γραμματεία: συμπληρωμένο το έντυπο παρουσίασης με τις υπογραφές και 

των τριών μελών της επιτροπής (τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι της 

προηγούμενης εβδομάδας, από αυτή που επιθυμεί να παρουσιάσει), ένα 

αντίτυπο της εργασίας, καθώς και την εργασία σε ηλεκτρονικό αρχείο, 

αποθηκευμένο σε CD. 

Οι επιβλέποντες καθηγητές οφείλουν να καταθέτουν στη γραμματεία του 

τμήματος, αμέσως μετά την παρουσίαση, το έντυπο με τη βαθμολογία. 

Για την καλύτερη επίβλεψη των εργασιών, έχει καθοριστεί ως μέγιστο όριο 

επίβλεψης πτυχιακών ανά ακαδημαϊκό έτος, για κάθε καθηγητή ο αριθμός 8 

εργασιών και 12 σπουδαστών, το οποίο όμως μπορεί να αλλάξει, λόγω ειδικών 

συνθηκών, με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, ύστερα από σχετικές 

εισηγήσεις των Τομέων. 

Για τη χρονική επάρκεια εξέτασης των πτυχιακών, η παρουσίαση των εργασιών 
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γίνεται καθημερινά, εντός του εξαμήνου, ενώ έχει καθοριστεί ανώτατο όριο 

παρουσίασης τέσσερις (4) εργασίες ημερησίως. 

Η γραμματεία υποχρεούται να αναρτά στο τέλος κάθε εβδομάδας ανακοίνωση με 

τον πίνακα των πτυχιακών που θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα, και, 

στο τέλος κάθε μήνα, να συντάσσει πίνακα με τις βαθμολογίες των πτυχιακών 

εργασιών, που παρουσιάστηκαν το μήνα αυτό και να τον αναρτά στον πίνακα 

ανακοινώσεων. Επίσης, στο τέλος κάθε εξαμήνου συντάσσει και αναρτά το 

συνολικό πίνακα με τις βαθμολογίες όλων των πτυχιακών εργασιών, που 

παρουσιάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Συμπερασματικά, η διαδικασία ανάθεσης της πτυχιακής εργασίας γίνεται από τους 

αντίστοιχους γνωστικού αντικειμένου Τομείς του Τμήματος. Συγκεκριμένα οι 

προτεινόμενες από τους καθηγητές εργασίες εγκρίνονται από τη συνέλευση Τομέα 

και στη συνέχεια ανακοινώνονται στους φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές 

έρχονται σε επαφή με τον επιβλέποντα καθηγητή και συμφωνούν για το 

χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της εργασίας. Η παρακολούθηση της εκπόνησης της 

πτυχιακής εργασίας γίνεται επίσης από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό, καθώς και 

από τον υπεύθυνο του Τομέα του Τμήματος. Η εξέταση γίνεται σε ανοιχτή 

πρόσκληση/παρουσίαση από τριμελή επιτροπή Ε.Π. και επιστημονικών 

συνεργατών του Τμήματος, μετά από πρόσκληση του Προϊστάμενου, όπου μπορεί 

να παρίσταται όποιος το επιθυμεί. 

- Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ 

διπλωματική εργασία; Ποιες; 

Ναι υπάρχουν κατ’ αρχήν, κοινές για όλα τα Τμήματα του ΑΤΕΙ-Κ. Τα κυριότερα 

κριτήρια, στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση των πτυχιακών εργασιών είναι τα 

εξής:  

1. Πρωτοτυπία & δυσκολία θέματος. 

2. Μορφή & δομή διπλωματικής. 

3. Εσωτερική συγκρότηση & συνοχή εργασίας. 
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4. Σαφής επιλογή και καλή εφαρμογή επίκαιρων δειγματοληπτικών και 

πειραματικών μεθόδων (δεδομένης της υποδομής). 

5. Σαφήνεια και πρωτοτυπία στην ανάλυση δεδομένων. 

6. Σαφήνεια στόχων, μεθοδολογίας & συμπερασμάτων. 

7. Σύνδεση των συμπερασμάτων με σημαντικά θεωρητικά, εργαστηριακά ή 

διαγνωστικά ή άλλα προβλήματα της ελληνικής και διεθνούς 

πραγματικότητας στο τομέα της Λογιστικής. 

8. Αξιοποίηση σύγχρονης βιβλιογραφίας. 

9. Σωστή χρήση & αναγραφή βιβλιογραφίας. 

10. Παρουσίαση διπλωματικής (χρήση οπτικοακουστικών μέσων, σωστή 

αξιοποίηση του χρόνου, επικοινωνιακή ικανότητα με το ακροατήριο, κ.α.). 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι φοιτητές του Τμήματος, στο πλαίσιο του μαθήματος 

‘Σεμινάριο Τελειοφοίτων’, εξασκούνται ιδιαίτερα έντονα και εκτεταμένα στις 

τεχνικές και τη μεθοδολογία συγγραφής και παρουσίασης των πτυχιακών 

εργασιών, καθώς στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού αναλαμβάνουν την εκπόνηση, 

συγγραφή και παρουσίαση σχετικής εργασίας. Για το λόγο αυτό τους διατίθεται 

και ο σχετικός ‘Οδηγός Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών’, ο οποίος αναφέρεται 

αναλυτικά στις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι 

πτυχιακές εργασιών των φοιτητών του Τμήματος. 

Επίσης, στο Τμήμα από το 2010 λειτουργεί επιτροπή εργαστηρίου/ σπουδαστηρίου 

πτυχιακών εργασιών. 

Α. Ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί από την Επιτροπή: 

1. Με τη φροντίδα της Επιτροπής και υπό την εποπτεία των ΕΤΠ της Σχολής, η 

αίθουσα 152 (εξοπλισμένη με 20 Η/Υ που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο) κατά 

τις ώρες που είναι ελεύθερη μαθημάτων, λειτουργεί ως σπουδαστήριο και 

εργαστήριο χρήσης υπολογιστών από τους σπουδαστές (προσφέροντας έτσι 

έργο ενισχυτικό στην έρευνα προς εκείνο που παρέχεται από τη βιβλιοθήκη του 
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ΑΤΕΙ-Κ). Επιπρόσθετα, με τη φροντίδα του Τμήματος έχουν εγκατασταθεί στην 

ίδια αίθουσα δύο (2) σταθμοί εργασίας, σκάνερ και ψηφιακός εκτυπωτής. 

Στους δύο αυτούς σταθμούς εργασίας έχουν αποθηκευτεί επιστημονικές 

δημοσιεύσεις και πρωτογενή δεδομένα σχετικά με την Υγεία και την Κοινωνική 

Πρόνοια, καθώς και πτυχιακές εργασίες που εκπονήθηκαν στο Τμήμα σε 

ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, στο Σπουδαστήριο φυλάσσεται (σε έντυπη 

μορφή) μεγάλος αριθμός πτυχιακών εργασιών του Τμήματος και ικανός 

αριθμός αντιτύπων διδακτικών εγχειριδίων και άλλων βιβλίων. 

2. Η Επιτροπή ενημερώνει συνεχώς τον ηλεκτρονικό Κατάλογο πτυχιακών 

εργασιών του Τμήματος. Ο Κατάλογος αυτός είναι προς χρήση όλων των 

διδασκόντων και των σπουδαστών του Τμήματος. 

3. Η Επιτροπή μεριμνά, προκειμένου ο ενημερωμένος Κατάλογος πτυχιακών να 

ευρίσκεται πάντοτε στους Η/Υ της αίθουσας 152. 

 

Β. Προβλεπόμενες ενέργειες από την Επιτροπή μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 

(2012) 

1. Η εγκατάσταση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού στους υπολογιστές της 

αίθουσας 152 με σκοπό τη χρήση από τους σπουδαστές. Έως σήμερα έχουν 

εγκατασταθεί ήδη το SPSS, το MS Office και, μετά από πρόταση των 

συναδέλφων, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης και άλλων προγραμμάτων.   

2. Η περαιτέρω ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου πτυχιακών εργασιών και η 

κοινοποίησή του στους ενδιαφερόμενους (Τομείς μαθημάτων, σπουδαστές). Η 

ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφεύγονται επαναλήψεις 

θεμάτων ή αντιγραφές. 

3. Η περαιτέρω ενημέρωση των σπουδαστών σχετικά με τη λειτουργία του 

Σπουδαστηρίου. 
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Γ. Ζητήματα προς επίλυση από το Τμήμα 

1. Η έλλειψη κατάλληλου και εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία του 

Σπουδαστηρίου. 

2. Η ανάγκη εκ νέου στοχοθεσίας του σπουδαστηρίου στην κατεύθυνση 

δημιουργίας ερευνητικού εργαστηρίου κοινωνικής πολιτικής και διοίκησης 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

3. Η ανάγκη διευκρίνισης των περαιτέρω αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ως προς το 

θέμα των πτυχιακών εργασιών, δεδομένου ότι την κύρια αρμοδιότητα ως προς 

αυτό, βάσει του Κανονισμού Σπουδών, φέρουν οι Τομείς Μαθημάτων. 

Η επιτροπή ενδυναμώνει το εργαστήριο και το εμπλουτίζει συνεχώς στην 

κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου του Τμήματος για τη δημιουργία ερευνητικού 

εργαστηρίου Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης. 

 

3.1.4 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών; 

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

Ναι υπάρχει, αλλά σε ελάχιστο ποσοστό, συμπληρωματικά για ορισμένα 

μαθήματα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με διαλέξεις-εισηγήσεις εντατικού 

χαρακτήρα, κυρίως στο εαρινό εξάμηνο. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο των συμφωνιών 

που συνάπτει το Τμήμα με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής (Πρόγραμμα ERASMUS) 

της ανταλλαγής καθηγητών και της υλοποίησης των διαφόρων διεθνών 

δραστηριοτήτων του Τμήματος. 

- Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό); 

Παρακολουθούν το Πρόγραμμα 30 σπουδαστές / τριες από την Κύπρο (περίπου 

2,5% των ενεργών σπουδαστών) 

- Πόσα και ποιά μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 

Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική και στους αλλοδαπούς σπουδαστές στην 
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αγγλική. 

- Σε πόσα (και ποιά) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. 

ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών 

συμμετέχει το Τμήμα; 

Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα ΕRASMUS και ATLANTIS. 

- Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του 

εξωτερικού; Ποιές; 

Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα ΕRASMUS.  

Ο κατάλογος των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων επισυνάπτεται σε σημείο 

παρακάτω. 

- Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; 

Ποιές; 

Όχι 

- Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);  

Όχι 

- Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος 

ECTS;  

Όχι.  

 

 

3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

3.2.1 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία».  

 

3.2.2 Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών. 

 

- Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 

- Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Καλαμάτας 

- Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και 

Οργανώσεων, ΤΕΙ Μεσολογγίου 

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; 

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του 

μεταπτυχιακού προγράμματος και καθηγητές ορισμένους από τα συλλογικά 

όργανα των τριών Τμημάτων. 

-Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος 

Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους διδάσκοντες και από τους φοιτητές, 

μέσω ερωτηματολογίων. Είναι αρκετά αποτελεσματικές, αφού λαμβάνονται 

υπόψη οι παρατηρήσεις από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, για τη λειτουργία του 

ΠΜΣ. 

-Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; 

Με εκδόσεις του ΠΜΣ (οδηγός σπουδών), μέσω ανάρτησης στο Διαδίκτυο 

(http://history.ionio.gr/postgraduate/demography/) και με ανακοινώσεις στο 

Τμήμα και στη Γ.Σ. του Τμήματος.  

-Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων 

απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα; 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν συνεχή επαφή με το ΠΜΣ, αφού συμμετέχουν σε 
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εκδόσεις και συνέδρια, γεγονός που διευκολύνει την παρακολούθηση της 

επαγγελματικής τους πορείας.  

3.2.4 Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
2
 

-Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων 

στο σύνολο των μαθημάτων;  

Δεν υπάρχουν οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. 

-Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων 

υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 

μαθημάτων;  

Όλα τα μαθήματα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. 

 -Ποιά είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων 

επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; 

Δεν υπάρχουν οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. 

-Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 

εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;  

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα τέσσερις ώρες, σε 

καθημερινή βάση, από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Παρασκευή γίνονται 

εργαστηριακά μαθήματα στατιστικών μαθημάτων και ασκήσεων. 

-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; 

Το διδακτικό προσωπικό συντονίζει την ύλη σε συνεργασία με τον επιστημονικό 

                                                 
2
 Πίνακες 13.1 και 13.2.  
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υπεύθυνο του ΠΜΣ, γεγονός που δεν επιτρέπει την επικάλυψη ύλης. Η 

αναπροσαρμογή και η επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων αφορά το 

διδακτικό προσωπικό, σε σχέση πάντοτε με τον επιστημονικό υπεύθυνο. 

-Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό 

είναι; 

Δεν εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων. 

3.2.5 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

-Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 

αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; 

Η αξιολόγηση των φοιτητών επιτυγχάνεται σε τρία στάδια: 

- 1ο στάδιο: Σύνταξη εργασιών από την 8η εβδομάδα των σεμιναριακών 

διδασκαλιών. Από τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στα Σεμινάρια και 

την επιτυχή διεκπεραίωση των προκαταρκτικών επιμέρους εργασιών, εξαρτάται 

η αποδοχή από τον επιβλέποντα καθηγητή του φοιτητή, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής εργασίας του ΜΔΕ. Ο φοιτητής αναλαμβάνει μέχρι και δύο 

εργασίες, εκ των οποίων η μία συντάσσεται στο πλαίσιο των ΕΕΕΔ και η άλλη 

επιλέγεται μεταξύ των ΒΣ και των ΣΕ. 

- 2ο στάδιο: Ικανότητα διαχείρισης δημο-οικονομικών δεδομένων μεγάλης 

χρονικής διάρκειας. Η ικανότητα αυτή προκύπτει από τη βεβαιωμένη και επιτυχή 

συμμετοχή του φοιτητή, σε μία από τις προαναφερθείσες θεματικές κατηγορίες 

ερευνητικών δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

- 3ο στάδιο: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 12 παρ. 4 του Ν. 2083/1992. Η υποστήριξη γίνεται το μήνα Οκτώβριο και 

για όσους φοιτητές ενδεχομένως αποτύχουν ή δεν ολοκληρώσουν τη συγγραφή, η 

υποστήριξη γίνεται τρεις μήνες αργότερα, δηλαδή τον Ιανουάριο του επομένου 

έτους.  
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Για την κτήση του Μ.Δ.Ε ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και τους τρεις ως 

άνω κύκλους διαβαθμισμένων σεμιναριακών μαθημάτων, καθώς και τα ΕΕΕΔ και 

να έχει συμπληρώσει συνολικά 166 ώρες παρακολούθησης δίωρων διδασκαλιών, 

κατά τη διάρκεια του α΄ και γ΄ εξαμήνου και 162 ώρες παρακολούθησης δίωρων 

διδασκαλιών, κατά τη διάρκεια του β΄ εξαμήνου, να εκπονήσει επιτυχώς δύο 

προκαταρκτικές μελέτες, να αποδείξει την ικανότητά του για διαχείριση δημο-

οικονομικών δεδομένων μεγάλης χρονικής διάρκειας και τέλος να εκπονήσει 

επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Εργασία. 

 -Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 

Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών επιτυγχάνεται μέσω 

των τριμελών επιτροπών, που παρακολουθούν και αξιολογούν τις εργασίες. 

-Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι 

αυτή; 

Δεν υπάρχει, γιατί οι φοιτητές δεν δίνουν εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. 

-Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής 

εργασίας; 

Η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται σε 

συνεργασία των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε ειδική 

συνάντηση, όπου παραβρίσκονται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ η 

εξέταση πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή και η υποστήριξη της 

εργασίας είναι δημόσια. 

-Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή 

εργασία; 

Υπάρχουν και βρίσκονται στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ. 

3.2.6 Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; 

-Ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών; 

Από το 2004-2008, το Πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν από το ΕΠΕΑΕΚ. Μετά το 

2009 χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιονίου 

Πανεπιστημίου. 

-Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; 

Δεν υπάρχει η προϋπόθεση της καταβολής διδάκτρων για τους φοιτητές. Η 

βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών επιτυγχάνεται μέσα 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

-Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διατίθενται 

για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής των διδασκόντων, για την 

αγορά βιβλίων, για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του ΠΜΣ, για την κάλυψη 

λειτουργικών εξόδων, για επιστημονικούς συνεργάτες που ασκούν και διοικητικό 

έργο και για την έκδοση συλλογικών τόμων, με τίτλο: «Τετράδια Ιστορικής 

Δημογραφίας». 

3.2.7 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;
3
 

-Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών; 

Γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη και φάκελος προσόντων των 

φοιτητών. 

-Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές; 

Προϋποθέσεις αποδοχής αποτελούν:  

- η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας,  

- η γνώση βασικών στοιχείων χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας 

κειμένων και ποσοτικών δεδομένων,  

                                                 
3
 Πίνακας 4.  
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- ο βαθμός πτυχίου «λίαν καλώς», ή/και ο βαθμός «λίαν καλώς», σε 

μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του ΝΜΠΣ. 

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με βάση το βιογραφικό, το βαθμό 

πτυχίου, τη σύνταξη ειδικού φακέλου-ερωτηματολογίου επί του αντικειμένου 

της Ιστορικής Δημογραφίας και την προσωπική συνέντευξη. Συνεκτιμάται η 

τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

-Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;  

Ο μέγιστος αριθμός είναι οι 20 φοιτητές. 

-Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της 

επιλογής φοιτητών; 

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών δημοσιοποιείται στη σελίδα του Ιονίου 

Πανεπιστημίου, σε τρεις αθηναϊκές εφημερίδες, σε δύο τοπικές (Κερκυραϊκές) 

εφημερίδες, καθώς και σε διάφορες ιστοσελίδες του Διαδικτύου. Τα 

αποτελέσματα αναρτώνται στη ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

-Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 

επιλογής φοιτητών; 

Υπάρχει τριμελής εξεταστική επιτροπή (Επιστημονικός υπεύθυνος και οι δύο 

υπεύθυνοι των άλλων Τμημάτων), η οποία αναλαμβάνει τη διόρθωση των 

γραπτών, με επικαλυμμένα τα στοιχεία των υποψηφίων. 

3.2.8 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; 

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

Υπάρχουν, σε ποσοστό 5%  

-Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό); 

Όχι. 

-Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. 
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-Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; 

Όχι.  

-Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Ποιες; 

Όχι. 

3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

3.3.1. Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

Τα τμήμα αυτό δεν απαντήθηκε, αφού δεν λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών 

Σπουδών στο Τμήμα ΔΜΥΠ. 

3.3.2. Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 

Τα τμήμα αυτό δεν απαντήθηκε, αφού δε λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών 

Σπουδών στο Τμήμα ΔΜΥΠ. 

3.3.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

Τα τμήμα αυτό δεν απαντήθηκε, αφού δε λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών 

Σπουδών στο Τμήμα ΔΜΥΠ. 

3.3.4. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων; 

Τα τμήμα αυτό δεν απαντήθηκε, αφού δε λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών 

Σπουδών στο Τμήμα ΔΜΥΠ. 

3.3.5. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών; 

Τα τμήμα αυτό δεν απαντήθηκε, αφού δε λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών 

Σπουδών στο Τμήμα ΔΜΥΠ. 

3.3.6. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 

Τα τμήμα αυτό δεν απαντήθηκε, αφού δε λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών 

Σπουδών στο Τμήμα ΔΜΥΠ. 
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4. Διδακτικό έργο 

4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; 

-Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς 

εφαρμόζεται;  

Η πρώτη εφαρμογή έγινε στο ΕΠΕΑΕΚ Ι και τα συμπεράσματα αξιοποιήθηκαν από 

την επιτροπή της εφαρμογής του ΠΣ για την αναμόρφωση του προγράμματος 

σπουδών. Η δεύτερη εφαρμογή άρχισε στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας 

εσωτερικής αξιολόγησης με τη διανομή ερωτηματολογίων στους φοιτητές. Τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων γνωστοποιούνται στους ίδιους, 

συζητούνται οι γενικότερες αδυναμίες όλων των μελών ΕΠ και συμφωνούνται 

μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και τη βελτίωση της υπάρχουσας, 

κάθε φορά, κατάστασης. Οι διδάσκοντες αξιολογούνται σε εξαμηνιαία βάση από 

τους σπουδαστές, μέσω ερωτηματολογίων, που είναι ενιαία για όλα τα μαθήματα 

και αφορούν στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό τους μέρος. Διατηρείται η 

ανωνυμία των σπουδαστών και τα ερωτηματολόγια διανέμονται σε ώρα 

μαθήματος, μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας διδασκαλίας, για τη συμπλήρωση 

από τους σπουδαστές. 

Τα αποτελέσματα παραδίδονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος, ο οποίος στη 

συνέχεια δίνει σε κάθε διδάσκοντα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

μαθημάτων του, ενώ γίνεται και σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών (στατιστική 

επεξεργασία και διαγραμματική παρουσίαση), σε σχέση με τους μέσους όρους του 

Τμήματος.  

Συγκεκριμένα, με ευθύνη των διδασκόντων δίδεται στους σπουδαστές και τις 

σπουδάστριες ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του διδακτικού έργου για το 

συγκεκριμένο μάθημα. Υπάρχουν δυο είδη ερωτηματολογίων: ένα αφορά τα 
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θεωρητικά και ένα τα εργαστηριακά μαθήματα. Τα ερωτηματολόγια συλλέγονται 

με ευθύνη των σπουδαστών και, μέσω του διδάσκοντος, παραδίδονται στην 

Γραμματεία του Τμήματος.  

Η εισαγωγή των στοιχείων σε βάση δεδομένων, καθώς  και η επεξεργασία τους, 

γίνονται συνολικά για το ΑΤΕΙ και τα αποτελέσματα του Τμήματος δίδονται στην 

Προϊσταμένη του Τμήματος και συζητούνται στην Γενική Συνέλευση. 

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2008-2009.   

Τα ερωτηματολόγια της έρευνας και τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο Παράρτημα της Έκθεσης. 

Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προκύπτει συνοπτικά, ότι η εκπαιδευτική 

διαδικασία χαρακτηρίζεται από αρκετά καλή έως και πολύ καλή. 

Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες θεωρούν, ότι οι στόχοι του μαθήματος ήταν 

σαφείς, η ύλη καλυπτόταν, τα συγγράμματα δίδονται έγκαιρα. Επίσης, η γνώμη για 

τη συνέπεια, την ικανότητα και τη διάθεση των διδασκόντων είναι πολύ καλή. 

Ειδικότερα, στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη της μέσης 

τιμής των απαντήσεων ανά μάθημα. 

 

Πίνακας: Διαχρονική εξέλιξη της μέση τιμή απαντήσεων ανά ερώτηση 

αξιολόγησης για τα εργαστηριακά μαθήματα.   

 

      

Ερώτηση Ε 2008-09 Χ 2009-10 Ε 2009-10 Χ 2010-11 Ε 2010-11 

Ερώτηση  1 3,3 32 3,4 3,4 3,5 

Ερώτηση  2 3,9 3,8 3,9 4,0 3,9 

Ερώτηση  3 3,6 3,3 3,6 3,9 3,7 

Ερώτηση  4 2,6 2,5 3,1 3,2 3,3 

Ερώτηση   2,9 2,8 3,1 3,3 3,2 

Ερώτηση  6 3,9 3,7 3,8 4,0 3,8 
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Ερώτηση  7 3,1 2,9 3,3 3,7 3,7 

Ερώτηση  8 2,9 28 2,7 2,9 2,9 

Ερώτηση  9 3,5 34 3,5 3,8 3,6 

Ερώτηση 10 4,0 3,8 3,9 4,2 3,7 

Ερώτηση 11 4,0 3,7 3,8 3,9 3,2 

Ερώτηση 12 2,8 2,9 3,3 3,1 3,4 

Ερώτηση 1 4,0 3,9 3,9 4,1 4,0 

Ερώτηση 14 4,0 3,8 3,9 4,1 3,9 

Ερώτηση 15 3,5 3,5 3,5 3,9 3,8 

Ερώτηση 16 3,8 39 3,8 4,0 3,9 

Ερώτηση 17 4,0 39 4,0 4,3 4,0 

Ερώτηση 18 3,8 3,8 3,8 4,0 3,9 

Ερώτηση 19 4,0 3,9 3,9 4,1 3,8 

Ερώτηση 20 4,0 3,9 3,9 4,3 4,0 

Ερώτηση 2 4,2 4,2 4,1 4,4 4,2 

Ερώτηση 22 4,2 4,1 4,0 4,3 4,0 

Ερώτηση 23 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 

Ερώτηση 24 4,7 45 4,5 4,6 4,5 

Ερώτηση 25 4,0 40 4,1 4,1 4,1 

Ερώτηση 26 3,2 3,3 3,4 3,6 3,6 

Ερώτηση 27 2,0 2,2 2,2 2,0 2,6 

Σύνολο 

ερωτήσεων 3,6 3,5 3,6 3,8 3,7 

 

Πίνακας: Διαχρονική εξέλιξη της μέση τιμή απαντήσεων ανά ερώτηση 

αξιολόγησης για τα θεωρητικά μαθήματα.   

 

Ερώτηση Ε2008-09 Χ2009-10 Ε2009-10 Χ2010-11 Ε2010-11 

Ερώτηση  1 3,9 3,9 3,3 3,9 3,9 

Ερώτηση  2 4,0 4,0 3,4 3,9 3,8 

Ερώτηση  3 4,0 4,0 3,4 4,0 3,9 

Ερώτηση  4 3,7 3,6 3,2 3,8 3,6 

Ερώτηση  5 2,7 2,4 2,9 3,4 3,3 
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Ερώτηση  6 3,4 3,3 3,1 3,6 3,5 

Ερώτηση  7 3,0 3,0 2,9 2,5 3,1 

Ερώτηση  8 3,3 3,3 2,9 3,4 3,4 

Ερώτηση  9 2,7 2,5 2,3 2,6 2,5 

Ερώτηση 10 1,9 1,8 1,7 1,9 1,9 

Ερώτηση 11 2,5 2,3 2,3 2,4 2,4 

Ερώτηση 12 3,2 3,1 2,8 3,1 3,1 

Ερώτηση 13 3,4 3,4 3,1 3,5 3,5 

Ερώτηση 14 3,8 3,9 3,1 3,9 3,8 

Ερώτηση 15 3,7 3,9 3,1 3,8 3,8 

Ερώτηση 16 2,9 3,2 3,0 2,9 3,4 

Ερώτηση 17 3,7 4,0 3,1 4,0 3,9 

Ερώτηση 18 3,9 4,1 3,1 4,0 3,9 

Ερώτηση 19 3,3 3,5 2,9 3,7 3,8 

Ερώτηση 20 3,5 3,7 3,0 3,6 3,8 

Ερώτηση 21 4,1 4,2 3,6 4,1 4,0 

Ερώτηση 22 3,9 3,9 3,5 4,0 3,9 

Ερώτηση 23 4,1 4,1 3,5 4,1 3,9 

Ερώτηση 24 4,2 4,1 3,5 4,1 3,9 

Ερώτηση 25 4,4 4,3 3,7 4,2 4,0 

Ερώτηση 26 4,2 4,1 3,5 4,2 3,9 

Ερώτηση 27 4,2 4,1 3,4 4,2 3,9 

Ερώτηση 28 3,8 3,8 3,2 3,9 3,7 

Ερώτηση 29 3,1 3,2 2,6 3,3 3,2 

Ερώτηση 30 1,9 1,9 1,7 2,2 2,2 

Σύνολο 

ερωτήσεων 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 

 

Επιγραμματικά τα συμπεράσματα μπορούν να συνοψιστούν: 

1. Η αξιολόγηση της επίτευξης του διδακτικού στόχου θεωρείται αρκετά καλή 

για τα θεωρητικά όσο και για τα εργαστηριακά μαθήματα. 

2. Η αξιολόγηση του Διδακτικού Προσωπικού είναι θετική. 

3. Παρατηρείται μια σταθερότητα στην αξιολόγηση τα πέντε εξάμηνα της 
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αξιολόγησης. 

 

-Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από 

τους φοιτητές; 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος υποβάλει στον αρμόδιο Τομέα σχέδιο 

επικαιροποίησης του μαθήματος. Ο Τομέας ενημερώνει την Επιτροπή 

Τροποποίησης Π.Σ. για την επικαιροποίηση. Κατά τα λοιπά, ο καθηγητής του κάθε 

μαθήματος έχει την ακαδημαϊκή υποχρέωση και ευθύνη αναμόρφωσης και 

προσαρμογής του περιεχομένου του μαθήματος στις τρέχουσες ανάγκες της 

αγοράς και της επιστήμης. 

-Ποιός είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; 

Το διδακτικό έργο των μελών Ε.Π. ορίζεται ως εξής: 16 ώρες εβδομαδιαίως για τον 

Καθηγητή Εφαρμογών, 14 ώρες εβδομαδιαίως για τον Επίκουρο Καθηγητή, 12 

ώρες εβδομαδιαίως για τον Αναπληρωτή Καθηγητή και 10 ώρες εβδομαδιαίως για 

τον Καθηγητή. Επιπρόσθετα τα μέλη Ε.Π. είναι επιφορτισμένα για την καθοδήγηση 

Πτυχιακών και Πρακτικών Ασκήσεων, για την προετοιμασία Εργαστηρίων, 

δεδομένης της έλλειψης Ε.Τ.Π. στα περισσότερα εργαστήρια, καθώς και για την 

προετοιμασία, παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος. 

Ο μέσος όρος φόρτου διδακτικού έργου για όλα τα μέλη Ε.Π. με βάση το 

υποχρεωτικό τους ωράριο: 14,5 ώρες/ εβδομάδα. Πίνακας διδακτικού φόρτου 10 

ώρες. 

Βαθμίδα Εβδομαδιαίος Διδακτικός Φόρτος 

Καθηγητής   8 ώρες/ εβδομάδα 

Αναπληρωτής Καθηγητής  10 ώρες/ εβδομάδα 

Επίκουρος Καθηγητής 12 ώρες/ εβδομάδα 

Καθηγητής Εφαρμογών 14 ώρες/ εβδομάδα 
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-Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν 

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Έξι (6) μέλη Ε.Π. του Τμήματος διδάσκουν σε προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 

-Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας; 

Όχι. 

-Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι 

διδάκτορες του Τμήματος και σε τί ποσοστό; 

Όχι, διότι δεν δίδονται διδακτορικά από τα ΤΕΙ ακόμη και το μεταπτυχιακό του 

Τμήματος έχει έδρα την Κέρκυρα. 

 

4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

διαδικασίας; 

-Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται; 

Αναφορικά με το μεγαλύτερο ποσοστό μαθημάτων, ήδη ακολουθείται ένας 

συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας, που περιλαμβάνει τη σύγχρονη, πρόσωπο με 

πρόσωπο διδασκαλία:  

- διαλέξεις,  

- εργαστηριακές ασκήσεις,  

- μάθηση βασισμένη στην εκπόνηση έργων,  

- μελέτες περιπτώσεων.  

Οργανώνονται ημερίδες, καθώς και επισκέψεις σε τόπους εργασίας.  

Επίσης, έχει εμπλουτιστεί το υλικό των μαθημάτων στην ηλεκτρονική εικονική τάξη 

(e-class), με σημειώσεις διαλέξεων, ασκήσεις και video.  

-Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και 
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των διδακτικών μεθόδων; 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κάθε τρία έτη επανεκτιμώνται, 

αναπροσαρμόζονται και επικαιροποιούνται τα περιγράμματα των μαθημάτων και 

αναθεωρείται το Πρόγραμμα Σπουδών. Η επικαιροποίηση του περιεχομένου των 

μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων κατ’ έτος, είναι στην ευχέρεια του κάθε 

διδάσκοντος.  

-Ποιό είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις; 

Το ποσοστό (μέσος όρος) των φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις, ήταν 55%. 

-Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; 

Τα ποσοστά επιτυχίας (μέσος όρος) των σπουδαστών που συμμετείχαν στις 

εξετάσεις, ήταν 57%.  

-Ποιός είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; 

Στο ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, είναι 6,22.  

Στο ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, είναι 6,39. 

Στο ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, είναι 6,25. 

 

-Ποιά είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; 

Η μέση διάρκεια σπουδών είναι έξι (6) έτη και 3 μήνες. 

4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; 

-Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του 

εξαμήνου; 

Γίνεται ανάρτηση της ύλης των μαθημάτων στους πίνακες ανακοινώσεων, στα 

γραφεία των διδασκόντων, στις σελίδες των διδασκόντων στο διαδίκτυο και στην 

ιστοσελίδα του τμήματος. 

 -Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα; 
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Οι διδάσκοντες γνωστοποιούν στους σπουδαστές, εκτός από την ύλη των 

μαθημάτων και τους μαθησιακούς στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, 

όπως ακριβώς υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών, αφού αυτά αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της περιγραφής των μαθημάτων. Η ανακοίνωση αναρτάται 

και στο διαδίκτυο. 

-Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των 

μαθημάτων; 

Όχι 

-Σε ποιό βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων; 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε 

περίπτωση απουσίας διδάσκοντος, η Γραμματεία ενημερώνεται εντύπως και 

ενημερώνονται οι σπουδαστές με σχετική ανακοίνωση. Οι απώλειες ωρών 

διδασκαλίας αναπληρώνονται, με ευθύνη των διδασκόντων. 

-Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος 

μαθημάτων; 

Στην κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος καταβάλλεται προσπάθεια να 

ικανοποιούνται τα εξής κριτήρια: 

- διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων κατά την πρωινή ή απογευματινή 

ζώνη, ανάλογα με το εξάμηνο (τα δύο πρώτα εξάμηνα τις πρωινές ώρες, τα 

τρία επόμενα το μεσημέρι / απόγευμα και τα δύο τελευταία το απόγευμα), 

-  αποφυγή μεγάλων κενών σε ώρες διδασκαλίας στο ημερήσιο πρόγραμμα 

κάθε εξαμήνου. 

 

-Πόσα (και ποιά) από τα βασικά εισαγωγικά μαθήματα διδάσκονται από μέλη 

ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων; 

Τα δυο (2) ακόλουθα: 

Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί 
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Οικονομικά Μαθηματικά 

-Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν 

μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;  

Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα, 

που εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο. 

4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; 

-Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, 

κλπ) που διανέμονται στους φοιτητές. 

Τα βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές, στις διάφορες μορφές τους, 

καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης και είναι τα εξής: 

- Βιβλία, που επιλέγονται ως βασικά συγγράμματα, για κάθε μάθημα και 

διατίθενται μέσω ‘Εύδοξος’, 

- Σημειώσεις διδασκόντων, 

- Προτεινόμενη βιβλιογραφία από το υλικό της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος 

- Εκπαιδευτικό υλικό στο e-class. 

Για το σύνολο των διδασκόμενων μαθημάτων διανέμονται στους φοιτητές βιβλία. 

Συμπληρωματικά, διανέμονται σημειώσεις από τους διδάσκοντες.  

-Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται; 

Υπάρχει. Ο κάθε Τομέας του Τμήματος αναλαμβάνει, πριν το τέλος του κάθε 

ακαδημαϊκού έτους, να παραδώσει στη Γραμματεία τον πίνακα με τα 

συγγράμματα, που ο κάθε διδάσκων προτείνει για τα μαθήματά του. Σε ό,τι αφορά 

στα διανεμόμενα βιβλία, το Τμήμα προτείνει πάντα τις νεότερες εκδόσεις αυτών. Η 

επικαιροποίηση των προτεινόμενων συγγραμμάτων γίνεται μετά από πρόταση των 

διδασκόντων. Οι σημειώσεις που συγγράφονται με ευθύνη του διδάσκοντα 

ανανεώνονται συνεχώς και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της επιστήμης. 

-Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;  
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Τα βοηθήματα διατίθενται από τους εκδοτικούς οίκους, βάσει των καταλόγων των 

εγγεγραμμένων σπουδαστών στο μάθημα, μέσω ‘Εύδοξος’ και η διαδικασία 

γίνεται ηλεκτρονικά. Η υλοποίηση είναι ανεξάρτητη του Τμήματος.  

Σημειώσεις – παρουσιάσεις κλπ υπάρχουν από την αρχή του εξαμήνου στο e-class, 

ανά μάθημα και διδάσκοντα.  

-Ποιό ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%.  

-Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων 

συγγραμμάτων; 

Η πλειοψηφία των διδασκόντων προτείνει οδηγό περαιτέρω μελέτης πέραν του 

βασικού εγχειριδίου που διανέμεται στους σπουδαστές. Επιπλέον οι σπουδαστές 

έχουν στη διάθεσή τους τα διδακτικά βοηθήματα (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά) 

της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ και του σπουδαστηρίου & εργαστηρίου χρήσης Η/Υ του 

Τμήματος (Αίθουσα 152). 

 

4.5.Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; 

Αίθουσες διδασκαλίας: 

Το Τμήμα δεν διαθέτει αυτόνομες αίθουσες διδασκαλίας, αλλά τις μοιράζεται με 

τα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ. Οι αίθουσες 

διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων του Τμήματος περιλαμβάνουν τις 

αίθουσες: 

• Αμφιθέατρο 29, στο ισόγειο του «παλαιού» κτηρίου, εμβαδού 128 τ.μ., με 

ένα (1) σταθμό εργασίας, ψηφιακό προβολικό, διαφανοσκόπιο, 

μικροφωνική εγκατάσταση και χωρητικότητα 100 περίπου ατόμων. 

• Αμφιθέατρο 32, στο ισόγειο του «παλαιού» κτηρίου, εμβαδού 128 τ.μ., με 

ένα (1) σταθμό εργασίας, ψηφιακό προβολικό, διαφανοσκόπιο, 
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μικροφωνική εγκατάσταση και χωρητικότητα 100 περίπου ατόμων. 

• Αίθουσα 132, στο δεύτερο όροφο του «παλαιού» κτηρίου, εμβαδού 140 τ.μ., 

με ένα (1) σταθμό εργασίας, ψηφιακό προβολικό, διαφανοσκόπιο και 

χωρητικότητα 120 περίπου ατόμων. 

• Αίθουσες 130, 131, 134, 138, 139, 140 και 141, στο δεύτερο όροφο του 

«παλαιού» κτηρίου, εμβαδού 65 τ.μ. η κάθε μια, με ένα (1) σταθμό 

εργασίας, ψηφιακό προβολικό, διαφανοσκόπιο και χωρητικότητα 50 

περίπου ατόμων. 

• Αίθουσα 150, «σεμιναριακού τύπου» αίθουσα στο δεύτερο όροφο του 

«παλαιού» κτηρίου, εμβαδού 60 τ.μ.. με ένα (1) σταθμό εργασίας, ψηφιακό 

προβολικό, διαφανοσκόπιο και χωρητικότητα 50 περίπου ατόμων. 

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν τα βασικά εποπτικά μέσα: ασπροπίνακα 

και οθόνες προβολής διαφανειών, ενώ, εφόσον χρειάζονται, διατίθενται και 

πρόσθετα εποπτικά μέσα, όπως φορητός υπολογιστής, τηλεόραση και video. 

 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια: 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εργαστηρίων. σε κάθε σπουδαστή αναλογεί 

ένας Η/Υ. στον οποίο υπάρχουν εγκατεστημένα όλα τα εργαλεία λογισμικού που 

θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα. Όλοι οι Η/Υ είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. 

Το τοπικό δίκτυο του Τμήματος συνδέεται με την μισθωμένη γραμμή του ΑΤΕΙ, η 

οποία με τις υφιστάμενες υποδομές. παρέχει εύρος ζώνης 500 Mbps, ενώ δύναται 

να υποστηρίξει μεταφορά δεδομένων της τάξης του 1 Gbps. Το δίκτυο του 

Ιδρύματος είναι συνδεδεμένο με το GUNΕT (Greek University Network). Οι χώροι 

εργαστηρίων του Τμήματος περιλαμβάνουν τις εξής αίθουσες: 

• 92-1, 92-2, 93-1 και 93-2, στο ισόγειο του «παλαιού» κτηρίου, εμβαδού 96 

τ.μ. 

• 152, στο δεύτερο όροφο του «παλαιού» κτηρίου, εμβαδού 96 τ.μ. 
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• 153-1 και 153-2, στο δεύτερο όροφο του «παλαιού» κτηρίου, εμβαδού 96 

τ.μ. 

Σε όλες τις αίθουσες εργαστηριακών μαθημάτων έχουν εγκατασταθεί εικοσιπέντε 

(25) Η/Υ και ακόμη ένας (1) σταθμός εργασίας, καθώς και ψηφιακό προβολικό. Οι 

Η/Υ είναι τύπου Pentium και είναι εξοπλισμένοι με όλο το απαραίτητο, για τη 

διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος, λογισμικό. 

 Σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο, για τη διδασκαλία εργαστηριακών 

μαθημάτων διατίθεται και αίθουσα τηλεδιασκέψεων (αίθουσα 94, στο ισόγειο του 

«παλαιού» κτηρίου). Τέλος, για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων, 

μεριμνούν τα δύο μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) του Τμήματος. 

-Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός 

προγραμματισμένων ωρών; 

Η αίθουσα 152 είναι διαθέσιμη στους σπουδαστές/τριες των Τμήματος, στις ώρες 

που δεν πραγματοποιούνται μαθήματα.  

Την τεχνική υποστήριξη έχουν αναλάβει τα μέλη ΕΤΠ του Τμήματος. 

4.6 Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών; 

-Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς; 

Ναι, από αρκετούς διδάσκοντες, για την προβολή υλικού από e-class. Επίσης, στις 

ιστοσελίδες των διδασκόντων υπάρχουν στοιχεία για τα μαθήματα.  

-Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; 

Ναι, από αρκετούς διδάσκοντες, για την προβολή υλικού από e-class. Επίσης η 

χρήση λογισμικού για διδασκαλία από απόσταση (Πχ Skype- TeamViewer).  

-Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ναι. Γίνεται χρήση εξειδικευμένων λογισμικών. Ιδιαίτερα για αυτό προσφέρεται το  

Σπουδαστήριο & εργαστήριο χρήσης Η/Υ. Το σπουδαστήριο αυτό έχει στόχο να 
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παρέχει όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με 

τις Νέες Τεχνολογίες της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών και να συμβάλει 

στην κατανόηση των δυνατοτήτων αλλά και των περιορισμών τους, σε σύνδεση με 

τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Με τη λειτουργία του επιδιώκει να 

μεγιστοποιήσει τόσο τις γνώσεις όσο και τις δυνατότητες δημιουργικής έκφρασης 

των σπουδαστών του τμήματος και στην υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών 

τους. 

Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου εντάσσεται και η υποστήριξη μαθημάτων 

και λοιπών δραστηριοτήτων του τμήματος (υποστήριξη του διδακτικού έργου του 

προσωπικού του Τμήματος και εν γένει σε έργα σε τομείς της τεχνολογίας, 

ημερίδες, συνέδρια, έρευνα) στον τομέα των τεχνολογιών και της οργάνωσης και 

παροχής υπηρεσιών υγείας με τη χρήση της πληροφορικής. Παράλληλα, στόχος 

του Εργαστηρίου είναι να συμβάλλει στην εφαρμοσμένη έρευνα των 

εκπαιδευτικών μελών και των σπουδαστών.  

Το Σπουδαστήριο & Εργαστήριο χρήσης Η/Υ του Τμήματος πέραν της 

απαραίτητης υποδομής που διαθέτει για την υποστήριξη των εργαστηριακών 

μαθημάτων που απαιτούν τη χρήση Η/Υ και ειδικού λογισμικού και περιγράφεται 

ήδη στο σχετικό έγγραφο της επιτροπής, διαθέτει επίσης εγκατεστημένη και σε 

λειτουργία δικτυακή εφαρμογή για την διαχείριση των πτυχιακών εργασιών.  

Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Visual Basic και συνδέεται μέσω ODBC  

σε Βάση Δεδομένων Ms Access με περιεχόμενο τις Πτυχιακές εργασίες του 

Τμήματος μέχρι και το 2010. Σχετικό τεκμηριωτικό υλικό είναι στη διάθεση των 

χρηστών. Προέκυψαν ωστόσο ζητήματα επικαιροποίησης των δεδομένων εξαιτίας 

ελλείψεως υποστήριξης της εφαρμογής από προσωπικό σε μόνιμη βάση. 

Προτείνεται η μελλοντική μετάβαση σε νέα διαδικτυακή εφαρμογή με τη 
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δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου.  

Προκειμένου δε να ελαχιστοποιηθεί η απασχόληση του προσωπικού που θα 

υποστηρίζει την εφαρμογή, προτείνεται η εισαγωγή των δεδομένων και 

μεταδεδομένων που αφορούν την πτυχιακή εργασία, να ενταχθεί στις 

υποχρεώσεις του σπουδαστή. Σχετική εκπαίδευση/ενημέρωση μπορεί να 

παρέχεται σε σχετικό εργαστηριακό μάθημα της Πληροφορικής είτε στο σεμινάριο 

του τμήματος. 

Τέλος πρόσθετο εξειδικευμένο λογισμικό έχει αιτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και 

αναμένεται προκειμένου να αναβαθμιστεί το εργαστήριο. 

Επομένως συνοπτικά οι κυριότεροι στόχοι του εργαστηρίου εστιάζονται στα πιο 

κάτω σημεία: 

1. Να εμπλουτισθεί με λογισμικό/εφαρμογές (με GPL λογισμικό, με 

ακαδημαϊκά license, demo και full license). 

2. Να υποστηρίζεται είτε από προσωπικό σε συνεχές ωράριο λειτουργίας είτε 

να προωθηθεί υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής με αντίστοιχη 

εκπαίδευση των σπουδαστων στο νέο περιβάλλον (ανάπτυξη ψηφιακού 

αποθετήριου γκρίζας βιβλιογραφίας και λοιπού ψηφιακού υλικού σε 

συνεργασία με την κεντρική βιβλιοθήκη ΤΕΙ Καλαμάτας) και 

ενημέρωση/υποστήριξη του εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού.  

3. Να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος το Σπουδαστήριο & Εργαστήριο 

χρήσης Η/Υ του Τμήματος (Σκοπός-Υποδομή- έργα/δραστηριότητες). 

4. Να υποστηρίξει περαιτέρω δραστηριότητες που αφορούν σε ζητήματα 

τεχνολογίας στον Τομέα της Υγείας. 

5. Ήδη υποστηρίζεται ιστολόγιο για επικοινωνία και ενημέρωση των φοιτητών 

σε ζητήματα τεχνολογίας. Έτσι οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Τμήματος 
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μπορούν να ενημερώνονται σε ζητήματα τεχνολογίας και να διατηρούν 

επικοινωνία με το τμήμα και μεταξύ τους μέσω του σχετικού ιστολόγιου: 

Πληροφορική και Τεχνολογία στις Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας  

 

 -Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ναι. Οι εξετάσεις στα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται στα 

εργαστήρια, με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών. 

Επίσης, χρησιμοποιούνται σε αρκετά μαθήματα για την επίλυση ασκήσεων (πχ 

προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού) καθώς και για την παρουσίαση 

εργασιών από απόσταση.  

-Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα; 

Πώς; 

Ναι, η επικοινωνία γίνεται με email, καθώς επίσης επικοινωνία παρακολούθησης 

πτυχιακών, μέσω Skype. 

-Ποιό το ύψος των επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία 

πενταετία; 

Το Τμήμα δε διαχειρίζεται μόνο του τα σχετικά κονδύλια. Οι ανάγκες καλύπτονται 

κεντρικά από το Ίδρυμα. 

 

4.7 Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους 

συνεργασία; 

-Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα. 

Αν ληφθεί υπ’ όψιν μόνο το μόνιμο Ε.Π. (13 συν 1 διδάσκων από το Κέντρο Ξένων 

Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής - Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.), για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 η 

αναλογία ήταν 81 σπουδαστές / διδάσκοντα (1.143 / 14) στα θεωρητικά 
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μαθήματα. 

Αν ληφθεί υπ’ όψιν το σύνολο του Ε.Π. (12 μόνιμοι + 11 έκτακτοι = 23 

διδάσκοντες), τότε η αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα, για το ακαδημαϊκό έτος 

2010-11, διαμορφώνεται σε 63 / 1 (1.442/23). 

-Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια. 

Ένας διδάσκων για 20 σπουδαστές, αν και αρκετές φορές ο αριθμός αυτός είναι 

μεγαλύτερος. 

-Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους 

φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;  

Ναι υπάρχουν. Δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και έξω από τα 

γραφεία των διδασκόντων. Οι ώρες τηρούνται και οι σπουδαστές/τριες τις 

αξιοποιούν. Επίσης οι φοιτητές υποστηρίζονται από τους 2 σύμβουλους-μέντορες 

καθηγητές του Τμήματος που αναλαμβάνουν σε συγκεκριμένες ώρες την 

εβδομάδα το mentoring  των φοιτητών του Τμήματος. Συμπληρωματικά δε στο 

θεσμό του μέντορα- συμβούλου καθηγητή, που έχει θεσμοθετήσει και υλοποιεί το 

Τμήμα μας, λειτουργεί και το γραφείο Διασύνδεσης πρόγραμμα mentoring στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ καθώς και ημερίδες καριέρας.  

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 πρώτη επαφή των φοιτητών του Τμήματος με ζητήματα ερευνητικής 

μεθοδολογίας γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Μεθοδολογία επιστημονικής 

έρευνας». Στο «Σεμινάριο τελειόφοιτων» οι γνώσεις συστηματοποιούνται και 

εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση και παρουσίαση σχετικής εργασίας που 

αναλαμβάνουν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.  Έτσι κατά την εκπόνηση 

της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές, με τη βοήθεια και υποστήριξη του 

επιβλέποντα καθηγητή, εφαρμόζουν τις επιστημονικές μεθόδους για την 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ∆ΜΥΠ 2010-11  Έκδοση 1.0      Απρίλιος  2012 

 

ανάπτυξη, ανάλυση του θέματος που έχουν αναλάβει. Τέλος οι φοιτητές που 

συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα και δράσεις του Τμήματος, αποκτούν 

ερεθίσματα και βάσεις για μια αποτελεσματική ενασχόληση σε θέματα 

μεθοδολογικής προσέγγισης ζητημάτων, αναζήτησης και αξιοποίησης της 

βιβλιογραφίας, υλοποίησης εμπειρικών ερευνών κτλ. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οργανώνεται (σποραδικά και με 

πρωτοβουλία των διδασκόντων) εκπαίδευση στη βιβλιοθήκη (με την βοήθεια και 

επίβλεψη βιβλιοθηκονόμου), για την ενημέρωση των σπουδαστών για τις 

διαθέσιμες ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές πληροφόρησης και την εξάσκησή τους 

στην εύρεση των στοιχείων και πληροφοριών, που αναζητούν κάθε φορά.  

Ο βασικός, όμως, τρόπος εκπαίδευσης των σπουδαστών στην ερευνητική 

διαδικασία, παραμένουν οι εργασίες που τους ανατίθενται και απαιτούν τη χρήση 

βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας ή / και πρωτογενή έρευνα. 

- Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα; 

Ναι και μάλιστα επιλέγονται αυτοί που κατά τεκμήριο παρουσιάζουν τις 

καλλίτερες επιδόσεις στα μαθήματά τους. Αυτό αποτελεί και μία ηθική ανταμοιβή 

των προσπαθειών τους.  

 

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;  

Με το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας στην συνδιοργάνωση συμποσίου, για την 

Εκπαίδευση στη Διοίκηση Υγείας και με το Τμήμα Μάρκετινγκ του ΤΕΙ Αθήνας, με 

το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελ/νήσου, 

με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελ/νήσου, με το Τμήμα Ιστορίας 

του Ιόνιου Πανεπιστημίου, με το Τμήμα Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων ΤΕΙ Μεσολογγίου, με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα 
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Γενικού Δικαίου Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου.  

-Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς; 

Το Τμήμα συνεργάζεται με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Οι συνεργασίες 

αναφέρονται στην ανταλλαγή καθηγητών, φοιτητών στο πλαίσιο της 

πραγματοποίησης διαλέξεων καθηγητών, μετακίνησης φοιτητών για την 

πραγματοποίηση εξαμήνου σπουδαστών ή πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του 

εξωτερικού ή εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας σε συνεργαζόμενα 

Πανεπιστήμια. Επίσης υπάρχουν κοινές δράσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων 

σε επίπεδο κοινών προγραμμάτων, συνεδριών, ομάδων εργασίας κτλ. Το Τμήμα 

συνεργάζεται με Ιδρύματα του εξωτερικού, στα πλαίσια των διακρατικών 

συμφωνιών ανταλλαγής φοιτητών (ERASMUS). Επίσης έχει συνάψει διακρατικές 

συμφωνίες αμοιβαίας συνεργασίας (ανταλλαγής φοιτητών και 

καθηγητών)(Memorandum of Understanding) στο πλαίσιο του προγράμματος 

ATLANTIS (συνεργασίες Πανεπιστημίων της Ευρώπης με Πανεπιστήμια των Η.Π.Α.). 

ειδικότερα έχει υπογράψει διακρατική συμφωνία συνεργασίας με το 

Πανεπιστήμιο State University of New York Institute of Technology at Utica / Rome 

( SUNYIT) New York USA και με το Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS συνεργάζεται με τα εξής 

πανεπιστήμια: 

 

Πανεπιστήμιο Δάση 

College of Communications and 

Management, Poland 

Κινητικότητα Σπουδαστών 

Κινητικότητα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

Κινητικότητα Διδακτικού 

Προσωπικού 

Masaryk University in Brno, Czech Republic Κινητικότητα Σπουδαστών 
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Κινητικτητα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

University of Perugia, Italy Κινητικότητα Σπουδαστών 

SzechenyiIstvan Universty, Hungary 

Κινητικότητα Σπουδαστών 

Κινητικότητα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

Κινητικότητα Διδακτικού 

Προσωπικού 

Kodolanyi Janos University of Aplied 

Sciences, Hungary 

Κινητικότητα Σπουδαστών 

Κινητικότητα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

Κινητικότητα Διδακτικού 

Προσωπικού 

Suleyman Demirel University, Turkey 

Κινητικότητα Σπουδαστών 

Κινητικότητα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

Κινητικότητα Διδακτικού 

Προσωπικού 

Cardenal Herrera University – Spin 

Κινητικότητα Σπουδαστών 

Κινητικότητα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

Κινητικότητα Διδακτικού 

Προσωπικού 

University Paris 13, France 

Κινητικότητα Σπουδαστών 

Κινητικότητα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

Klaipeda Business College, Lithania Κινητικότητα Σπουδαστών 
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Κινητικότητα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

Κινητικότητα Διδακτικού 

Προσωπικού 

Vilnius Bsiness College, Lithuania 

Κινητικότητα Σπουδαστών 

Κινητικότητα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

Κινητικότητα Διδακτικού 

Προσωπικού 

AbantIzzet Baysal nivesity, Turkey 

Κινητικότητα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

Κινητικότητα Διδακτικού 

Προσωπικού 

Siauliai University, ithuania 
Κινητικότητα Διδακτικού 

Προσωπικού 

University of Ljubljana, Slovenia 

Κινητικότητα Σπουδαστών 

Κινητικότητα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

University of Pecs, Hungary 
Κινητικότητα Διδακτικού 

Προσωπικού 

 

- Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, 

περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 

 

Ναι, στο πλαίσιο εκπαίδευσης συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, εργαζομένων 

κτλ. Τα παραπάνω πραγματοποιούνται κυρίως σε σεμινάρια κατάρτισης σε τομείς 

ενδιαφέροντος των ομάδων αυτών (π.χ. πληροφορική κτλ.). Καθώς και τακτά 

χρονικά διαστήματα ενημερωτικές ημερίδες και επισκέψεις μαθητών κτλ. σε 
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συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης. 

Επίσης, στο πλαίσιο σχετικών μαθημάτων διοργανώνονται τεχνικά σεμινάρια για 

τους εργαζομένους του τομέα Υγείας και Πρόνοιας στην περιφέρεια, όπως στην 

επιστημονική στήριξη των φορέων της περιφέρειας σε ζητήματα των υπηρεσιών 

Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Φαίνεται πως η στρατηγική του τμήματος ακολουθεί μια προσέγγιση περισσότερο 

«προσανατολισμένη στο προϊόν ή στην παραγωγή», δηλαδή οι φοιτητές με 

καλύτερη γνώση του ακαδημαϊκού πεδίου της διοίκησης Υγείας και Κοινωνικών 

υπηρεσιών έχουν περισσότερες πιθανότητες πρόσληψης. Ωστόσο, η προσέγγιση 

αυτή δείχνει να αντιβαίνει τις σύγχρονες εξελίξεις στο διεθνές εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, στο πλαίσιο των οποίων συστήνεται μια προσέγγιση περισσότερο 

«επικεντρωμένη στην αγορά και στο φοιτητή», δηλαδή η γνώση δημιουργείται 

από κοινού μέσω της αλληλεπίδρασης των φοιτητών με τους καθηγητές και τους 

επαγγελματίες της βιομηχανίας. Οι μοναδικές ικανότητες που αναπτύσσονται 

μέσα από αυτή τη διεπίδραση είναι εκείνες που αυξάνουν τις πιθανότητες 

πρόσληψης του φοιτητή. Με τον τρόπο αυτό, το τμήμα θα πρέπει να μελετήσει το 

πλήρες φάσμα της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών του, να ανακαλύψει το 

εκπαιδευτικό ταξίδι του φοιτητή εντός του λειτουργικού του χώρου, και να 

αναγνωρίσει τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται από την ανάπτυξη και 

διατήρηση ισχυρών δεσμών με το σύλλογο αποφοίτων. Τέλος, το τμήμα 

παρουσιάζει σαφή στρατηγικά πλεονεκτήματα, λόγω της μοναδικότητάς του, 

ωστόσο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην μπορεί να υποστηρίξει τον 

εκπαιδευτικό/γνωστικό πυρήνα του, δεδομένου του μικρού αριθμού των μόνιμων 

μελών ΕΠ και της ποικιλομορφίας της γνωστικής περιοχής του. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι χρειάζεται μεγαλύτερη επένδυση σε εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

4.10.  Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των 
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φοιτητών; 

-Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των 

μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας; 

Ναι και στόχος είναι αυτή η κινητικότητα να βελτιωθεί στο μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό. Ιδιαίτερα επιδιώκεται η ένταξη και νέων μελών της κοινότητας ΕΠ του 

Τμήματος σε σχετικές δράσεις καθώς επίσης και η εδραίωση των ποικιλότροπων 

και πολυδιάστατων δράσεων που έχουμε ήδη πετύχει και υλοποιήσει.  

-Πόσες και ποιές συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας 

του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; 

Το Τμήμα συνεργάζεται με Ιδρύματα του εξωτερικού, στα πλαίσια των 

διακρατικών συμφωνιών ανταλλαγής των φοιτητών (ERASMUS). 

-Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκαν προς 

άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά 

την τελευταία πενταετία; 

Επτά (7). 

-Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν 

προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά 

την τελευταία πενταετία; 

Κανένα. 

-Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 

ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

Οι σπουδαστές που μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα ήταν Δεκαέξι (16). 

-Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο 

ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

Τέσσερις. 

-Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που 
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πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα; 

Υπάρχουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το πρόγραμμα ERASMUS, επίσης 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο των οργάνων του Τμήματος ουσιαστική αξιολόγηση 

και εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα 

μετάβασης και στη συνέχεια αντιστοιχείται με αυτή του Τμήματος(αναλογούντα 

μαθήματα, βαθμός αντιστοίχησης κλ.π.). 

-Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού 

Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους; 

Η λειτουργία και η στελέχωσή τους είναι σχετικά ικανοποιητική. 

-Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για 

τα προγράμματα κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα; 

Ανακοινώσεις από τον Υπεύθυνο του προγράμματος ERASMUS και ενημέρωση 

κατά την υποδοχή των πρωτοετών σπουδαστών, διοργάνωση κύκλων ενημέρωσης 

ανά εξάμηνο και κυρίως στην αρχή των εξαμήνων. 

-Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα 

Ιδρύματα; 

Ναι οργανώνεται κύκλος ενημέρωσης και υποστήριξής τους. 

-Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές; 

Από τη φοιτητική μέριμνα και τους σπουδαστές του Τμήματος, που έχουν ήδη 

επισκεφτεί στα πλαίσια του ERASMUS, άλλα Ιδρύματα. 

-Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς 

σπουδαστές;  

Εάν απαιτηθεί, υπάρχει δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων του τμήματος στην 

Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα, για φοιτητές ERASMUS.  

-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; 
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Δεν υπάρχει χρηματική ενίσχυση, προβλέπεται όμως η μείωση του κόστους της 

μετακίνησης και της σίτισης, καθώς και ένα 10% των κλινών της φοιτητικής εστίας 

για τους εισερχόμενους φοιτητές. Όσον αφορά τους εξερχόμενους 

εκπαιδευτικούς, καλύπτονται από το Ίδρυμα επιπρόσθετα της ευρωπαϊκής 

χρηματοδότησης έξοδα διαμονής. 

-Πώς προωθείται στο Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; 

Από το ατομικό ενδιαφέρον που έχουν οι διδάσκοντες (ειδικά αυτοί που έχουν 

κάνει σπουδές σε Ευρωπαϊκές χώρες) και τις γνωριμίες που έχουν με συναδέλφους 

άλλων ΑΤΕΙ και Πανεπιστημίων. 

-Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του 

ακαδημαϊκού προσωπικού; 

Η ποιότητα της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού ελέγχεται τόσο από 

τις βεβαιώσεις των ιδρυμάτων με τα οποία υπήρξε συνεργασία, από τις διεθνείς 

διακρίσεις των ομάδων στις οποίες συμμετείχε, από τις διάφορες κοινές 

δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν (λόγω των διεθνών αυτών συνεργασιών), 

καθώς και από την μετέπειτα εξέλιξη της διεθνούς αυτής συνεργασίας. 

Οι διδάσκοντες στο Τμήμα έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας τόσο διδακτικής (12-16 

ώρες την εβδομάδα) όσο και διοικητικής (αφού δεν υπάρχει επαρκές βοηθητικό 

προσωπικό). 

Η αποδοχή του διδάσκοντα/ουσας είναι σημαντική από τους φοιτητές. Ο μέσος 

όρος των απαντήσεων τους στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης στις ερωτήσεις που 

αφορούν τους διδάσκοντες ήταν 4.13 (ικανοποιητικά) άνω του μέσου όρου των 

απαντήσεων στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Παρήγορο είναι το γεγονός ότι η ομάδα 

αυτή των ερωτήσεων συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο από όλες τις υπόλοιπες 

ομάδες και οι απαντήσεις πλησιάζουν στο «ικανοποιητικά» περισσότερο παρά στο 

«μέτρια». Παρόλα αυτά, όλοι οι διδάσκοντες οφείλουν να προσπαθήσουν να 
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βελτιώσουν την απόδοσή τους, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στη 

διδασκαλίας τους και οφείλουν να είναι περισσότερο προσιτοί στους φοιτητές.  

Από τα στοιχεία που εμφανίζονται στον πίνακα 2, παρατηρούμε μεγάλο πλήθος 

φοιτητών που δηλώνουν κάθε μάθημα, μέχρι και 2000 φοιτητές για τα δύο 

εξάμηνα. Βέβαια δεν προσέρχονται όλοι στις εξετάσεις, εξαιτίας του μεγάλου 

αριθμού φοιτητών που απλώς κάνουν την εγγραφή τους, δεν παρακολουθούν τα 

μαθήματα και δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις. Το ποσοστό των δηλωσάντων που 

πετυχαίνει να περάσει τις τελικές εξετάσεις κυμαίνεται από 20% έως 60%, εκτός 

κάποιων εξαιρέσεων σε ορισμένα μαθήματα.  

Όσον αφορά το βαθμό πτυχίου, από τα στοιχεία που εμφανίζονται στον πίνακα 5, 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων (περίπου 65%- 70%) έχει 

βαθμολογία πτυχίου 6 έως 6,9. Σχεδόν το 12% των αποφοίτων είχε βαθμό πτυχίου 

από 7 έως 8,4. 

Γενικά ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του τμήματος ΔΜΥΠ είναι περίπου 

6,5 (με άριστα το 10). Τα τελευταία χρόνια σχεδόν κανένας απόφοιτος δεν πήρε 

άριστα (βαθμό πάνω από 8,5) στο πτυχίου του.  

Mικρό ποσοστό αποφοιτά κανονικά σε 4 έτη (οκτώ εξάμηνα). Το μεγαλύτερο 

ποσοστό αποφοιτά στα 5 έτη στα 6 έτη. Θα πρέπει βέβαια εδώ να σημειώσουμε 

ότι η ορκωμοσία πτυχιούχων γίνεται μόνο Μάιο και Νοέμβριο κάθε έτους. Έτσι 

όσοι φοιτητές συμπληρώνουν 8 εξάμηνα φοίτησης τον Ιούνιο, ορκίζονται τον 

Νοέμβριο του επομένου ακαδημαϊκού έτους.  

Η ύλη των μαθημάτων γνωστοποιείται με ανακοινώσεις στους αντίστοιχους 

πίνακες ανακοινώσεων των μαθημάτων καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

Επιπλέον, η ύλη κάθε μαθήματος περιγράφεται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών 

που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Τέλος, αντίστοιχη 

ενημέρωση των φοιτητών γίνεται προφορικά από τους διδάσκοντες στις πρώτες 

διαλέξεις των μαθημάτων.  

Οι μαθησιακοί στόχοι γνωστοποιούνται κατά τη διαδικασία του μαθήματος. Θα 
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πρέπει να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων περιλαμβάνει 

υποχρεωτική παρακολούθηση των φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις και 

ασκήσεις πράξης στη διάρκεια των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στους 

φοιτητές όλα όσα αφορούν τα παραπάνω. Δεν υπάρχει διαδικασία μέτρησης της 

επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων, και το ωρολόγιο πρόγραμμα 

χρήζει βελτίωσης ώστε να τηρείται απόλυτα. 

Για το σύνολο των διδασκόμενων μαθημάτων διανέμονται στους φοιτητές βιβλία 

και όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη βιβλιογραφία σημειώσεις από τους διδάσκοντες 

καθώς και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο όπου μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες.  

Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων είτε με ανανέωση από τους 

συγγραφείς των βιβλίων και των σημειώσεων όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, με 

αντικατάσταση διδακτικών βοηθημάτων με περισσότερο ενημερωμένα, με 

προσθήκη νέων σημειώσεων καθώς και πληροφόρηση των φοιτητών για σχετικούς 

δικτυακούς τόπους.  

Τα βιβλία και οι σημειώσεις διανέμονται στους φοιτητές για κάθε μάθημα με την 

έναρξη του εξαμήνου. Υπάρχει όμως και συνεχής προσθήκη βοηθημάτων και 

πληροφόρηση των φοιτητών για πηγές βιβλιογραφίας σε όλη τη διάρκεια 

διδασκαλίας όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

Η επιπλέον βιβλιογραφική υποστήριξη αφορά α) την παροχή άρθρων 

ανασκόπησης και την επισήμανση επιπλέον πηγών ή άρθρων που μπορεί να 

βρεθούν από το Διαδίκτυο και το Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

(HealLink) και β) την επισήμανση της ύπαρξης βιβλίων στη βιβλιοθήκη του 

Ιδρύματος που καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο. Χρειάζεται βελτίωση των 

υπηρεσιών της βιβλιοθήκης αλλά και ενημέρωση των φοιτητών για τον τρόπο 

αξιοποίησης των υπηρεσιών αυτών.  

Οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν ικανοποιητική επάρκεια και καταλληλότητα. Δεν 

υπάρχει εγκατεστημένος μόνιμος υποστηρικτικός μηχανισμός σε όλες τις 

αίθουσες, παρά μόνο πίνακας. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητος ο εξοπλισμός τους με 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ∆ΜΥΠ 2010-11  Έκδοση 1.0      Απρίλιος  2012 

 

τα αντίστοιχα εποπτικά μέσα, για να μην αναγκάζονται οι διδάσκοντες να 

μεταφέρουν διαφανοσκόπια και φορητούς Η/Υ σε κάθε μάθημα. Βέβαια η 

εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού εμποδίζεται από θέμα φύλαξης των χώρων, μια 

που έχουν παρατηρηθεί επανειλημμένα κλοπές εξοπλισμού.  

Οι χώροι εργαστηρίων είναι άνετοι, καλά αεριζόμενοι και φωτιζόμενοι, 

φυλάσσονται από σύστημα συναγερμού, αλλά δεν είναι επαρκείς για το σύνολο 

των φοιτητών. Έτσι τα εργαστήρια γίνονται σε μικρές ομάδες φοιτητών, όλες τις 

ώρες της μέρας (πρωί, μεσημέρι και αργά το απόγευμα), από διαφορετικούς 

διδάσκοντες για το ίδιο μάθημα. Αυτό απαιτεί καλό συντονισμό μεταξύ 

διδασκόντων, ώστε να καλύπτεται η ίδια ύλη, αλλά πολλές φορές λόγω αργιών ή 

άλλων αιτιών, χάνονται διδακτικές ώρες σε κάποια τμήματα εργαστηρίων, που 

είναι δύσκολο να αναπληρωθούν. 

Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, υπάρχει το σπουδαστήριο του Ιδρύματος στο 

χώρο της βιβλιοθήκης το οποίο λειτουργεί και τις απογευματινές ώρες στο οποίο 

διατίθενται οι εγκατεστημένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές για χρήση από τους 

φοιτητές. Υπάρχει ακόμη ένα σπουδαστήριο με Η/Υ, χωρητικότητας περίπου 30 

ατόμων και το οποίο είναι διαθέσιμο συνέχεια (όλη την ημέρα όλη την εβδομάδα) 

και υπάρχει άτομο διαθέσιμο για βοήθεια των φοιτητών, όποτε χρειαστεί. 

Αυτή τη στιγμή εργάζονται στο τμήμα δύο (2) μέλη ΕΤΠ και αναμένεται η 

πρόσληψη ενός ακόμη ΕΤΠ. Εν τούτοις, η ύπαρξη περισσοτέρων ατόμων 

Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης υψηλής κατάρτισης θα έδινε τη 

δυνατότητα καλύτερης προετοιμασίας και εκτέλεσης διδακτικού και ερευνητικού 

έργου.  

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων για τα διάφορα θέματα 

που αναλύονται στις ασκήσεις πράξης γίνεται μια συνοπτική ανάλυση του θέματος 

από τον διδάσκοντα και κατόπιν επιλέγεται η βιβλιογραφική ύλη στο σχετικό θέμα. 

Το κάθε θέμα ανάλογα με την έκταση της πληροφορίας που υπάρχει δίδεται για 

επεξεργασία σε ένα άτομο ή σε ομάδες των δύο ή μέγιστο τριών ατόμων. Για την 
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ανεύρεση του όγκου της πληροφορίας χρησιμοποιούνται το διαδίκτυο και η 

βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. Επιπρόσθετα και όσα σχετικά θέματα υπάρχουν 

σε τεχνικά - κλαδικά περιοδικά στα οποία μέλη του Τμήματος είναι συνδρομητές. 

Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας αποτελεί μέλος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

HEAL LINK και ως εκ τούτου έχουμε ελεύθερη και συνεχή πρόσβαση στη βάση 

βιβλιογραφικής αναζήτησης των διεθνών οίκων επιστημονικών περιοδικών 

(Science Direct, Blackwell, Springer-Verlag, Wiley κλπ.) μέσω των οποίων με τη 

χρήση λέξεων – φράσεων κλειδιών βρίσκουμε σχετικές επιστημονικές εργασίες της 

τελευταίας τριακονταετίας τουλάχιστον.  

Για τη διδασκαλία χρησιμοποιείται κυρίως το πρόγραμμα Microsoft PowerPoint με 

διαφάνειες σε Η/Υ και προβαλλόμενες σε οθόνη με βιντεοπροβολέα, οι οποίες 

περιέχουν την ύλη του μαθήματος με αποσπάσματα αυτής διαμορφωμένα για 

συνοπτική παρουσίαση και σχήματα – εικόνες τόσο μέσα από το σύγγραμμα που 

έχει δημιουργηθεί και τυπωθεί για το συγκεκριμένο μάθημα, όσο και άλλα από 

την προσωπική συλλογή του διδάσκοντος από το διαδίκτυο καθώς και 

σκαναρισμένες εικόνες από σύγχρονα εγχειρίδια στο αντικείμενο. Δεν 

χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών και η επικοινωνία 

φοιτητών-διδασκόντων γίνεται σε μικρό ποσοστό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Στο τμήμα φοιτούν 1143 σπουδαστές και σπουδάστριες και τα μέλη ΕΠ είναι 13, 

οπότε η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων είναι 1/110(=1/100). Η αναλογία 

διδασκόντων-διδασκομένων στις αίθουσες διδασκαλίας είναι από 1/20 (κυρίως 

για εργαστηριακά μαθήματα) έως 1/50 (θεωρητικά μαθήματα) και κρίνεται 

ικανοποιητική. 

Δυσκολίες υπάρχουν στη συνεργασία διδασκόντων με τους φοιτητές αφού οι 

φοιτητές λίγες μόνο φορές απευθύνονται στους διδάσκοντες, κυρίως στην 

περίπτωση που θέλουν να αναλάβουν πτυχιακή εργασία. Αλλά και οι διδάσκοντες 

λόγω του μεγάλου φόρτου διδακτικού και διοικητικού έργου, δεν έχουν πολύ 

διαθέσιμο χρόνο για συνεργασία με τους φοιτητές.  
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Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία ξεκινά καταρχήν με τις 

διαδικασίας αναζήτησης βιβλιογραφίας κατά τη διάρκεια των ασκήσεων-πράξης 

κάθε μαθήματος και ολοκληρώνεται με την όσο το δυνατόν εις βάθος έρευνα στα 

πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας. Εν τούτοις, η μη αλληλεπίδραση των 

φοιτητών με μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα καθότι αυτή 

θα τους εισήγαγε ακόμη περισσότερο στα μονοπάτια της έρευνας.  

To Tμήμα έχει διάφορες συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού 

αποκλειστικά μέσω προσωπικών συνεργασιών των μελών των ΕΠ κυρίως από 

όπου προκύπτουν κοινά συνέδρια, ερευνητικές προτάσεις και προτάσεις για κοινά 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Ο σχεδιασμός του Τμήματος για το εγγύς μέλλον περιλαμβάνει ανάπτυξη αυτών 

των προτάσεων. Συγκεκριμένα συμμετοχή και σύναψη πρωτοκόλλου μόνιμης 

συνεργασίας με το διεθνές δίκτυο Αριστείας Κοινωνικών Επιστημών ICAROS στο 

οποίο συμμετέχουν 12 Πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη και το Τμήμα μας θα 

είναι το μοναδικό από την Ελλάδα που θα την εκπροσωπεί. 
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5. Ερευνητικό έργο 

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 συνίσταται στην διεξαγωγή βασικής, αλλά 

κυρίως εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας, που είναι σχετική με το γνωστικό 

αντικείμενο του Τμήματος. Το τελευταίο διάστημα δίδεται έμφαση στο ζήτημα της 

ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων με την παρότρυνση για συγγραφή 

άρθρων προς δημοσίευση ή/και παρουσίαση σε συνέδρια και η συμμετοχή σε 

εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Προς την ίδια κατεύθυνση 

στοχεύει η σε τακτά διαστήματα διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων από το 

Τμήμα.  

-Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος; 

Η γενικότερη ερευνητική δραστηριότητα παρακολουθείται από το Συμβούλιο του 

Τμήματος. 

-Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 

Τμήματος; 

Με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Τα βιογραφικά των μελών ΕΠ 

είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα 

ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

-Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας; Ποια είναι αυτά; 

Εξαιτίας των περικοπών, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας  

(περικοπές μισθών κι αποζημιώσεων για συμμετοχή σε συνέδρια), αλλά και λόγω 

του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΤΕΙ (μεγάλος αριθμός ωρών 
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διδασκαλίας για όλες τις βαθμίδες Ε.Π.) τα μόνα κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας 

είναι το προσωπικό ενδιαφέρον των μελών Ε.Π. και η θέληση για επαγγελματική 

εξέλιξη. 

-Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες 

χρηματοδότησης της έρευνας; 

Τα μέλη ΕΠ σε προσωπική βάση παρακολουθούν τις σχετικές προκηρύξεις για την 

ύπαρξη χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Τέλος ο Ειδικός Λογαριασμός του 

ΤΕΙ-Κ διαχέει πληροφορίες σε όλο το ΕΠ του Ιδρύματος σχετικά με το ζήτημα αυτό. 

-Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; 

Η διοικητική υποστήριξη πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ 

Καλαμάτας. Το ΤΕΙ-Κ πραγματοποιεί την προμήθεια απαραίτητου λογισμικού ή 

άλλων πόρων απαραίτητων για τη διεξαγωγή έρευνας. 

-Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας;  

Όχι. 

-Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος; 

Με ενημέρωση μέσα στην Γ.Σ. του Τμήματος, και από τα βιογραφικά των μελών ΕΠ 

που είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

-Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην ελληνική 

και διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα; 

Μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και 

συνέδρια. 

-Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό 

περιβάλλον; 

Δεν υπάρχει οργανωμένη διαδικασία διάχυσης των αποτελεσμάτων, ενημερώνεται 

τακτικά η ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο 
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Τμήμα; 

-Ποιά ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται 

σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; 

2004-2008: Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι: «Ανάπτυξη της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στον τομέα του πολιτισμού στην περιφέρεια. Μελέτη 

περίπτωσης ορεινής Ναυπακτίας», Αρχιμήδης, ΤΕΙ Καλαμάτας. Εκτός από μέλη Ε.Π. 

του Τμήματος συμμετείχαν και καθηγητές –ερευνητές από τα 2 άλλα τμήματα της 

ΣΔΟ καθώς και από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οι 

εκροές του έργου ήταν πέντε δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά καθώς και 2 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

2004-2008: Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι:  «Διερεύνηση της γυναικείας 

απασχόλησης στο Νομό Μεσσηνίας και σχεδιασμός μοντέλου ένταξης – 

επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας», Αρχιμήδης, ΤΕΙ Καλαμάτας 

Εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος συμμετείχαν και καθηγητές –ερευνητές από τα 

2 άλλα τμήματα της ΣΔΟ καθώς και από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οι εκροές του έργου ήταν τέσσερις δημοσιεύσεις σε 

έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και 2 ανακοινώσεις σε διεθνή 

επιστημονικά συνέδρια 

 

2008 -2009 : Υλοποιήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση Μονάδων 

Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου». Συμμετείχαν 5 μέλη ΕΠ του Τμήματος. 

2010- 2011. Έχει εγκριθεί και βρίσκεται στη φάση της έναρξης ερευνητικό 

πρόγραμμα, στα πλαίσια του Προγράμματος «Αρχιμήδης». Συμμετέχουν 4 μέλη ΕΠ 

του Τμήματος. Επίσης το Τμήμα συμμετέχει ως εταίρος, σε τρείς προτάσεις του 

ερευνητικού προγράμματος «ΘΑΛΗΣ», αναμένονται αποτελέσματα.  
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Επίσης από μέλη ΕΠ του Τμήματος εκπονούνται οι εξής έρευνες: 

1. Επίδραση μετεωρολογικών και βιοκλιματικών παραγόντων στη νοσηρότητα και 

στη θνησιμότητα σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει αρκετές μελέτες σχετικά με την επίδραση 

των βιοκλιματικών παραγόντων στη θνησιμότητα. Οι περισσότερες από αυτές 

επικεντρώνονται στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιακών επεισοδίων 

(καύσωνας) στη θνησιμότητα. Ο αριθμός αντίστοιχων μελετών σχετικών με την 

νοσηρότητα είναι περιορισμένος. Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες 

μελέτες, κυρίως κατά την περίοδο που προηγήθηκε των Ολυμπιακών Αγώνων του 

2004, που δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η ατμοσφαιρική ρύπανση 

επηρεάζουν τις εισαγωγές στα νοσοκομεία εξαιτίας καρδιοαγγειακών και 

αναπνευστικών προβλημάτων. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι 

σχετικές έρευνες έχουν κατά κανόνα πραγματοποιηθεί σε μεγάλα αστικά κέντρα ή 

σε περιοχές που περιλαμβάνουν μεγάλα αστικά κέντρα.  

2.Συμμετοχή στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα BRAFO του ευρωπαϊκού 

ερευνητικού ινστιτούτου με έδρα τις Βρυξέλες, International Life Sciences Institute, 

European Branch CILSI Europe), με θέμα “Risk Benefit Analysis of foods and public 

health”. 

3. Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CADSES  INTERREG III B NORTH-EASΤERN 

EUROPE με θέμα “sustainable growth of agriculture in CADSES area Identification of 

strategies and policies and methodologies (MasterPlan) for a sustainable  

developpement in rural areas”, από την οποία προέκυψαν ως εκροές πέντε 

δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, μια ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο 

με δημοσίευση στον τόμο των πρακτικών καθώς και δημοσιέυση στο συλλογικό 

τόμο PUBLIC POLIES IN EASTERN EUROPE publ. Cambridge scholar. 

4. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Ιταλικού Πανεπιστημίου L’Aquilla (το μέλος 

ΕΠ Ευγενία Μπιτσάνη με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή rco D’Arcangeli) . 
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Στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής ερευνητικής συνεργασίας εκπονήθηκε  έρευνα σε 

μεταδιδακτορικό επίπεδο με θέμα: « Διαχείριση – διοίκηση των κοινωνικών 

υπηρεσιών σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες : σύγχρονες προσεγγίσεις των 

διαπολιτισμικών σχέσεων και της πολυπολιτισμικής παιδείας, η περίπτωση 

Τεργέστης Γκορίτζια» Οι εκροές του έργου ήταν επτά δημοσιεύσεις σε έγκριτα 

διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και 2 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά 

συνέδρια με αντίστοιχες δημοσιεύσεις στους τόμους των πρακτικών των 

συνεδρίων αυτών, αναμένεται δε η αποδοχή δυο άρθρων ακόμη από αντίστοιχα 

περιοδικά και η έκδοση της σχετικής μονογραφίας στην αγγλική και ιταλική 

γλώσσα από τον επιστημονικό ( της αυτής επιστημονικής περιοχής) ιταλικό 

εκδοτικό οίκο Iannelli Publish.”Sistema Innovazione”. 

6. Συμμετοχή στην έρευνα, «Διαχρονικές μεταβολές στη φυσική κίνηση του 

αστικού πληθυσμού». 

Η μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ερευνητική ομάδα του 

ΠΜΣ « Ιστορική Δημογραφία» του Ιόνιου Πανεπιστημίου, πρόγραμμα στο οποίο 

συμμετέχει και το Τμήμα.  

7. Συμμετοχή σε έρευνα με θέμα « Η νοσηρότητα του Ελληνικού πληθυσμού μέσα 

από τα αρχεία μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας». Η μελέτη θα στηριχθεί σε 

πρωτογενές αρχειακό υλικό προερχόμενο από μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Η 

εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί όμως από τη διαθεσιμότητα των αρχειακών πηγών. Και 

η μελέτη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την ερευνητική 

ομάδα του ΠΜΣ « Ιστορική Δημογραφία» του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

8.Το Τμήμα έχει συμμετάσχει στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης 

ερευνητικού έργου από κοινού με το ΚΤΕ Θεσσαλίας (ερευνητικό ινστιτούτο του 

ΑΤΕΙ Λάρισας) που αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση πληροφοριακού 

συστήματος για την επικουρούμενη κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων και 

ευπαθών ομάδων. Αναμένεται η εξεύρεση οικονομικών πόρων για την έναρξη 
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υλοποίησης του έργου. 

9. Μελετάται στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών (γεγονός πολύ σημαντικό με το 

Τμήμα), ένα διεπιστημονικό θέμα που είναι η επίδραση των πληροφοριακών 

συστημάτων υγείας και νεωτερισμών όπως τα κοινωνικά δίκτυα στον κοινωνικό 

αποκλεισμό, στο ψηφιακό χάσμα και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων με συναδέλφους του 

τμήματος διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, ώστε να γίνει καταγραφή των 

σύγχρονων τάσεων, των πεδίων εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην υγεία 

αλλά των προσδοκώμενων ωφελειών. Αποτέλεσμα αυτής της ώσμωσης 

αναμένεται να είναι η σύνταξη άρθρων και ανακοινώσεων σε συνέδρια. 

10. Επίσης, στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής μέλους Ε.Π. του 

Τμήματος (Πανεπιστήμιο UCL της Βρετανίας), διεξήχθη έρευνα για τη Σχετιζόμενη 

με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ) ατόμων Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) στην Ελλάδα. 

Για την έρευνα αυτή έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετάφραση, πολιτισμική 

προσαρμογή και στάθμιση εργαλείου μέτρησης της ΣΥΠΖ για ΣΔ (disease-specific). 

Η έρευνα διεξήχθη σε 8 σημεία σε όλη την Ελλάδα με δείγμα 1100 ατόμων. Τα 

αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα σε διεθνή περιοδικά.  

Σε εξέλιξη επίσης βρίσκονται οι παρακάτω έρευνες  που πραγματοποιούνται και με 

συμμετοχή φοιτητών μας γεγονός πολύ σημαντικό για το Τμήμα: 

11. Διαχρονική μελέτη κοορτής, η οποία σκοπό έχει να εξετάσει τυχόν αλλαγές στη 

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής, που προκάλεσε η οικονομική κρίση στη 

χώρα μας. Η έρευνα αφορά στην περίπτωση ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. Στην 

έρευνα συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 

Αθήνας και μια Ιατρός- βιοστατιστικός του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών. 

12. Μελέτη για την εφαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλειών (ΚΕΝ) στην 

Ελλάδα. Στην έρευνα συμμετέχουν 3 σπουδαστές και ομάδα από Νοσοκομεία ΕΣΥ, 

στα οποία εφαρμόζονται τα ΚΕΝ. Η μελέτη θα είναι η πρώτη που μελετά τα 
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αποτελέσματα του νέου συστήματος αποζημίωσης των νοσοκομείων. 

13.Μελέτη για τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. Στη μελέτη συμμετέχουν 3 σπουδαστές. 

Αναλύει τις εμπειρίες από την εφαρμογή του θεσμού, εντοπίζει τα προβλήματα και 

προτείνει λύσεις για την επίλυση τους. 

14. Μελέτη για τη λειτουργία της αγοράς φαρμάκου στην Ελλάδα. Στη μελέτη 

συμμετέχουν 3 σπουδαστές. Αναλύει τα εγγενή προβλήματα της αγοράς, τις 

αλλαγές που επήλθαν στον τρόπο συνταγογράφησης και αξιολογεί ποιοτικά και 

ποσοτικά τα νέα δεδομένα στην αγορά φαρμάκου. 

15.Το Τμήμα έχει υποβάλλει πρόταση επιμόρφωσης αποφοίτων, στο πλαίσιο της 

Δια Βίου Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα ΔΜΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας, ως 

επικεφαλής της πρότασης με τίτλο: « Νέες Τεχνολογίες και Υπηρεσίες στη Διοίκηση 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 

1. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (150) 

1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ: Σύγχρονα μοντέλα Διοίκησης στην Υγεία και Πρόνοια 

1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (30 ώρες) 

1.3 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (30 ώρες) 

1.4 ΕΝΟΤΗΤΑ: Κοινωνικές Ανισότητες/ ασθένεια και Ποιότητα Ζωής (30 ώρες) 

1.5 ΕΝΟΤΗΤΑ: Μεθοδολογία Αξιολόγησης νέων Επιχειρηματικών μοντέλων (30 

ώρες) 

Επίσης, συμμετέχει ως συνεργαζόμενο Τμήμα σε τρεις άλλες προτάσεις η πρώτη 

με το τμήμα ΔΜΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας, η δεύτερη με το ΤΕΙ Πειραιά και η άλλη με το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η πορεία των προτάσεων αυτών ευρίσκεται ακόμα στη 

διαδικασία της έγκρισης από το ΥΠΕΠΘΔΙΒΕ. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι το 

Τμήμα στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ είχε υποβάλλει τέσσερις 

προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκε η μία όπως προαναφέρθηκε και η μοναδική σε 

επίπεδο Σχολής, όπως επίσης και στον ΑΡΧΙΜΗΔΗ Ι είχε υποβάλλει δύο προτάσεις  

και εγκρίθηκαν και οι δυο. 
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-Ποιό ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες; 

Γενικά το μεγαλύτερο μέρος των μελών ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές 

πρωτοβουλίες και όλα τα μέλη ΕΠ συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι οποίες λόγω όμως αντικειμενικών δυσκολιών 

(θεσμικό πλαίσιο, ελλιπής χρηματοδότηση) ή δεν υλοποιούνται ή καθυστερούν 

πολύ να υλοποιηθούν. Επίσης 3 μέλη ΕΠ είναι στη διαδικασία εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής.  

-Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα 

ερευνητικά προγράμματα 

Ναι. (στα προγράμματα BRAFO & CADSES συμμετείχαν 3 μεταδιδακτορικοί 

φοιτητές ). 

5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; 

-Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων. 

Το τμήμα διαθέτει δύο αίθουσες που χρησιμοποιούνται και ως ερευνητικά 

εργαστήρια (αίθουσες 150 και 152). Οι αίθουσες αυτές είναι στο στάδιο της 

αναβάθμισης. 

Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών 

εργαστηρίων. 

Είναι σχετικά ικανοποιητικές. 

Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Δεν ισχύει για το Τμήμα. 

Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;  

Υπάρχουν υπολογιστές σύγχρονης τεχνολογίας για όλα τα μέλη Ε.Π. 

Ποιά ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές; 

Δεν ισχύει για το Τμήμα. 

Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών; 
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Οι υποδομές χρησιμοποιούνται κάθε φορά που αυτό είναι αναγκαίο από τα μέλη 

ΕΠ του τμήματος είτε για την εκπόνηση πειραματικού μέρους μιας μελέτης είτε για 

την άντληση βιβλιογραφίας. 

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 απαραίτητο λογισμικό ανανεώνεται κάθε 2-3 χρόνια, μέχρι τώρα. 

Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών 

υποδομών; 

Η χρηματοδότηση γίνεται κυρίως από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΤΕΙ 

Καλαμάτας. Πάντοτε όμως αναζητούνται κι άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως 

μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται στο ίδρυμα, και μέσω του 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού 

προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία; 

Απόλυτα ικανοποιητικές. 

Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 15.  

 

5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα 

από τρίτους; 

Ικανοποιητικά εξάλλου φαίνεται και από τον αρκετά μεγάλο αριθμό 

ετεροαναφορών, γεγονός που σημαίνει ότι το Τμήμα μέσω της ερευνητικής 

δραστηριότητας των μελών του τυχαίνει διεθνούς αναγνωρίσεως από άλλους 

επιστήμονες. 

Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 16.  
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5.6. Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; 

Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές 

(α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος; 

Ναι στα πλαίσια των προαναφερομένων ερευνητικών προγραμμάτων. 

(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού; 

Υπάρχουν μεμονωμένες συνεργασίες με άλλα Τμήματα Πανεπιστημίων της 

Ελλάδας. Έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες. 

(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού; 

Ναι, μέσω της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του, όπως αναφέρθηκε 

διεξοδικά σε προηγούμενες ενότητες. Από τη στιγμή που υπάρχουν 

θεσμοθετημένες συνεργασίες στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων (π.χ. ΕRASMUS, 

ATLANTIS), γίνεται προσπάθεια να θεσμοθετηθούν συνεργασίες και σε ερευνητικό 

επίπεδο σε μόνιμη βάση με τα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, ζήτημα το 

οποίο έχει δρομολογηθεί μετά το πέρας της αξιολόγησης του τμήματος. 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν μεμονωμένες συνεργασίες μελών ΕΠ με Ιδρύματα του 

Εξωτερικού. Συμμετοχή στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα BRAFO του 

ευρωπαϊκού ερευνητικού ινστιτούτου με έδρα τις Βρυξέλες, International Life 

Sciences Institute, European Branch CILSI Europe), με θέμα “Risk Benefit Analysis of 

foods and public health. Επίσης μετά την αξιολόγηση του Τμήματος, έχει 

δρομολογηθεί η σύναψη πρωτοκόλλου σε συνεργασία με το εν λόγω Ινστιτούτο 

και χρησιμοποίηση μελών του Τμήματος ως εμπειρογνωμόνων, καθώς και σε 

τακτική βάση συμμετοχή του Τμήματος, ως εταίρου στα ερευνητικά προγράμματα 

που υποβάλλει και υλοποιεί το ILSI. 

5.7. Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν 

απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος; 

Δεν έχουν υπάρξει συγκεκριμένες θεσμοθετημένες διακρίσεις. 
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5.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην 

έρευνα; 

Στο ερευνητικό πρόγραμμα «Αξιολόγηση Μονάδων Υγείας Περιφέρειας 

Πελοποννήσου» συμμετείχαν 3 σπουδαστές του Τμήματος, που γενικά είναι 

μικρός αριθμός. Γίνεται προσπάθεια όμως, μέσω των πτυχιακών εργασιών, να 

ενταχθούν σταδιακά κυρίως σε εφαρμοσμένες έρευνες- μελέτες. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξητική τάση των επιστημονικών δημοσιεύσεων 

τόσο των μελών ΕΠ του τμήματος, όσο και των επιστημονικών συνεργατών, όπως 

μπορούμε να δούμε στον πίνακα 7. Ακόμη όμως, η παραγωγή έρευνας μπορεί να 

αναπτυχθεί πολύ περισσότερο, διότι η δυναμική του τμήματος, κυρίως μέσω των 

μελών του ΕΠ, και οι ανάγκες του κάτω από τις σημερινές συνθήκες όχι μόνο το 

επιτρέπουν, αλλά το επιβάλλουν. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος. Την ευθύνη 

ενημέρωσης για δυνατότητες χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων 

φέρουν ατομικά τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Αυτό γίνεται είτε από την 

παρακολούθηση των προκηρύξεων Εθνικών Αναπτυξιακών και Ερευνητικών 

Προγραμμάτων είτε από την παρακολούθηση των προκηρύξεων Ερευνητικών 

Προγραμμάτων της Ε.Ε. Έτσι, τα ερευνητικά προγράμματα εκτελούνται από λίγα 

μέλη του τμήματος. 

Οι ερευνητικές υποδομές κρίνονται σχετικά ικανοποιητικές, διότι δεν έχουν 

ανανεωθεί από το 2001 (αίθουσες 150-152). Μέσα από τα προγράμματα της 

βιβλιοθήκης του ΤΕΙ υπάρχει πρόσβαση σε εκδοτικούς οίκους και άρθρα 

περιοδικών. Υπάρχουν αρκετά συγγράμματα αλλά αυξημένες είναι και οι ανάγκες 

σε νέα βιβλία καθώς και σε προγράμματα λογισμικού. 

Όπως μπορούμε να δούμε και στον αντίστοιχο πίνακα 7, οι επιστημονικές 

δημοσιεύσεις των μελών του τμήματος την τελευταία τριετία είναι αρκετές.  

Ικανοποιητικός είναι ο βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα, 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ∆ΜΥΠ 2010-11  Έκδοση 1.0      Απρίλιος  2012 

 

από τρίτους. Αρκετές αναφορές άλλων ερευνητών αφορούν στις δημοσιεύσεις 

μελών ΕΠ του τμήματος.  

Ικανοποιητικές κρίνονται οι ερευνητικές συνεργασίες των μελών του Τμήματος, 

τόσο με άλλους επιστήμονες για την παραγωγή έρευνας, όσο και με συμμετοχή σε 

διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων. Ακόμη, μέλη του τμήματος διδάσκουν σε 

προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων τμημάτων και συμμετέχουν σε 

editorial board περιοδικών, καθώς και ως κριτές σε επιστημονικά περιοδικά και 

διεθνούς κύρους με impact factor. 

Μικρός είναι ο βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην έρευνα, γεγονός που 

οφείλεται στο πολύ χαμηλό επίπεδο των εισακτέων τα τελευταία χρόνια. Η 

συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα πραγματοποιείται κυρίως μέσω της 

πτυχιακής τους εργασίας ή μέσω της συμμετοχής τους σε κάποια έργα 

ερευνητικών προγραμμάτων. Τα μέλη του τμήματος συνεχίζουν την προσπάθεια 

συνεχούς βελτίωσης της συμμετοχής των φοιτητών στην έρευνα, αλλά τα κίνητρα 

θα μπορούσαν να αυξηθούν, με την λειτουργία προγράμματος μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών σπουδών αυτόνομα από το Τμήμα. 
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 

Η ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς του νομού, της 

ευρύτερης περιοχής και της χώρας εν γένει απορρέει από τον ίδιο τον 

προσανατολισμό του, που έχει ως βασική συνιστώσα τη διασύνδεση της γνώσης 

με την παραγωγή και τις πραγματικές συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς. 

Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα ΔΜΥΠ συστηματικά στοχεύει στη συνεργασία με τους 

ΚΠΠ φορείς του με σκοπό να μεταλαμπαδεύσει σ’ αυτούς τις αρχές και τα 

εργαλεία της επιστήμης αλλά και να αξιοποιήσει τις εμπειρίες και τους 

προβληματισμούς των φορέων γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν την 

εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος. 

Η πραγματοποίηση των συνεργασιών αυτών κατ’ αρχήν υλοποιείται σε επίπεδο 

Δημόσιων και Ιδιωτικών οργανισμών διαμέσου της πρακτικής άσκησης που 

πραγματοποιούν οι φοιτητές. Το γεγονός ότι τα μέλη ΕΠ αναλαμβάνουν την 

ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στους οργανισμούς 

αυτούς διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά της. Έτσι οι 

φοιτητές εξασκούνται πάνω στο αντικείμενο της διοίκησης υγείας και πρόνοιας, 

γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των λογιστηρίων και των διοικητικών 

λειτουργιών και διαδικασιών, βρίσκονται αντιμέτωποι με τα πραγματικά 

προβλήματα των νοσοκομείων κλπ. και αποκτούν χρήσιμες γνώσεις για την 

μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Επίσης μέλη του Τμήματος έχουν, 

κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, συνεργαστεί με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Μεσσηνίας και το ΓΝΝ Καλαμάτας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν 

εφαρμοσμένες έρευνες και μελέτες για λογαριασμό αυτών. 

Το Τμήμα, σε συνεργασία με το ΓΝΝ Καλαμάτας, έχει στο παρελθόν υλοποιήσει 

σεμινάρια κατάρτισης και ημερίδες προκειμένου να αναδείξει ζητήματα και 
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προβληματισμούς πάνω σε συγκεκριμένα θέματα αλλά και να προτείνει λύσεις σ’ 

αυτά. Έτσι, έχει υλοποιήσει σεμινάριο για τους υπαλλήλους του ΓΝΝ Καλαμάτας 

προκειμένου να τους εξοικειώσει με την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες 

καθώς και τεχνικό σεμινάριο  για να τους ενημερώσει και να τους εξοικειώσει με 

τις νέες διαδικασίες στο χώρο της υγείας (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, νέες 

διαδικασίες στον τομέα προμηθειών κλπ) και πραγματοποίησε ημερίδα για να 

αναδείξει τα προβλήματα του χώρου των υπηρεσιών υγείας και να αναδείξει 

συγχρόνως μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών με 

ταυτόχρονη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας τους. Επίσης, 

διερευνάται η δυνατότητα υλοποίησης σεμιναρίου κατάρτισης των κληρικών της 

Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας στο ευρύτερο πεδίο της πληροφορικής και της 

χρήσης νέων τεχνολογιών. 

Επιπλέον, το τμήμα συμμετέχει στην ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού 

Ιατρείου στην Καλαμάτα και έχει συνάψει σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας με 

τους συνιδρυτές τον ιατρικό σύλλογο Μεσσηνίας και την Επιστημονική Ιατρική 

Εταιρία. Υποστηρίζει επιστημονικά στο λειτουργικό μέρος τις πανελλήνιες 

ομοσπονδίες α) Νεφροπαθών, β) Διαβητικών καθώς και το Χαμόγελο του Παιδιού 

τη ΔΙΟΤΙΜΑ, το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, καθώς και όλους τους εθελοντικούς κοινωνικούς 

φορείς του νόμου. Το Τμήμα είχε αναλάβει την εκπόνηση των επιχειρησιακών 

σχεδίων του ΓΝΝ Καλαμάτας και τη στήριξη στη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών 

του. Μέλη του τμήματος έχουν εκπονήσει την πρώτη συστηματική επιστημονική 

καταγραφή των μονάδων κοινωνικής πρόνοιας της εκκλησίας της Ελλάδος ύστερα 

από ανάθεση της Αρχιεπισκοπής των Αθηνών. 

Επίσης, συνάδελφοι του Τμήματος είχαν την επιστημονική ευθύνη για την 

πραγματοποίηση έρευνας στο πλαίσιο του Προγράμματος EQUAL του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που υλοποίησε η Διαδημοτική Αναπτυξιακή 

Εταιρία «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΑΕ». Ακόμη, το Τμήμα με εκπρόσωπό του συμμετείχε στο 

διοικητικό συμβούλιο της Αναπτυξιακής σύμπραξης της Αιτωλικής ΑΕ. 
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Ο τίτλος του Προγράμματος ήταν: Διερεύνηση αναγκών για στήριξη, εκπαίδευση 

και κατάρτιση των νέων από ορεινές μειονεκτούσες περιοχές της περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας» . 

Μέλος Ε.Π. του Τμήματος εκπροσωπεί το Τμήμα στο σχεδιασμό και υλοποίηση 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 

Δήμου Καλαμάτας. Επίσης, δυο μέλη του Τμήματος έχουν διατελέσει ύστερα από 

επιλογή, Διοικητές Γ.Ν., ένα μέλος ΕΠ αναπληρωτής Διοικητής ΠΕΣΥ Πελ/ νήσου. 

Δύο μέλη ΕΠ πρόεδροι κοινωνικών δομών του Νόμου (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, ΚΑΦΚΑ 

Φιλιατρών) και από το 2010 πρόεδρος της επιτροπής προμηθειών Υγείας της 

χώρας είναι μέλος ΕΠ του Τμήματος. 

Σημαντική είναι η συνεργασία του Τμήματος με το Επιμελητήριο Καλαμάτας. Έτσι, 

μέλη ΕΠ του Τμήματος έχουν συνεργαστεί με τον παραπάνω φορέα προκειμένου 

να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του θεσμού της ετήσιας εμπορικής 

έκθεσης που πραγματοποιεί το Επιμελητήριο και επιπλέον, συμμετέχουν στην 

έρευνα για τα προβλήματα και τις προοπτικές της απασχόλησης στο νομό 

Μεσσηνίας. 

Μέλη του τμήματος μετέχουν κατά διαστήματα στις μελέτες σχετικά με την αγορά 

εργασίας και την ανεργία στο νομό που πραγματοποιεί το γραφείο διασύνδεσης 

του Ιδρύματος. 

Μέλος ΕΠ του Τμήματος είναι επιστημονικός σύμβουλος του επιμελητηρίου 

Μεσσηνίας. 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών που γίνεται σε ΚΠΠ φορείς, συνδέει τους φορείς 

με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη μέσω των πτυχιακών εργασιών των 

φοιτητών, καταγράφονται και μελετώνται διάφορα προβλήματα αλλά και θετικές 

προσπάθειες των ΚΠΠ φορέων.  

Θετικότατη κρίνεται η συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και 

εθνική ανάπτυξη, καθώς πολλοί απόφοιτοι του τμήματος είναι στελέχη φορέων 

του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στον χώρο της υγείας και πρόνοιας. Ακόμη με 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ∆ΜΥΠ 2010-11  Έκδοση 1.0      Απρίλιος  2012 

 

τα συνέδρια που διοργανώνει το τμήμα, ή συνεργάζεται για τη διοργάνωσή τους, 

προβάλλεται η περιοχή της Καλαμάτας, η περιφέρεια της Πελοποννήσου και 

ενισχύεται η ανάπτυξή τους. 

Στους άμεσους στόχους του Τμήματος περιλαμβάνεται και η διεύρυνση της 

συνεργασίας με περισσότερους φορείς σε Πανελλαδικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

μέσω της συμμετοχής του σε σχετικά δίκτυα. Επίσης το τμήμα συνεργάζεται σε 

μόνιμη βάση με μεγάλα ιδιωτικά Νοσοκομεία στην Αθήνα (Ιασώ, Υγεία, 

Ευρωκλινική, Metropolitan). Η συνεργασία αυτή συνίσταται στην αμφίδρομη 

παροχή γνώσης και επιστημονικής/ τεχνικής στήριξης και έχει αποφέρει 

πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους φοιτητές του τμήματος, δημιουργία 

περισσοτέρων θέσεων πρακτικής άσκησης με σχετικά υψηλή αμοιβή καθώς και 

δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας για τους απόφοιτους του. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι στην Ευρωκλινική και στα Νοσοκομεία Υγεία και Ωνάσειου οι 

απόφοιτοι του τμήματος αποτελούν σημαντικό μέρος του διοικητικού 

προσωπικού. 

Το τμήμα έχει επίγνωση του σπουδαίου ρόλου που διαδραματίζει από κοινωνικής 

και πολιτιστικής πλευράς ιδιαίτερα στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Αυτό 

εκφράζεται κυρίως μέσω ευκαιριών για δια βίου μάθηση, μέσω σύμπραξης με 

τοπικούς φορείς και σχολές της ευρύτερης περιοχής, και μέσω της διοργάνωσης 

εκδηλώσεων που συντελούν στην αύξηση του επιπέδου των γνώσεων των τοπικών 

παραγωγικών μονάδων.  

Το τμήμα προγραμμάτισε να επενδύσει, μεταξύ άλλων, σε μια αίθουσα 

τηλεδιάσκεψης που διευκολύνει την εμπλοκή του σε σεμινάρια εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

Όπως και σε άλλους τομείς, το τμήμα έχει ξεκάθαρη αντίληψη για το τι πρέπει να 

κάνει όσον αφορά τις συνεργασίες του με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και άλλους 

φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

7.1. Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 

Κύριος στόχος και στρατηγική του Τμήματος είναι και θα πρέπει να παραμείνει η: 

� Πιστή τήρηση του νομοθετικού πλαισίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

� Ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

� Διαρκή αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών για την παρακολούθηση 

των διεθνών εξελίξεων στην διοίκηση υγείας και στην κοινωνική διοίκηση  

� Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

� Διαρκή σύνδεση με τους φορείς  της αγοράς εργασίας στην οποία 

απευθύνεται 

Συνακόλουθα στρατηγική του Τμήματος, προκειμένου να πετύχει τους κύριους 

στρατηγικούς του στόχους, αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των σπουδών κυρίως στα 

εξής σημεία: 

� Ισχυροποίηση του βασικού κορμού του προγράμματος σπουδών 

� Ενίσχυση περεταίρω της πρακτικής άσκησης, ως θεσμός που εισάγει τους 

φοιτητές μας στην αγορά εργασίας 

� Εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, με χρήση νέων τεχνολογιών 

� Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα στα εργαστήρια 

Η/Υ. 

� Περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και βελτίωση της επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης της με τις σπουδές. 

� Ανάληψη πρωτοβουλιών για ενδυνάμωση της διασύνδεσης με την κοινωνία, 

ιδιαίτερα σε ευαίσθητους κοινωνικά,  πολιτιστικά, πολιτικά και εθνικά 

τομείς. 
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� Σύνδεση σπουδών και επαγγέλματος, με έμφαση στις σύγχρονες τάσεις. 

- Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και 

παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 

των αναπτυξιακών του στρατηγικών; 

Η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας γίνεται μέσω των Γενικών Συνελεύσεων 

του Τμήματος, καθώς και με την συμμετοχή στις Επιτροπές, που είναι 

επιφορτισμένες για την υλοποίηση ή παρακολούθηση υλοποίησης αναπτυξιακών 

στρατηγικών.  

- Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό 

σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες; 

Όπου απαιτείται. Συγκεκριμένα από φέτος κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 

τα διοικητικά όργανα και οι επιτροπές του τμήματος υποβάλλουν στη ΓΣ του 

τμήματος απολογισμού του έργου τους ετησίως και προγραμματισμό για το 

επόμενο ακαδημαϊκό έτος προκειμένου το τμήμα, να έχει απτή εικόνα της εξέλιξης 

υλοποίησης των στόχων του και να μπορεί να επεμβαίνει αναδραστικά  όπου 

χρειάζεται. Στην κατεύθυνση αυτή τηρούνται στατιστικά στοιχεία και δείκτες, που 

αποστέλλονται στο ΥΠΕΠΘΔΒΕ, όταν ζητούνται, και στην εθνική στατιστική 

υπηρεσία. 

-Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη 

ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; 

Το Τμήμα έχει πραγματοποιήσει 2 Συμπόσια και αρκετές Ημερίδες με διεθνείς 

συμμετοχές. 

-Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 

Δε συνδέεται με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο, διότι οι εγκρίσεις που παρέχει το 

ΥΠΕΠΘΔΒΕ είναι πάντοτε λιγότερες από τις θέσεις που ζητούνται και, συνήθως, 

δίνονται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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-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); 

Το Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ζήτησε 100 σπουδαστές/σπουδάστριες και 

τελικά εισήχθησαν 295. 

-Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού 

επιπέδου; 

Οι προσπάθειες του Τμήματος για προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου 

περιορίζονται, όπως είναι φυσικό, από το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων. 

Πάντως, το Τμήμα έχει απευθυνθεί στα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.). Επίσης, ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις σχολείων 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για παροχή πληροφόρησης σχετικά με το 

Τμήμα, συμμετέχοντας σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνει το γραφείο 

διασύνδεσης του Ιδρύματος. Το Τμήμα προβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του 

Τ.Ε.Ι., αλλά σκοπεύει να προχωρήσει στην έκδοση πληροφοριακών φυλλαδίων για 

την εκπαίδευση που παρέχεται, τη δυναμικότητα του επαγγέλματος και την 

υψηλή απορροφητικότητα που παρουσιάζουν οι απόφοιτοι, τις μελλοντικές 

ευκαιρίες εξέλιξης, την ανάδειξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου του 

Τμήματος κτλ. Το έντυπο διαφημιστικό- ενημερωτικό υλικό θα μοιραστεί σε 

χώρους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής.  

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 είχε καταρτίσει τετραετή προγραμματισμό το 2008-09. Οι αλλαγές στο 

Νομοθετικό Πλαίσιο και η οικονομική συγκυρία δεν έχουν επιτρέψει την 
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υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί. Παρ’ όλα αυτά, στις Γενικές Συνελεύσεις 

του Τμήματος τίθενται ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης και λαμβάνονται οι αντίστοιχες αποφάσεις - επί παραδείγματι, η 

μεγάλη και διαρκής προσπάθεια για ριζική και ουσιαστική αναθεώρηση του 

Προγράμματος Σπουδών κάθε τρία έτη, η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση της 

υποδομής των εργαστηρίων του Τμήματος και για επιλογή εκτάκτου Ε.Π. με 

υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Επιπροσθέτως, το θεσμικό πλαίσιο, ο 

μεγάλος φόρτος εργασίας του Ε.Π. και οι εξαιρετικά περιορισμένοι χρηματικοί 

πόροι θέτουν εμπόδια στην υλοποίηση μιας φιλόδοξης στρατηγικής ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης. Βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος είναι η σύνδεσή του με τους 

πυλώνες –Γνώση- Ακαδημαϊκό περιβάλλον και από την άλλη μεριά με τον πυλώνα 

που αφορά την οικονομία και την κοινωνία. Σε αυτόν τον ορίζοντα το Τμήμα κρίνει 

επιτακτική την ανάγκη περαιτέρω εδραίωσης και εξάπλωσης των σχέσεων με τους 

παραγωγικούς φορείς, στους οποίους απευθύνεται με στόχο τη στρατηγική 

εμπλοκή τους στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, τη διδασκαλία και την 

έρευνα, καθώς και την μέχρι στιγμής σημαντική συμβολή τους στην πρακτική 

άσκηση των φοιτητών. Επίσης το Τμήμα δίνει εξίσου ιδιαίτερη έμφαση στην 

υποστήριξη και στην περαιτέρω ανάπτυξη του ερευνητικού έργου και κυρίως της 

πρωτογενούς και εφαρμοσμένης έρευνας. Αυτοί οι δύο στόχοι τίθενται σε άμεσο 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και θα λειτουργούν αλληλοσυμπληρωματικά μεταξύ 

τους. Έτσι, μεσοπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα, το Τμήμα επιδιώκει μέσω 

της εξεύρεσης χρηματοδότησης από τους παραγωγικούς φορείς στους οποίους 

απευθύνεται στην ίδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και 

εγκαθίδρυση μόνιμων διεθνών ερευνητικών συνεργασιών εξασφαλίζοντας έτσι 

την βιωσιμότητα του. Τα παραπάνω αναλύονται λεπτομερώς στις ενότητες 9 και 

10 της παρούσας έκθεσης. 

-Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 

αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι; 
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Μέσω συζήτησης στην ΓΣ του Τμήματος, στους τομείς και γενικότερα στα όργανα 

του Τμήματος. 

-Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 

αποτελεσμάτων του; 

Οι αποφάσεις που άπτονται ζητημάτων ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

δημοσιοποιούνται στους φοιτητές και στο Ίδρυμα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. 
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

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 στελεχώνεται με δύο διοικητικούς υπαλλήλους και, όπως 

προαναφέρθηκε, με δύο μέλη ΕΤΠ (τη στιγμή αυτή όμως που συντάσσεται η 

έκθεση ήδη ο ένας διοικητικός υπάλληλος αποσπάσθηκε σε άλλη γραμματεία). Οι 

τομείς δεν διαθέτουν γραμματεία. Το κυριότερο πρόβλημα που υπάρχει είναι η 

σύγχυση ρόλων μεταξύ καθηγητών και γραμματείας και ιδιαίτερα του μονομελούς 

οργάνου διοίκησης του Τμήματος (προϊστάμενος) και γραμματείας, με 

αποτέλεσμα να δαπανάται υπερβολικά μεγάλο μέρος του χρόνου των μελών ΕΠ, 

ιδιαίτερα του προϊστάμενου και των υπεύθυνων των τομέων, σε καθαρά 

γραμματειακό έργο. Ακόμα και η επικοινωνία με τους φοιτητές συνίσταται καθαρά 

σε αποσαφήνιση, εξήγηση και ενημέρωση διαδικασιών της γραμματείας. Αυτό 

πιστεύουμε ότι θα λυθεί με την εκπόνηση σχετικού καθηκοντολογίου/οδηγού 

γραμματείας το οποίο εντάσσεται στον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό του Τμήματος.  

-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 δύο διοικητικοί υπάλληλοι της Γραμματείας εξυπηρετούν 13 μέλη μόνιμου Ε.Π. 

και αρκετούς επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες, καθώς και τους 

σπουδαστές. Οι ώρες υποδοχής των σπουδαστών (Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 

12.00-14.00), δεν είναι αρκετές για την εξυπηρέτησή τους, λόγω του πλήθους των 
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κατ’ έτος εισαγόμενων. Ίσως θα μπορούσε να λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα 

και απόγευμα, κυρίως τις πρώτες δύο εβδομάδες του εξαμήνου αλλά και κατά τη 

διάρκεια των εξεταστικών περιόδων για να υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν τόσο από 

τους σπουδαστές όσο και από τους διδάσκοντες. 

-Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του 

Τμήματος με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο ικανοποιητική 

για τις ανάγκες του Τμήματος είναι  

(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 

(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; 

Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με εκείνες της κεντρικής 

διοίκησης του Ιδρύματος είναι αρκετά ικανοποιητική. Η οργάνωση και το ωράριο 

λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και των Υπηρεσιών Πληροφόρησης ικανοποιούν, σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό, τις ανάγκες του Τμήματος. Θα μπορούσε, βεβαίως, η 

Βιβλιοθήκη να είναι ανοικτή και το Σάββατο προκειμένου να μπορούν να 

εργαστούν όσοι σπουδαστές ή διδάσκοντες το επιθυμούν. 

- Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα 

Σπουδαστήρια του Τμήματος; 

Κατά την τελευταία τριετία το Τμήμα διατηρεί Σπουδαστήριο στην Αίθουσα 152, το 

οποίο περιλαμβάνει α) την ηλεκτρονική βάση των πτυχιακών εργασιών, β) 

πτυχιακές εργασίες που εκπονήθηκαν στο Τμήμα σε ηλεκτρονική και έντυπη 

μορφή και, γ) ικανό αριθμό αντιτύπων διδακτικών εγχειριδίων και άλλων βιβλίων 

σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Είναι εξοπλισμένο με δύο (2) σταθμούς εργασίας 

και ψηφιακό εκτυπωτή. 

Το Σπουδαστήριο λειτουργεί δανειστικά, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 

αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων. Προς το παρόν λειτουργεί με την παραπάνω 

μορφή για λίγες ώρες την εβδομάδα και σε αίθουσα, όπου παράλληλα διεξάγονται 

μαθήματα Τμημάτων της ΣΔΟ. Όμως, η προοπτική του είναι να μετεξελιχθεί στο 
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άμεσο μέλλον, όταν οι γενικότερες (κυρίως κτηριακές) συνθήκες το επιτρέψουν, σε 

ολοκληρωμένο Εργαστήριο Μελέτης Σύγχρονων Προβλημάτων της Διοίκησης και 

του Σχεδιασμού Πολιτικών για την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια και θα είναι το 

πρώτο ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Υποδομή εργαστηρίων 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εργαστηρίων, σε κάθε σπουδαστή αναλογεί 

ένας Η/Υ, στον οποίο υπάρχουν εγκατεστημένα όλα τα εργαλεία λογισμικού που 

θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα. Όλοι οι Η/Υ είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. 

Το τοπικό δίκτυο του Τμήματος συνδέεται με την μισθωμένη γραμμή του ΑΤΕΙ, η 

οποία με τις υφιστάμενες υποδομές παρέχει εύρος ζώνης 500 Mbps, ενώ δύναται 

να υποστηρίξει μεταφορά δεδομένων της τάξης του 1 Gbps. Το δίκτυο του 

Ιδρύματος είναι συνδεδεμένο με το GUNΕT (GreekUniversityNetwork). 

Σε όλες τις αίθουσες εργαστηριακών μαθημάτων έχουν εγκατασταθεί εικοσιπέντε 

(25) Η/Υ και ακόμη ένας (1) σταθμός εργασίας, καθώς και ψηφιακό προβολικό. Οι 

Η/Υ είναι τύπου Pentium και είναι εξοπλισμένοι με όλο το απαραίτητο για τη 

διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος λογισμικό. 

Σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο, για τη διδασκαλία εργαστηριακών 

μαθημάτων διατίθεται και αίθουσα τηλεδιασκέψεων (αίθουσα 94, στο ισόγειο του 

«παλαιού» κτηρίου).  

Για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων μεριμνούν τα δύο μέλη Ειδικού 

Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) του Τμήματος. 

-Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;  

Η λειτουργία τους είναι αποτελεσματική αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι εξυπηρετούν πολύ 

μεγάλο αριθμό φοιτητών  για πολλές ώρες την εβδομάδα. 

-Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών του Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 
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Από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης. Οι οποίες είναι σχετικά  

αποτελεσματικές. Ωστόσο το Τμήμα προσπαθεί εκ των ενόντων να βελτιστοποιεί 

την ιστοσελίδα του. 

8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; 

-Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή; 

Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή έχει εφαρμοστεί. Λόγω του μεγάλου αριθμού 

των σπουδαστών, έχουν επιλεγεί 2 μόνιμα μέλη ΕΠ. Τα μέλη ΕΠ που έχουν οριστεί 

σας Σύμβουλοι Καθηγητές/μέντορες αναρτούν ώρες επικοινωνίας με τους 

φοιτητές και γενικότερα ευρίσκονται σε άμεση επαφή με τους φοιτητές. 

-Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών; 

Σε επίπεδο Ιδρύματος, υπάρχει ενημέρωση από τα αντίστοιχα γραφεία, για το 

άνοιγμα ηλεκτρονικού λογαριασμού από τους φοιτητές με οικονομικές και 

χαμηλές χρεώσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις δίνονται 

στο μόνιμο Ε.Π. και κατόπιν αίτησης και στο έκτακτο Ε.Π. Η όλη πρόσβαση κρίνεται 

αρκετά αποτελεσματική, δεδομένων των παροδικών προβλημάτων που 

παρουσιάζει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

-Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο 

αποτελεσματική είναι η λειτουργία της;  

Δεν υπάρχει οργανωμένη υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών. Η 

βασική πρόνοια που λαμβάνεται είναι στο ωρολόγιο πρόγραμμα - διδασκαλία των 

θεωρητικών μαθημάτων το απόγευμα, για τους σπουδαστές του έκτου και του 

εβδόμου εξαμήνου, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων φοιτητών 

απαντάται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια να 

υπάρχουν και απογευματινά εργαστηριακά τμήματα, για την εξυπηρέτησή τους. 

-Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και 

εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο 
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αποτελεσματική είναι η λειτουργία της; 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 λειτουργούν φροντιστηριακά μαθήματα για τους 

αδύναμους σπουδαστές.  

-Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες 

φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); 

Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. 

-Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των 

νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;  

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οργανώνεται ημερίδα υποδοχής των νέων 

σπουδαστών, στην οποία τους παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα 

Σπουδών και τα υπόλοιπα θέματα (σίτιση, μετακίνηση, κ.τ.λ.). Είναι 

αποτελεσματική, διότι παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση και εντάσσει ομαλά τους 

σπουδαστές στην ακαδημαϊκή ζωή του Τμήματος. 

Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση δυσκολιών 

προσαρμογής και έχει δράσει συμβουλευτικά.  

-Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος 

γενικότερα; 

Πέραν της παρακολούθησης των μαθημάτων, οργανώνονται ημερίδες και 

εκδηλώσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τους 

σπουδαστές. 

-Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το 

Τμήμα; 

Οι αλλοδαποί φοιτητές αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι 

φοιτητές, αλλά τους δίνεται περισσότερος χρόνος για να εγκλιματιστούν στο 

Τμήμα. Το Ίδρυμα τους εξασφαλίζει στέγαση και σίτιση. 

8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα; 
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-Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.  

Η βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Καλαμάτας είναι συνδρομήτρια σε πάνω από 100 

επιστημονικά περιοδικά και διαθέτει συνολικά πάνω από 30.000 τίτλους. Το 65%-

70% αυτών είναι ελληνόγλωσσοι και οι υπόλοιποι ξενόγλωσσοι (βιβλία, περιοδικά, 

εργασίες κ.τ.λ.). Τα τεκμήρια, που αφορούν σε ηλεκτρονικά περιοδικά και την 

πρόσβαση σε αυτά, είναι επαρκή και υψηλής ποιότητας, δεδομένης της 

διασύνδεσης μέσω της κοινοπραξίας των Ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με 

ψηφιακές βιβλιοθήκες. Τα Ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα διδακτικά εγχειρίδια 

και βιβλία είναι μεν επαρκή, από πλευράς ποσότητας, ενώ γίνονται προσπάθειες η 

ανανέωσή τους να γίνεται ταχύτερα, ώστε η βιβλιοθήκη να είναι πάντα 

επικαιροποιημένη και να εξυπηρετεί τις ανάγκες για έρευνα των μελών ΕΠ, αλλά 

και των σπουδαστών.  

-Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.  

Η επάρκεια και ποιότητα του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού είναι αρκετά 

ικανοποιητική. 

Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων.  

Η επάρκεια του χώρου του Σπουδαστηρίου είναι αρκετά ικανοποιητική. Η 

ποιότητα του χώρου πρέπει να βελτιωθεί., όπως επίσης να διατεθεί αποκλειστικά 

για τις ανάγκες του τμήματος όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 

Ο αριθμός των γραφείων (έξι συν ένα του Προϊσταμένου) είναι ικανοποιητικός. Η 

ποιότητά τους είναι ικανοποιητική. 

Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων. 

Η Γραμματεία συστεγάζεται με τις Γραμματείες των άλλων δυο Τμημάτων της 

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα εργονομίας και 

οργάνωσης και διάσπασης της προσοχής. Η ποιότητά του χώρου είναι μέτρια.  

Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. 
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Το Τμήμα χρησιμοποιεί την αίθουσα 150 στον 2ο όροφο, ως αίθουσα 

συνεδριάσεων. Η αίθουσα είναι ικανοποιητική σε μέγεθος. Επίσης, παρέχει 

αρκετές ευκολίες, όπως υπολογιστή, projector, σύνδεση στο internet, οι οποίες 

στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού του Τμήματος προγραμματίζεται να 

ανανεωθούν. 

Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, 

μουσεία, αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ). 

Το Τμήμα δεν διαθέτει άλλους χώρους. 

Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ. 

Στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων 

ατόμων, όπως ατόμων με κινητικά προβλήματα. Ωστόσο, οι υποδομές του 

Ιδρύματος κρίνονται ανεπαρκείς. Επίσης, στη βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Καλαμάτας 

υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση άλλων ειδικών ομάδων ατόμων, όπως 

τυφλών. 

Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε 

υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος;  

Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, κατόπιν συνεννόησης με τις διοικητικές υπηρεσίες του 

Ιδρύματος, προκειμένου να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα, έχουν πρόσβαση στα 

αμφιθέατρα του Ιδρύματος, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης και σε όποιον άλλο 

εξοπλισμό επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν. 

8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες 

υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); 

Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;  

Το Τμήμα και οι διδάσκοντες σε αυτό διαθέτουν:  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dmyp@teikal.gr) 

• υπηρεσία e-class 

• στα μέλη Ε.Π. έχει παραχωρηθεί laptop 
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• σε επίπεδο Ιδρύματος, υπάρχει πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου 

γίνονται οι δηλώσεις των μαθημάτων από τους σπουδαστές, στην αρχή 

κάθε εξαμήνου. Τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται στο ηλεκτρονικό 

«μαθητολόγιο» της Γραμματείας, με το οποίο γίνεται η διαχείριση των 

μαθημάτων και των φακέλων των φοιτητών, για έκδοση πιστοποιητικών, 

βεβαιώσεων κ.τ.λ. 

Επίσης, υποστηρίζονται οι υπηρεσίες του προγράμματος «Εύδοξος». 

Υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος ενότητα για ανακοινώσεις, ενημερώσεις, 

εκδηλώσεις κ.λπ.  

Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους 

φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος; 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιείται από όλους (διοικητικές υπηρεσίες, 

φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό).  

Το πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας και το σύστημα του Ευδόξου 

χρησιμοποιείται από τους φοιτητές και τη Γραμματεία. 

Η υπηρεσία e-class χρησιμοποιείται από το μεγαλύτερο μέρος της ακαδημαϊκής 

κοινότητας του Τμήματος. 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται από όλους.  

Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα 

στο διαδίκτυο;  

Όλα μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. 

Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο; 

Το τμήμα που αφορά το διδακτικό προσωπικό ανανεώνεται άμεσα, στην 

οποιαδήποτε αλλαγή (πχ ώρες γραφείου, δημοσιεύσεις κλπ). 

Γίνεται προσπάθεια, το τμήμα που αφορά τα μαθήματα, να ανανεώνεται κάθε 

εξάμηνο.  

Τα τμήματα που αφορούν πληροφορίες για πτυχιακές, πρακτική άσκηση και 
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πρόγραμμα σπουδών, ανανεώνονται άμεσα, όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή. 

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; 

Καταβάλλεται προσπάθεια να γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων 

υποδομών. Στην αρχή κάθε έτους γίνεται καταγραφή των διαθέσιμων υποδομών 

και εξετάζεται η κατάστασή τους, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες και 

διορθώσεις. 

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; 

Δεν προβλέπεται καμία διαδικασία διαχείρισης των οικονομικών πόρων του 

τμήματος λόγω του νομικού πλαισίου του. 

Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά 

εφαρμόζεται; 

Όχι. Δεν προβλέπεται καμία διαδικασία, διότι λόγω θεσμικού πλαισίου το τμήμα 

δεν έχει αυτόνομα πόρους και συνεπώς δεν τους διαχειρίζεται. 

Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

Όχι. 
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9. Συμπεράσματα 

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 του Τμήματος είναι τα εξής (ανά ενότητα της 

παρούσας Έκθεσης): 

 

Πρόγραμμα Σπουδών 

1. Ο βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Σπουδών στους στόχους του 

Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας είναι πολύ ικανοποιητικός μέχρι το 

2011 (πριν την κρίση). 

2. Υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των μαθημάτων (Γενικής Υποδομής - Ειδικής 

Υποδομής και Ειδικότητας) και το σύστημα των προαπαιτούμενων μαθημάτων 

είναι λειτουργικό. 

3. Η χρήση πολλαπλών τρόπων αξιολόγησης είναι αποτελεσματική - η 

διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών κρίνεται διαφανής. 

4. Η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής εργασίας κρίνεται 

διαφανής. 

5. Το Τμήμα ήταν από τα πρώτα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus. 

6. Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης είναι καλά οργανωμένος, αφού αποτελεί 

δομικό στοιχείο του Προγράμματος Σπουδών και το Τμήμα αξιοποιεί τη 

μακρόχρονη εμπειρία του. Το ίδιο ισχύει και για την πτυχιακή εργασία. 

7. Υπάρχει ένα δίκτυο διασύνδεσης (Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης) του 

Τμήματος με κοινωνικούς, παραγωγικούς ή πολιτιστικούς φορείς, με σκοπό την 
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πρακτική άσκηση των φοιτητών και έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες, και ήδη 

έχουν δημιουργηθεί αρκετές   θέσεις απασχόλησης φοιτητών μετά την 

αποφοίτησή τους, σε τοπικό και εθνικό, κυρίως, επίπεδο. 

8. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή εργασία. 

9. Η διεθνής διάσταση του Προγράμματος Σπουδών είναι ικανοποιητική. 

Το πρόγραμμα σπουδών και όλες οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν σε 

ηλεκτρονική μορφή και είναι διαθέσιμες σε όλους τους φοιτητές. Όπως 

διαπιστώθηκε από συζητήσεις με τους φοιτητές και τα αποτελέσματα των 

ερωτηματολογίων, το πρόγραμμα σπουδών είναι ενδιαφέρον και επιτρέπει 

σημαντική εμβάθυνση στην επιλεγόμενη κατεύθυνση ειδίκευσης, θα χρειαστεί 

όμως άμεση προσαρμογή λόγω των αντικειμενικών συνθηκών και της 

πρόσφατης θεσμοθέτησης και στα ΤΕΙ των μονών –ζυγών εξαμήνων, αλλά 

κυρίως λόγω των ραγδαίων εξελίξεων που γίνονται αυτή τη στιγμή στο χώρο της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εξ αιτίας της κρίσης και της εφαρμογής του 

μνημονίου και στην παιδεία. 

Η συνολική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών ευνοείται από την  

αξιοποίηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού (μόνιμου ή έκτακτου), 

εφ’ όσον όλοι οι διδάσκοντες είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

τίτλων και έχουν σημαντική διδακτική εμπειρία. Κάτι που επίσης διευκολύνει 

την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών είναι οι καλές σχέσεις μεταξύ των 

φοιτητών και καθηγητών. Ωστόσο, το έκτακτο ΕΠ δεν διαθέτει γραφείο ή χώρο 

υποδοχής των φοιτητών, κάτι που δεν τους επιτρέπει να ενδυναμώσουν τις 

σχέσεις με τους φοιτητές αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις. Παρόλα αυτά, η 

επαφή με τους φοιτητές διευκολύνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. 

Στο Τμήμα επικρατεί θετικό πνεύμα και συναδελφικό κλίμα που υποστηρίζει 

τον αμοιβαίο σεβασμό, την εποικοδομητική εργασιακή δεοντολογία και την 

ανταλλαγή ιδεών. 
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Διδακτικό έργο 

1. Εφαρμόστηκε (με ικανοποιητικά αποτελέσματα) το σύστημα αξιολόγησης, 

βάσει των κατευθύνσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

2. Ακολουθείται μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας, που εμπλουτίζει το 

περιεχόμενο των μαθημάτων.  

Η εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας και μελετών περίπτωσης 

υποστηρίζεται από εξοπλισμένες αίθουσες και αμφιθέατρα διδασκαλίας, καθώς 

και από ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης ( e- class). Τόσο οι καθηγητές όσο 

και οι φοιτητές χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία ολοένα και περισσότερο. 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σε περιβάλλον εργαστηρίου 

εφαρμογή και χρήση ειδικών λογισμικών πακέτων, τα οποία ενισχύουν την 

εμπειρία τους και τους προσφέρουν πραγματικά την ευκαιρία να ωφεληθούν 

στην πράξη, σε λίγα όμως ακόμη μαθήματα. 

Το Τμήμα και όλα τα μέλη ΕΠ προσπαθούν να εμπλουτίζουν τα μαθήματα τους 

με σύγχρονη βιβλιογραφία. 

3. Η οργάνωση, δομή και τήρηση του ωρολογίου προγράμματος είναι 

ικανοποιητική. 

4. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (είδος, αριθμός, επικαιροποίηση, κάλυψη ύλης) 

είναι ικανοποιητικά. 

Υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας, εφόσον η 

πλειονότητα των μελών ΕΠ εμπλέκεται σε ερευνητικές δραστηριότητες. Το 

εκπαιδευτικό προσωπικό προσπαθεί να κατευθύνει το ενδιαφέρον των 

φοιτητών προς την έρευνα εμπλέκοντας τους μεταξύ άλλων και σε ερευνητικά 

σεμινάρια(σεμινάρια τελειοφοίτων, ομαδικά σεμινάρια κλ.π.). Η συσχέτιση της 

διδασκαλίας με την έρευνα προφανώς θα προσφέρει στους φοιτητές 

περισσότερα κίνητρα για δραστηριοποίηση στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και θα 

τους εξασφαλίσει προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν 

περισσότερο στις δραστηριότητες του Τμήματος, στις σπουδές τους, αλλά και 
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στον ευρύτερο επιστημονικό τομέα τους. 

Το Τμήμα έχει καταβάλλει αξιέπαινες προσπάθειες να εξασφαλίσει ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και στις διοικητικές δραστηριότητες. Ωστόσο 

δεν είναι εύκολο να κατανεμηθούν διαχειριστικά και διοικητικά καθήκοντα 

στον περιορισμένο αριθμό μόνιμου προσωπικού, καθώς θα πρέπει ταυτόχρονα 

να παρέχουν σημαντικό διδακτικό έργο. 

5. Η χρήση των ΤΠΕ στα εργαστηριακά μαθήματα είναι επαρκής και 

ικανοποιητική. 

6. Η αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων στα εργαστηριακά μαθήματα είναι 

ικανοποιητική, προβλέπεται όμως λόγω οικονομικής κρίσης σημαντική 

ανατροπή αυτής της αναλογίας σε βάρος των φοιτητών και της ποιότητας της 

εκπαίδευσης.  

 

Ερευνητικό έργο 

1. Το ερευνητικό έργο είναι ικανοποιητικό, δεδομένων των αντικειμενικών 

δυσκολιών που υπάρχουν. 

2. Η αναγνώριση του ερευνητικού έργου είναι ικανοποιητική 

3. Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη διεθνή και Ελληνική 

επιστημονική κοινότητα είναι ικανοποιητική. 

 

Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 

1. Τα μέλη του Ε.Π. αντιμετωπίζουν θετικά την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών 

όπως, άλλωστε, και οι αντίστοιχοι φορείς. 

2. Το Τμήμα οργανώνει με μεγάλη επιτυχία εκδηλώσεις, για την ενημέρωση 

των ΚΠΠ φορέων, σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο 

έργο του. 

 

Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 



 

Σελίδα  112 

 

112 

1. Τα μέλη του Ε.Π. του Τμήματος προσπαθούν να προσελκύσουν υψηλού 

επιπέδου μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, παρά τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

2. Το Τμήμα κάνει συνεχείς προσπάθειες για την προσέλκυση υποψηφίων 

σπουδαστών υψηλού επιπέδου, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από το 

σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων, το ασαφές θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ και 

τη γενικότερη νοοτροπία και αντίληψη που υπάρχει στην Ελληνική κοινωνία , η 

οποία θεωρεί τα ΤΕΙ υποδεέστερα συλλήβδην όλων των Πανεπιστημίων. 

 

Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

1. Η λειτουργία της Γραμματείας είναι σχετικά  ικανοποιητική, λαμβανομένου 

υπ’ όψιν του όγκου του επιτελούμενου έργου και λαμβανομένου υπόψη ότι 

κυρίως τα μέλη ΕΠ στηρίζουν τη γραμματεία. Υπάρχουν, πάντως, αρκετά 

μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. 

2. Η συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και τις Υπηρεσίες Πληροφόρησης είναι 

ικανοποιητική. 

3. Η λειτουργία των εργαστηρίων είναι αποτελεσματική, λαμβανομένου υπ’ 

όψιν του μεγάλου αριθμού των σπουδαστών. 

4. Η πρόσβαση των μελών στη χρήση ΤΠΕ είναι σχετικά ικανοποιητική. 

5. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος είναι 

σχετικά ικανοποιητική, διότι όπως αναλύθηκε παραπάνω, το Τμήμα δεν 

διαθέτει κονδύλια για περεταίρω τεχνική στήριξη των υπηρεσιών του ΤΠΕ 

6. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την ορθολογική χρήση των 

διαθέσιμων υποδομών και εξοπλισμού του Τμήματος, και ιδιαίτερα από τα 

μέλη ΕΠ γνωστικού αντικειμένου πληροφορικής που καταβάλλουν τεράστιες 

προσπάθειες γι’ αυτό.  

 

Τα κυριότερα αρνητικά σημεία του Τμήματος είναι τα εξής (ανά ενότητα της 
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παρούσας Έκθεσης): 

 

Πρόγραμμα Σπουδών 

1. Δεν υπάρχει επικαιροποιημένη έντυπη έκδοση του Οδηγού Σπουδών, στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

2. Διαφαίνεται ήδη από το 2011 η αναγκαιότητα άμεσης προσαρμογής του στις 

νέες συνθήκες, όπως παραπάνω έχουν περιγραφεί. 

3. Τέλος ενώ το πρόγραμμα σπουδών , όπως έχει λεπτομερώς αναγραφεί 

ανωτέρω ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιστήμης της τεχνολογίας και της 

κοινωνίας, εν τούτοις λόγω αλλαγής του Νόμου/θεσμικού πλαισίου με την 

εισαγωγή των μονών/ζυγών εξαμήνων  κλπ, πρέπει να αναθεωρηθεί για να 

προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. 

 

Διδακτικό έργο 

1. Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες για την παρακολούθηση 

παραμέτρων του διδακτικού έργου (επικαιροποίησης των διδακτικών μεθόδων, 

μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων, στρατηγικός 

σχεδιασμός σχετικά με την κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, ποιότητας της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού). 

2. Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών Ε.Π. είναι 

μεγάλος, δεδομένου του μεγάλου υποχρεωτικού ωραρίου που θεσπίζει ο 

Νόμος των Τ.Ε.Ι. Αν συνυπολογιστούν και οι χρονικές απαιτήσεις διοικητικού 

και ερευνητικού έργου, ο εβδομαδιαίος φόρτος εργασίας είναι εξαιρετικά 

βαρύς. 

3. Μη επαρκής χρήση των ΤΠΕ στα θεωρητικά μαθήματα. 

4. Η κινητικότητα των διδασκόντων είναι πολύ περιορισμένη. Δεν υπάρχουν 

πόροι για πρόσθετη οικονομική ενίσχυση μετακινουμένων φοιτητών. Οι 

αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις των μελών Ε.Π. του Τμήματος αποτελούν 
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ανασταλτικό παράγοντα στις μετακινήσεις. 

5. Ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα δεν είναι ο επιθυμητός, 

κυρίως διότι λόγω θεσμικού πλαισίου (μέχρι πρότινος δεν επιτρεπόταν η 

ανάπτυξη μεταπτυχιακών από τα ΤΕΙ). 

 

 

Ερευνητικό έργο 

1. Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος. Η ερευνητική του 

πολιτική καθορίζεται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του 

Ιδρύματος. Παρ’ όλα αυτά, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πραγματοποίηση 

μελετών στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Η έρευνα που επιτελείται 

οφείλεται αποκλειστικά στην ερευνητική πρωτοβουλία των μελών του. 

2. Οι υπάρχουσες ερευνητικές υποδομές είναι και διαθέσιμα κονδύλια για 

υποτροφίες έρευνας και χρήζουν διαρκούς ανανέωσης. 

Υπάρχει ερευνητική δεινότητα και, το κυριότερο, αληθινός ζήλος για συμμετοχή 

σε ερευνητικά προγράμματα και για δημοσιεύσεις σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον πολύ μικρό αριθμό των 

μονίμων μελών ΕΠ, το πλήθος των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων των 

μελών αυτών, καθώς και την άνιση αναλογία φοιτητών – καθηγητών (ΑΦΚ) και 

την προφανή έλλειψη σαφούς θεσμικής υποδομής για έρευνα ή για 

μεταπτυχιακά προγράμματα με ερευνητικό προσανατολισμό στο τμήμα. Αυτό 

σημαίνει μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για 

συμμετοχή σε συνέδρια, μετακινήσεις/διαμονή για ερευνητικούς σκοπούς, 

φιλοξενία ερευνητών από άλλα ιδρύματα κτλ., ιδιαίτερα δε στις σημερινές 

συνθήκες οικονομικής κρίσης. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω προβλήματα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος είναι ενεργό και ενθαρρύνει την έρευνα 
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με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα με συμμετοχή σε 

ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια καθώς και με εκδόσεις βιβλίων και 

δημοσιεύσεις άρθρων με το σύστημα κριτών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 

τμήμα έχει ικανότητες. Η έρευνα δε που σχεδιάζεται και διεξάγεται είναι 

υψηλού επιπέδου και αφορά αντικείμενα εθνικού αλλά και διεθνούς 

ενδιαφέροντος. 

Τέλος, το γεγονός ότι η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ ανήκει στην πανελλήνια ένωση 

πρόσβασης σε ψηφιακές βιβλιοθήκες διευκολύνει σημαντικά την ηλεκτρονική 

πρόσβαση των μελών ΕΠ σε ένα ικανό αριθμό επιστημονικών πηγών 

(επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων) σχετικών με την ειδικότητά 

τους. 

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΕΠ (μόνιμων και μη) εκφράζεται με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι περιλαμβάνουν εποπτεία 

ερευνητικών προγραμμάτων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, 

δημοσιεύσεις σε βιβλία και περιοδικά με ή χωρίς σύστημα κριτών, καθώς και 

συμμετοχή σε τοπικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια. Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι 

το γεγονός ότι οι ερευνητικές 

δραστηριότητες του τμήματος διαθέτουν τοπική, περιφερειακή, εθνική, και 

διεθνή εμβέλεια. 

Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

1. Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες για την παρακολούθηση 

παραμέτρων της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης (σχεδιασμού / 

διαμόρφωσης, υλοποίησης, παρακολούθησης και δημοσιοποίησης βραχυ-

μεσοπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης, συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων). 

2. Το Τμήμα στερείται του βασικού εργαλείου του πραγματικού 

αυτοκαθορισμού του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών. 

Παρακάτω, στα βραχυπρόθεσμα μέτρα το τμήμα θίγει μια σειρά από κρίσιμα 

ζητήματα. Μεσο-μακροπρόθεσμα το τμήμα έχει προγραμματίσει σημαντικές 
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συνεργασίες με διεθνή ιδρύματα, πράγμα που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη 

ενός πιο διεθνούς προσανατολισμού. 

Όσον αφορά την εκπαιδευτική στρατηγική του τμήματος, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι ο συνδυασμός ενός νέου μεταπτυχιακού προγράμματος στη 

Διοίκηση Υγείας και νέες τεχνολογίες και της εμπλοκής περισσότερων 

επιχειρήσεων, αλλά και του συλλόγου αποφοίτων θα ενίσχυε την ποιότητα της 

μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών και το συνακόλουθο επαγγελματισμό 

τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η διαδικασία αξιολόγησης ποιότητας 

παρέχει στη διοίκηση, τους καθηγητές και το προσωπικό τα κίνητρα για να 

ξεκινήσουν ένα χρήσιμο διάλογο, μέσα από τον οποίο θα εκτιμηθούν καλύτερα 

ο συγκεκριμένος ρόλος της κάθε πλευράς, καθώς και η συνεισφορά τους στη 

συνολική αποστολή του τμήματος, αλλά και ολόκληρου του Ιδρύματος. 

Όσον αφορά την έρευνα, παρά το έκδηλο ενδιαφέρον των καθηγητών να 

ενισχύσουν την ερευνητική τους προσπάθεια και απόδοση, παραμένει ασαφές 

το πώς κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί. Η έλλειψη ποιοτικού χρόνου αποτελεί 

το σημαντικότερο παράγοντα που παρακωλύει τη διεξαγωγή ποιοτικής 

εφαρμοσμένης ή βασικής έρευνας. Επιπλέον, και σε επίπεδο ιδρύματος και η 

μη ενθάρρυνση με συγκεκριμένα και χειροπιαστά κίνητρα από το ίδρυμα και 

την πολιτεία γενικότερα, και ξεκάθαρων στρατηγικών ερευνητικών στόχων για 

το μέλλον, είτε πρόκειται για εφαρμοσμένη ή βασική έρευνα, είτε απλώς για 

ακαδημαϊκή γνώση που εκφράζει την ανάγκη των καθηγητών να παραμένουν 

ενημερωμένοι και να συμβαδίζουν πλήρως με τις εξελίξεις στο ερευνητικό 

πεδίο του ενδιαφέροντός τους, αποκλείει κάθε πρόοδο στο μέτωπο της 

έρευνας. 

Τέλος, όσον αφορά τη στρατηγική του τμήματος για στενότερη εμπλοκή με την 

τοπική και ευρύτερη κοινωνία, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο η έλλειψη 

χρόνου όσο και η έλλειψη πόρων του γραφείου διασύνδεσης. 

Παρόλα αυτά, αυτές οι στρατηγικές προτεραιότητες θα πρέπει να μελετηθούν 
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συνεκτιμώντας πλήρως τη ρευστότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Χωρίς 

αμφιβολία, η έλλειψη ενός σταθερού πλαισίου για τον τομέα της εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την υλοποίηση οποιουδήποτε 

σχεδίου του τμήματος. Μεταξύ άλλων, η αναποφασιστικότητα σχετικά με τη 

θέση των ΤΕΙ και η συνεχής μείωση του γνωστικού επιπέδου των εγγραφόμενων 

φοιτητών λόγω της οριζόμενης κεντρικά (από την πολιτεία)- εισαγωγής τους 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δυσχεραίνουν την προσπάθεια των καθηγητών 

στο τμήμα αυτό. Παρότι το πλαίσιο αυτό αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα εν γένει, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι ακόμη πιο μεγάλοι για 

τμήματα όπως η Διοίκηση Υγείας και Πρόνοιας με εντελώς εξειδικευμένο 

χαρακτήρα, καθώς το τμήμα αυτό στοχεύει στη διάχυση του μοναδικού 

χαρακτήρα, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των αποφοίτων του στο γεμάτο 

προκλήσεις και αντιξοότητες οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας. 

Πάντως, θα πρέπει να παραδεχτεί κανείς ότι οι παρούσες προκλήσεις και 

ευκαιρίες δεν φαίνεται να έχουν τύχει της δέουσας στρατηγικής αναγνώρισης 

και μελέτης από το τμήμα. 

Πραγματικά, το γεμάτο προκλήσεις οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

δημιουργεί, μεταξύ άλλων, σημαντικές απαιτήσεις για περιορισμό του κόστους, 

και κυρίως την ανάγκη για πιο αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων εντός των σύγχρονων οργανισμών.  

Το τμήμα έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο και αρκετή προσπάθεια για να 

μελετήσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις που ακολούθησε και τα αποτελέσματά 

τους, τα θετικά και αρνητικά σημεία τους, καθώς επίσης και τις περιοχές που 

χρήζουν προσοχής.  

Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

1. Δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για τη γραμματεία του τμήματος. 

2. Δεν υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζομένων 

σπουδαστών, αλλά υπάρχει μέριμνα από το Τμήμα και από κάθε 
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μέλος Ε.Π., για την εξυπηρέτησή τους. 

3. Δεν υπάρχει οικονομικός προϋπολογισμός και απολογισμός, λόγω 

μη ύπαρξης αξιόλογων κονδυλίων, ο διοικητικός/κοινωνικός 

απολογισμός/προγραμματισμός από το ακαδημαϊκό έτος 2011-

2012 εφαρμόζεται στο τμήμα με απόφαση του συμβουλίου 

τμήματος. 

4. Δεν υπάρχει κυρίως οργανωμένη γραμματεία με σαφή διάκριση 

ρόλων και καθηκόντων (αυτό αποτελεί πρόβλημα για όλα τα 

Τμήματα του ΤΕΙ Καλαμάτας) με αποτέλεσμα να επιφορτίζονται με 

γραμματειακά θέματα και κυρίως ενημέρωσης φοιτητών και 

επίλυσης γραμματειακών ζητημάτων τους, τα μέλη ΕΠ σε βάρος 

του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου. 

9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και 

ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; 

- Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων: 

1. Το Πρόγραμμα Σπουδών και τα χαρακτηριστικά που αυτό έχει 

(λειτουργικότητα, ισορροπία, ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας, 

πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση), μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω, 

αφού προσαρμοσθεί όπως ήδη στις προηγούμενες ενότητες προαναφέρθηκε, 

με την προσφορά τεχνογνωσίας στα νέα Τμήματα άλλων Τ.Ε.Ι., αλλά και 

προβολής των χαρακτηριστικών αυτών, ώστε το Τμήμα να διατηρήσει την καλή 

εικόνα που έχει εκτός του Ιδρύματος. 

2. Διατήρηση της έμφασης στην εργαστηριακή διδασκαλία, λόγω της σχετικά 

χαμηλής αναλογίας διδασκόντων / σπουδαστών και της χρήσης των ΤΠΕ σε 

αυτή. Διατήρηση και βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης, βάσει των 

κατευθύνσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

3. Βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και της διάχυσης των αποτελεσμάτων 
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αυτού, μέσω περιοδικών εκδόσεων ή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων 

(newsletters) στο κατάλληλο κοινό. 

4. Αξιοποίηση της δυναμικής που υπάρχει, για την ανάπτυξη συνεργασιών με 

ΚΠΠ φορείς, κυρίως μέσω του έκτακτου Ε.Π., που απασχολείται σε αυτούς. 

Διατήρηση και βελτίωση της επαφής με τους αποφοίτους, μέσω δημιουργίας 

θεσμοθετημένου δικτύου αμφίδρομης επικοινωνίας και ανάληψης από κοινού 

δράσεων τόσο επιστημονικού/ερευνητικού ενδιαφέροντος όσο παρεμβατικού 

χαρακτήρα στην κοινωνία, ήδη έχει δημιουργηθεί και τηρείται αρχείο με τα 

στοιχεία επικοινωνίας τους και τις θέσεις εργασίας, τις οποίες κατέχουν. 

5. Περαιτέρω βελτίωση της εικόνας και της ελκυστικότητας του Τμήματος για 

τους υποψήφιους σπουδαστές και για υψηλού επιπέδου μέλη ακαδημαϊκού 

προσωπικού. 

6. Βελτίωση της λειτουργίας της Γραμματείας, μέσω αύξησης του υπηρετούντος 

προσωπικού και έκδοσης οδηγού γραμματείας καθηκοντολογίου και βελτίωση 

των υπηρεσιών ΤΠΕ από το Τμήμα με την παροχή σχετικού κονδυλίου από το 

ΤΕΙ Καλαμάτας και επέκτασης της χρήσης των ΤΠΕ από όλα τα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 

- Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία: 

1. Οι περιορισμοί των διατιθεμένων μέσων και υποδομών, και ο πολύ μεγάλος 

φόρτος διδακτικού και άλλου έργου των μελών Ε.Π., δυσχεραίνουν τις 

προσπάθειες για την επιθυμητή ανάπτυξη του Τμήματος, όπως επίσης και οι 

δυσμενείς, λόγω κρίσης, συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

2.  Η έδρα του τμήματος στην περιφέρεια είναι ένας από τους παράγοντες που 

επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη ακόμα και στην επιβίωση του τμήματος 

ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές συνθήκες. 

3. Ισχύουν αναλόγως τα προηγούμενα (2) και για το ερευνητικό έργο. 

4. Η σχετικά περιορισμένη ύπαρξη συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό ή 
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εθνικό επίπεδο και προγραμματικές συμφωνίες ή συμμετοχή σε σχέδια 

ανάπτυξης, δεν επιτρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστή η πραγματική συνεισφορά 

του Τμήματος στο κοινωνικό σύνολο. 

5. Η αδυναμία πραγματικού αυτοκαθορισμού του αριθμού των εισακτέων και 

των προς προκήρυξη θέσεων Ε.Π., δημιουργεί αδυναμία χάραξης στρατηγικής 

ακαδημαϊκής ανάπτυξης. 

Οι ελλείψεις σε διοικητικό και άλλο προσωπικό και υποδομές δυσχεραίνουν 

τις προσπάθειες των μελών Ε.Π., για την αποτελεσματική άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

Το Τμήμα ΔΜΥΠ, έχει επιδείξει επιτυχή δραστηριοποίηση σε αρκετούς τομείς 

με την πάροδο των ετών, αλλά συγχρόνως έρχεται αντιμέτωπο με σοβαρές 

προκλήσεις. 

Οι βασικές επιτεύξεις περιλαμβάνουν: 

1. Σαφή θεώρηση της θέσης του στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

2. Σημαντική πρωτοποριακή δράση καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, 

που υποστηρίζεται από ικανούς καθηγητές και προσωπικό. 

3. Σαφείς διοικητικές δομές υποστηριζόμενες από επιτροπές που 

επιμελούνται κρίσιμους τομείς της λειτουργίας του εκπαιδευτικού έργου. 

4. Υψηλό δείκτη συνεργασίας μεταξύ καθηγητών και φοιτητών.  

Συμπερασματικά εκτός του παραπάνω πλαισίου: 

Δυνατά σημεία 

� Τίτλος σπουδών σε ειδικότητα αιχμής 

� Οργάνωση του Τμήματος και έμφαση στην ποιότητα 

� Πρόγραμμα σπουδών προσανατολισμένο στην αγορά εργασίας και στις 

ανάγκες της κοινωνίας (οι όποιες τροποποιήσεις του λόγω αλλαγής 

θεσμικού πλαισίου οπωσδήποτε θα είναι στο ίδιο πνεύμα) 
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� Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης 

� Εμπειρία και υποδομή από την υλοποίηση προγραμμάτων 

χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. 

� Ολοένα διευρυνόμενη συνεργασία με παραγωγικούς φορείς του 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

� Στενή συνεργασία και αμφίδρομη πληροφόρηση με τους απόφοιτους του 

και το σύλλογο τους 

� Υψηλοί δείκτες απορρόφησης των αποφοίτων του τμήματος ΔΜΥΠ από 

την αγορά εργασίας 

� Η άψογη λειτουργία του θεσμού της πρακτικής άσκησης. 

 

Το Τμήμα στοχεύει να εφαρμόσει Σύστημα διασφάλισης της Ποιότητας, δηλαδή 

εγκαθίδρυση συστήματος και μηχανισμών αξιολόγησης για την διασφάλιση της 

ποιότητας δραστηριοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτό 

συνοδεύεται από την ύπαρξη μιας δομημένης οργανωσιακής κουλτούρας, η 

οποία αναδεικνύεται από στοιχεία όπως, κατευθυντήρια φιλοσοφία, βασικές 

αρχές και κυρίαρχες αξίες, νόρμες και πρότυπα συμπεριφοράς, στοιχεία τα 

οποία αποδέχονται όλα τα μέλη της κοινότητας, και τα χρησιμοποιούν ως 

οδηγούς στην καθημερινή τους πρακτική προάγοντας το συλλογικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα. 

Το Τμήμα έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία  ερευνητικά έργα με 

συγχρηματοδότηση από την ΕΠΕΑΕΚ, κοινωνία της πληροφορίας κλ.π.  Αυτό το 

γεγονός διευκόλυνε σημαντικά τη δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής σε 

τεχνογνωσία, και συνεργασίες  που επιτρέπει την αξιοποίησή τους σε 

αντίστοιχες μελλοντικές δραστηριότητες του Τμήματος σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι συμμετοχή είτε σε έργα του ΕΣΠΑ είτε 

σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. 

Το Τμήμα έχει αναπτύξει και συνεχίζει προς την ίδια κατεύθυνση, συνεργασία 
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με σημαντικούς κλαδικούς και συλλογικούς φορείς της περιφέρειας 

Πελοποννήσου καθώς και σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Τέλος, το Τμήμα συνεργάζεται στενά με επιχειρήσεις και οργανισμούς στο 

πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος πρακτικής άσκησης, με 

πολλαπλασιαστικά οφέλη για το ίδιο και τους αποφοίτους του. 

Αδύνατα σημεία 

� Αυξημένες ανάγκες σε ΕΠ. 

� Αδύναμη η γραμματειακή υποστήριξη 

� Αυξημένες ανάγκες σε ΕΤΠ για υποστήριξη των εργαστηρίων. 

� Αυξημένες ανάγκες σε επιπλέον κτιριακές εγκαταστάσεις για αίθουσες 

εξοπλισμένες αποκλειστικά για δική του χρήση 

� Αδυναμία προσέλκυσης φοιτητών υψηλού επιπέδου λόγω των αιτιών 

που αναλύθηκαν ανωτέρω. 

� Αδυναμία προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτητών και καθηγητών λόγω 

αποκλειστικής χρήσης της ελληνικής γλώσσας. 

� Ανεπαρκής ανάπτυξη και υποστήριξη της βασικής έρευνας. 

� Περιορισμένη συνεργασία με άλλα ιδρύματα της Ελλάδας ή της ΕΕ. 

Το προσωπικό που στελεχώνει σήμερα τις τεχνικές υπηρεσίες του Τμήματος 

διαθέτει επαγγελματισμό και διάθεση για προσωπική και επαγγελματική 

εξέλιξη, αλλά από την άλλη η ταχύτατη ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαστηρίων 

κυρίως την τελευταία τετραετία και με τη συνδρομή του ΕΠΕΑΕΚ δεν είχε την 

απαιτούμενη υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό με πλήρη απασχόληση και 

σταθερή σχέση εργασίας με το Τμήμα και κυρίως ΕΤΠ πληροφορικής είναι μόνο 

ένα άτομο. Η λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών και των 

εργαστηρίων προϋποθέτει, τη στελέχωσή τους με επαρκές αριθμητικά και 

εξειδικευμένο προσωπικό. Η ανάπτυξη του Τμήματος αδυνατεί να ακολουθήσει 

την υπάρχουσα δυναμική, λόγω της κάλυψης κάθε δυνατού ορίου σε χώρους 
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εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και λοιπών υπηρεσιών. Ήδη οι ανάγκες 

σε χώρους διδασκαλίας είναι εμφανείς έως έντονες, τόσο αναφορικά με 

μεγάλα ακροατήρια (αμφιθέατρα), όσο και για μικρότερα (αίθουσες 

εργαστηρίων) που εμφανίζεται κυρίως στις εξετάσεις. Αν και το πρόβλημα 

φαίνεται να μην διογκώνεται λόγω της μείωσης του αριθμού των εισακτέων, αν 

δεν υπάρξει επίλυση του στεγαστικού προβλήματος στο προσεχές μέλλον κάθε 

προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης θα είναι καταδικασμένη να παραμείνει 

αποσπασματική και ημιτελής. 

Πρόβλημα προκύπτει και από την περιορισμένη χρηματοδότηση από την 

πλευρά της πολιτείας για τη βασική έρευνα. Παρά την ικανοποιητική 

διασύνδεση του Τμήματος με νοσοκομεία και οργανισμούς του Νομού 

Μεσσηνίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής η συνεργασία με αυτούς 

εξαντλείται στην τοποθέτηση σπουδαστών για πρακτική άσκηση και στη 

συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και την απορρόφηση 

αποφοίτων μας. 

Οι διμερείς συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναφέρεται κυρίως στις ανταλλαγές εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών 

(πρόγραμμα ERASMUS, ATLANTIS κλ.π.). 

Ευκαιρίες 

� Η υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εξελίξεων από το οικονομικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. 

� Η δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης. 

� Δυνατότητα χρηματοδότησης μελετών και ερευνητικών δραστηριοτήτων 

μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΕ. 

� Αυξανόμενη ζήτηση για εκπαίδευση και δια βίου κατάρτιση στην Ελλάδα. 

� Αυξανόμενη ανταπόκριση στις ανάγκες και πρωτοβουλίες του κοινωνικού 

και οικονομικού περιβάλλοντος. 
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Η παγκοσμιοποίηση με την τάση κατάργησης των συνόρων στο χώρο της 

οικονομίας επιβάλλει νέους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς σ’ όλες τις 

μορφές οικονομικής και δραστηριότητας. Μέσα στο πλαίσιο που 

προαναφέρθηκε, η εξειδικευμένη και επίκαιρη γνώση αναμένεται να 

αποτελέσει κυρίαρχο στρατηγικό παράγοντα της μακροχρόνιας επιβίωσης 

οποιουδήποτε οργανισμού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Κατά συνέπεια, 

ενισχύεται ο ρόλος του Τμήματος σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. 

Η δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης των ΑΕΙ. Ήδη από το 2010 θα έπρεπε να 

υπάρξει σύγκλιση μεταξύ των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο σε σημαντικά θέματα, όπως: περιεχόμενο και οργάνωση 

σπουδών, αξιολόγηση και σύστημα πιστωτικών μονάδων, ευρωπαϊκή διάσταση 

και προοπτική της εκπαίδευσης κ.ά. 

Απειλές 

� Βαθιά οικονομική κρίση και ύφεση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

γεγονός που δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας και αβεβαιότητας 

� Ασαφής εθνική στρατηγική για την έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση 

(ιδίως λόγω μνημονίου) 

� Ανταγωνισμός από τα Πανεπιστήμια με άνισους όρους 

� Ανταγωνισμός από μη πανεπιστημιακούς φορείς (ιδιωτικά 

«Πανεπιστήμια» ) 

Τελικά συμπεράσματα μήτρα ανάλυση SWOT 

Στο σημείο αυτό επιχειρείται μια σύνθεση των αναλύσεων που προηγήθηκαν 

και οδήγησαν στη συναγωγή επιμέρους συμπερασμάτων. Προς το σκοπό 
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αυτό χρησιμοποιείται η ανάλυση που προσφέρει η μήτρα SWOT - ΔΑΕΚ 

(Δυνατά - Αδύνατα - Ευκαιρίες - Κίνδυνοι). Αποτελεί ευρύτατα διαδεδομένη 

μέθοδο σύμφωνα με την οποία στα πεδία της μήτρας αντιπαραβάλλονται τα 

δυνατά και τα αδύνατα σημεία του ΤΔΠ με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους 

(απειλές) που εγκυμονεί το εξωτερικό περιβάλλον. Ως σχήμα η μήτρα SWOT 

παριστάνεται με τη μορφή που ακολουθεί (σχήμα από το βιβλίο του 

Κ.Τερζίδη, Μάνατζμεντ Μια Στρατηγική προσέγγιση, Σύγχρονη Εκδοτική, 

Αθήνα, 2004, σελ.92, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της παρούσας 

ανάλυσης): 

 

Αναγνωρίσιμα από τον αποδέκτη του  εκπαιδευτικού προϊόντος 

Αναζητούνται στο περιβάλλον 

 

Από το συσχετισμό των συνθηκών που επικρατούν στο ΔΜΥΠ με αυτές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, προκύπτουν συνθήκες που είναι δυνατόν να 

αντιμετωπιστούν με συγκροτημένες στρατηγικές επιλογές του ΔΜΥΠ. Οι 

επιλογές αυτές αποσκοπούν στο να μετατρέψουν τις αδυναμίες σε δυνατά 

σημεία, καθώς και στο να εξουδετερώσουν τις απειλές ή να τις μετατρέψουν σε 

ευκαιρίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος 

(ΔΜΥΠ) έγινε από την οπτική γωνία του αποδέκτη του παραγόμενού 

εκπαιδευτικού προϊόντος (υποψήφιος φοιτητής, γονέας, φορείς της οικονομίας, 

κ.ά.). 
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Σύμφωνα με όσα προηγήθηκαν η σύνθεση του περιεχομένου των αναλύσεων 

οδηγεί στις εξής διαπιστώσεις: 

 

(α) Εσωτερικό περιβάλλον (ΤΔΠ) 

Δυνατά σημεία 

� Ο διεπιστημονικός - υβριδικός χαρακτήρας των γνώσεων που παρέχει το 

ΔΜΥΠ στους σπουδαστές του, περιλαμβάνοντας δύο 

αλληλοσυμπληρούμενες επιστήμες, αυτές της οικονομίας και της 

διοίκησης, με σύγχρονες τεχνολογίες και πληροφορική στον χώρο αιχμής 

της Υγείας-πρόνοιας. 

� Η σύνδεση του Τμήματος με την αγορά εργασίας στην οποία 

απευθύνεται και όλους τους σχετικούς παραγωγικούς φορείς με 

αποτέλεσμα την μεγάλη επαγγελματική απορροφητικότητα των 

αποφοίτων του. 

� Η τακτική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών εξασφαλίζει την 

αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του Τμήματος και κυρίως η 

εισαγωγή μαθημάτων αιχμής και νέων τεχνολογιών στη κοινωνική 

διοίκηση και διοίκηση υγείας. 

� Η υποχρεωτική εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές, 

συμβάλλει στην εξοικείωσή τους με την έρευνα μέσα από την εφαρμογή 

επιστημονικών μεθόδων και τη μελέτη θεμάτων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον τόσο για το Τμήμα όσο και για την Οικονομία. 

� Η υποχρεωτική φύση της πρακτικής άσκησης από το πρόγραμμα 

σπουδών, διασφαλίζει ώστε οι σπουδαστές να αποκτούν τα κατάλληλα 

εφόδια για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και η 

ενίσχυση της από το Τμήμα. 

� Μέσω της πρακτικής και της ανάπτυξης βάσης δεδομένων 

συνεργαζόμενών επιχειρήσεων αναπτύσσεται δίαυλος επικοινωνίας του 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ∆ΜΥΠ 2010-11  Έκδοση 1.0      Απρίλιος  2012 

 

Τμήματος με την αγορά εργασίας. 

� Ο υψηλός δείκτης απορρόφησης των αποφοίτων από την αγορά 

εργασίας (σύμφωνα με έρευνα για τους αποφοίτους) 

� Καλή έως πολύ καλή η αποτελεσματικότητα του διδακτικού 

προσωπικού, σύμφωνα και με την αξιολόγηση των σπουδαστών του 

Τμήματος. 

� Η αναγνώριση του υπάρχοντος ερευνητικού έργου από τρίτους. 

� Η συμμετοχή μελών του ΕΠ του Τμήματος σε ερευνητικά προγράμματα 

σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού. 

� Η ανάπτυξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής εξέτασης από το Τμήμα 

καθώς και η πλατφόρμα του e-class επιτρέπουν στους φοιτητές να 

δοκιμάσουν ασύγχρονα τις γνώσεις τους και να προετοιμαστούν 

κατάλληλα για την εξεταστική διαδικασία. 

� Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από 

ιδρύσεως του Τμήματος ΔΜΥΠ. 

� Ύπαρξη πολλών θεσμοθετημένων θέσεων εργασίας στο Δημόσιο Τομέα, 

σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία για τους αποφοίτους του. 

� Ύπαρξη πολλαπλής βιβλιογραφίας προς χρήση από τους φοιτητές του 

ΤΔΠ 

� Υψηλός βαθμός ετοιμότητας προσαρμογής στη συνθήκη της Μπολώνια. 

� Η δυνατότητα δημιουργίας αυτοδύναμων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων κάτι το οποίο είναι στα άμεσα σχέδια του Τμήματος. 

 

Αδύνατα σημεία 

� Η στενότητα χρόνου οφειλόμενη στη δυσμενή αριθμητική σχέση 
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διδάσκοντα/διδασκομένου σε συνδυασμό με το απαιτητικό εργασιακό 

ωράριο του ΕΠ (καθώς τούτο είναι επιφορτισμένο με πληθώρα 

καθηκόντων, όπως διδασκαλία, επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, πρακτική 

άσκηση, συμμετοχή σε επιτροπές και εν γένει εκτέλεση διοικητικού 

έργου, έρευνα κ.ά.) δεν παρέχει τη χρονική δυνατότητα για ανάθεση 

πρόσθετων εργασιών καθώς και ενδιάμεσων αξιολογήσεων, οι οποίες θα 

αναβάθμιζαν περαιτέρω το εκπαιδευτικό έργο, θα διευκόλυναν την 

εξεταστική διαδικασία και θα ενίσχυαν την αντικειμενικότητα της 

βαθμολογίας των σπουδαστών. 

� Ο μεγάλος αριθμός εξωτερικών συνεργατών που ισχύει μέχρι το 2010-

2011 (το 60% περίπου των συνόλου των διδακτικών ωρών ανατίθεται σε 

έκτακτο προσωπικό γεγονός που ίσχυε πριν τις περικοπές το ακαδημαϊκό 

έτος 2010-2011  το ποσοστό αυτό συρρικνώθηκε στο 20%) που ο ρόλος 

τους περιορίζεται στην εκτέλεση συγκεκριμένων περιορισμένων 

εκπαιδευτικών καθηκόντων. Με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται και η 

«αρχή της συνέχειας». 

� Η μικρή συμμετοχή φοιτητών στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

� Η αδυναμία προσέλκυσης αλλοδαπών σπουδαστών. 

� Η έλλειψη εμπειρίας στη χρήση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας 

� Η έλλειψη κατάλληλης σύγχρονης ερευνητικής υποδομής για 

αποκλειστική χρήση από το Τμήμα καθώς όλοι οι χώροι του Τμήματος 

χρησιμοποιούνται μόνο ως χώροι διδασκαλίας, και η αίθουσα 150 είναι 

αίθουσα συσκέψεων ενώ ο εξοπλισμός της είναι απαρχαιωμένος και η 

152 είναι για όλη τη σχολή. 

� Ο μεγάλος φόρτος διοικητικών ευθυνών στα μέλη του μόνιμου ΕΠ σε 

συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό έκτακτου προσωπικού με ευκαιριακή 

απασχόληση λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη ερευνητικών 
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δραστηριοτήτων, συν το γεγονός ότι κυρίως επιτελούν γραμματειακό 

έργο. 

� Η έλλειψη χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ερευνητικών 

προγραμμάτων από τα Τεχνολογικά Ιδρύματα. 

� Η έλλειψη εξειδικευμένου και πλήρως ενημερωμένου Διοικητικού 

προσωπικού η οποία οδηγεί στη μη έγκαιρη αντιμετώπιση 

προβλημάτων που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. 

� Η έλλειψη επαρκών χώρων διδασκαλίας, εργαστηρίων και λοιπών 

υποδομών (αυτό το πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί από τη 

μείωση των σπουδαστών και με την έναρξη λειτουργίας του νέου κτιρίου 

του ΤΕΙ). 

 

Εξωτερικό περιβάλλον (του ΔΜΥΠ) 

Απειλές 

� Η μεγάλη οικονομική κρίση και η αστάθεια που επικρατεί εξ αίτιας της σε 

όλη τη χώρα επομένως και στο χώρο της Παιδείας  

� Η αποδυνάμωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που προσδίδει η 

πρακτική άσκηση, με την υιοθέτηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης 

και από τα Πανεπιστήμια. 

� Η απουσία αυτοτελούς απονομής διδακτορικών διπλωμάτων από τα ΤΕΙ 

ή σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

� Η ελκυστικότητα των Πανεπιστημίων αναφορικά με την προσέλευση 

ικανού διδακτικού προσωπικού αλλά και φοιτητών. 

� Η άνιση μεταχείριση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων σε σχέση με τα 

Πανεπιστήμια όσο αφορά την χρηματοδότηση ερευνητικών 

προγραμμάτων. 

� Το αδιευκρίνιστο status των ΤΕΙ οφειλόμενο μεταξύ άλλων και στον 

αυτοαναιρούμενο χαρακτηρισμό τους ως ΑΕΙ (έλλειψη δυνατότητας 
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απονομής διδακτορικού διπλώματος, σε συνδυασμό με την άρση του 10 

ως βάσης εισαγωγής)και με την νομιμοποίηση των ιδιωτικών κολλεγίων, 

οδηγεί τους υποψηφίους στην προτίμηση της επιλογής πανεπιστημιακών 

σχολών, καθώς και τους εύπορους αποτυχόντες υποψηφίους φοιτητές 

στα ιδιωτικά «Πανεπιστημιακά»  κολλέγια. 

 

Ευκαιρίες 

� Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις και στους 

οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου κάνει επιτακτική την 

ανάγκη για στελέχωσή τους με άτομα που να κατέχουν συνδυαστικές 

γνώσεις ηλεκτρονικής τεχνολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων. 

� Η σχετικά μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας για το 

συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών, όπως αυτό επαληθεύεται και από τα 

αποτελέσματα της έρευνας για τους αποφοίτους του Τμήματος. 

� Η δυνατότητα μελλοντικής επαγγελματικής απασχόλησης των 

ασκουμένων στην επιχείρηση που πραγματοποιούν την πρακτική τους 

άσκηση. 

� Το Τμήμα διεκδικεί με αξιώσεις προγράμματα της ΕΕ μετά την 

δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων (πιστοποίηση μετά από 

αξιολόγηση). 

� Υπό προϋποθέσεις (εξομοίωση με τα Πανεπιστήμια), ευοίωνες είναι οι 

δυνατότητες διεκδίκησης μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς (ημεδαπών και 

αλλοδαπών υποψηφίων φοιτητών). 

 

Οι διαπιστώσεις που προηγήθηκαν, μπορούν να αποτυπωθούν συνοπτικά με τη 

μορφή μήτρας SWOT ως εξής: 

Δυνατά σημεία 

 � Ο διεπιστημονικός-υβριδικός χαρακτήρας του αντικειμένου σπουδών 
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� Η στενή σύνδεση του Τμήματος με τους παραγωγικούς φορείς στους 

οποίους απευθύνεται. � Η τακτική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών. 

  

� Η υποχρεωτική εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από τους σπουδαστές. 

 � Η υποχρεωτική φύση της πρακτικής άσκησης από το πρόγραμμα σπουδών. 

  � Η υψηλή επαγγελματική απορροφητικότητα των αποφοίτων του 

 � Η καλή έως πολύ καλή η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού. 

� Η προσέλκυση ΕΠ και εξωτερικών συνεργατών με αυξημένα προσόντα. 

� Η αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων. 

� Η αναγνώριση του ερευνητικού έργου του ΕΠ από τρίτους. 

� Η καταχώρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων  από 

ιδρύσεως του ΔΜΥΠ. 

� Η συνεργασία με άλλα ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού. 

� Η συνεργασία με άλλα ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού. 

� Η δημιουργία θεσμοθετημένων θέσεων εργασίας για τους αποφοίτους 

του ΔΜΥΠ. 

� Η ύπαρξη πολλαπλής βιβλιογραφίας προς χρήση από τους φοιτητές του 

ΔΜΥΠ. 

� Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας προσαρμογής στη συνθήκη της 

Μπολώνια. 

� Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής εξέτασης και πλατφόρμας e-class 

 

Αδύνατα σημεία 

� Η στενότητα χρόνου οφειλόμενη στη δυσμενή αριθμητική σχέση 

διδάσκοντα/διδασκομένου και εγγενών προβλημάτων έλλειψης 

διοικητικού προσωπικού. 
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� Το απαιτητικό ωράριο εργασίας του ΕΠ αναστέλλει τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

� Ο μεγάλος αριθμός εξωτερικών συνεργατών με περιορισμένα διδακτικά 

καθήκοντα (αυτό δεν ισχύει πλέον) παρεμποδίζει την ένταξή τους στην 

κουλτούρα του Τμήματος. 

� Η μικρή συμμετοχή φοιτητών στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

� Η αδυναμία προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτητών και φοιτητών υψηλού 

επιπέδου. 

� Η έλλειψη εμπειρίας στη χρήση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας 

� Η έλλειψη κατάλληλης σύγχρονης ερευνητικής υποδομής στο Τμήμα καθώς 

όλοι οι χώροι του Τμήματος χρησιμοποιούνται μόνο ως χώροι διδασκαλίας

ή δεν είναι για αποκλειστική χρήση του τμήματος όπως προαναφέρθηκε 

� Ο μεγάλος φόρτος διοικητικών ευθυνών επιβαρύνει την ανάληψη 

ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

� Η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ερευνητικών 

προγραμμάτων. 

� Η έλλειψη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) για αποτελεσματική 

λειτουργία των εργαστηρίων και άλλων υπηρεσιών ΤΠΕ. 

� Η έλλειψη επαρκών χώρων διδασκαλίας, εργαστηρίων και λοιπών 

υποδομών (αυτό πλέον κάτω από τις σημερινές συνθήκες δεν ισχύει). 

 

Ευκαιρίες 

� Αυξανόμενες ανάγκες στελέχωσης των νοσοκομείων ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα λόγω ταχείας ανάπτυξης των πληροφοριακών 

συστημάτων, πολυπλοκότητας των προς επίλυση προβλημάτων και του 

διεπιστημονικού χαρακτήρα τους. 

� Η σχετικά μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας για αποφοίτους του ΔΜΥΠ 

όπως αυτό επαληθεύεται και από τα αποτελέσματα της έρευνας για τους 
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αποφοίτους του Τμήματος. 

� Η δυνατότητα μελλοντικής επαγγελματικής απασχόλησης των 

ασκουμένων στον φορέα που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση. 

� Το Τμήμα διεκδικεί με αξιώσεις προγράμματα της ΕΕ μετά τη δημιουργία 

των απαραίτητων προϋποθέσεων (πιστοποίηση μετά από αξιολόγηση). 

� Υπό προϋποθέσεις (εξομοίωση με τα Πανεπιστήμια), ευοίωνες είναι οι 

δυνατότητες διεκδίκησης μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς (ημεδαπών και 

αλλοδαπών υποψηφίων φοιτητών). 

 

Απειλές 

� Η οικονομική κρίση και ύφεση που δημιουργεί συνθήκες τεράστιας 

αστάθειας και αβεβαιότητας. 

� Ο κίνδυνος σταδιακής αποδυνάμωσης του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος που προσδίδει η πρακτική άσκηση, με την υιοθέτηση του 

θεσμού της πρακτικής άσκησης και από τα Πανεπιστήμια. 

� Η απουσία δυνατότητας αυτοτελούς απονομής διδακτορικών διπλωμάτων

από τα ΤΕΙ. 

� Η ελκυστικότητα των Πανεπιστημίων αναφορικά με την προσέλκυση 

ικανού διδακτικού προσωπικού αλλά και φοιτητών. 

� Η άνιση μεταχείριση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων σε σχέση με τα 

Πανεπιστήμια. 

� Το ευμετάβλητο και σε πολλά σημεία αδιευκρίνιστο θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας των ΤΕΙ. 

� Η γενικότερη αστάθεια στον χώρο της Παιδείας και κυρίως οι συχνότατες 

αλλαγές του θεσμικού πλαισίου με αδιευκρίνιστο προσανατολισμό για τα 

ΤΕΙ. 
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10. Σχέδια βελτίωσης 

10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την 

άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων. 

 

Ενίσχυση θετικών σημείων Άρση αρνητικών σημείων 

Για το Πρόγραμμα Σπουδών: 

• Εντατικότερη παρακολούθηση 

και ξεχωριστή αξιολόγηση όλης 

της διαδικασίας της πρακτικής 

άσκησης και της πτυχιακής 

εργασίας 

• Ενίσχυση του προγράμματος 

Erasmus και λοιπών διακρατικών 

προγραμμάτων, μέσω της 

αναζήτησης νέων εταίρων και 

σύναψης συμφωνιών μαζί τους 

• Συνεχείς επικαιροποίηση του 

προγράμματος λόγω και των 

αντικειμενικών συνθηκών.  

 

Για το Πρόγραμμα Σπουδών: 

• Θεσμοθέτηση λεπτομερέστερων 

διαδικασιών για τον έλεγχο της 

ανταπόκρισης του 

Προγράμματος Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας, την 

επαγγελματική εξέλιξη των 

αποφοίτων και την αξιολόγηση 

της εξεταστικής διαδικασίας - 

ορισμός των υπευθύνων μελών 

Ε.Π. για τα θέματα αυτά 

• Δημιουργία έντυπης έκδοσης του 

Οδηγού Σπουδών 
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Για το διδακτικό έργο: 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων 

για την καταχώριση σε αυτή των 

απαιτουμένων για την 

αξιολόγηση και την εύρυθμη 

λειτουργία του Τμήματος 

στοιχείων - αυτό θα έχει ως 

συνέπεια την εξοικονόμηση 

χρόνου και την απλούστευση 

των διαδικασιών 

• Παρακολούθηση της οργάνωσης 

και της τήρησης του ωρολογίου 

προγράμματος 

Για το διδακτικό έργο: 

• Θεσμοθέτηση διαδικασιών για 

την παρακολούθηση της 

επικαιροποίησης των διδακτικών 

μεθόδων και της μέτρησης της 

επίτευξης των μαθησιακών 

στόχων των μαθημάτων. 

• Συντονισμός ενεργειών με την 

Ομοσπονδία Συλλόγων Ε.Π. 

Τ.Ε.Ι., για ριζική μείωση του 

εβδομαδιαίου φόρτου 

διδασκαλίας των μελών Ε.Π. 

(σκοπός η αντιστοιχία με τα 

ισχύοντα στα Πανεπιστήμια) 

• Διαμόρφωση και εξοπλισμός 

όλων των αιθουσών σύγχρονα 

με ΤΠΕ, για χρήση στα 

θεωρητικά μαθήματα 

• Κατάρτιση όλων των μελών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας στη 

χρήση και συντήρηση των ΤΠΕ 

και πολυμέσων  με χρήση των 

εργαστηρίων, όταν και όπου 

αυτό είναι δυνατό 

Για το ερευνητικό έργο: 

• Προαγωγή της συνεργασίας 

μεταξύ των εκτάκτων και 

Για το ερευνητικό έργο: 

• Διαμόρφωση αυτόνομης 

ερευνητικής πολιτικής του 
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τακτικών μελών Ε.Π. σε 

ερευνητικά πεδία κοινού 

ενδιαφέροντος 

• Διάχυση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας του προσωπικού μέσω 

ανάρτησης των περιλήψεων των 

δημοσιεύσεών τους στον 

δικτυακό τόπο του Τμήματος 

Τμήματος μέσω καθορισμού 

προτεραιοτήτων 

• Θεσμοθέτηση διαδικασιών για 

την παρακολούθηση της 

υλοποίησης της ερευνητικής 

πολιτικής 

Για τις σχέσεις με κοινωνικούς / 

πολιτιστικούς / παραγωγικούς 

(ΚΠΠ) φορείς: 

•  Κλήση όλων των μελών Ε.Π. να 

καταρτίσουν κατάλογο με 

διευθύνσεις και στοιχεία 

επικοινωνίας ΚΠΠ φορέων, με 

τους οποίους εκτιμούν ότι 

υπάρχουν περιθώρια 

συνεργασίας 

Για τις σχέσεις με κοινωνικούς / 

πολιτιστικούς / παραγωγικούς 

(ΚΠΠ) φορείς: 

•  Θεσμοθέτηση διαδικασιών για 

την παρακολούθηση της 

ανάπτυξης συνεργασιών με ΚΠΠ 

φορείς 

Για τη στρατηγική ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης: 

• Δημιουργία έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού για το 

Τμήμα και εντατικοποίηση της 

παρουσίας του στα Γραφεία 

Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) 

όλης της χώρας. 

Για τη στρατηγική ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης: 

• Θεσμοθέτηση διαδικασιών 

συλλογής των απαιτούμενων για 

τον σχεδιασμό της στρατηγικής 

ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

στοιχείων. 
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Για τις διοικητικές υπηρεσίες και 

υποδομές: 

• Βελτίωση των υποδομών ΤΠΕ και 

της πρόσβασης σε αυτές για 

τους φοιτητές - π.χ. μέσω μιας 

αίθουσας με σύνδεση στο 

διαδίκτυο σε όλη τη διάρκεια της 

ημέρας 

• Έκδοση οδηγού γραμματείας 

• Συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη για 

εκπαίδευση των 

νεοεισαγομένων φοιτητών στη 

χρήση των ΤΠΕ 

Για τις διοικητικές υπηρεσίες και 

υποδομές: 

• Αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

του θεσμού του Συμβούλου-

Καθηγητή, δεδομένου ότι η 

αναλογία μόνιμου Ε.Π. / 

φοιτητών είναι περίπου 1 / 120 

(12 μέλη Ε.Π. για 1.442 φοιτητές) 

 

10.2. Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την 

άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων. 

Ενίσχυση θετικών σημείων Άρση αρνητικών σημείων 

Για το Πρόγραμμα Σπουδών: 

• Παρακολούθηση των τάσεων και 

των αλλαγών στο επιχειρησιακό 

και κοινωνικό περιβάλλον για την 

εξασφάλιση της διαρκούς 

ανταπόκρισης του Προγράμματος 

Σπουδών στις αντίστοιχες ανάγκες 

• Παρακολούθηση των τάσεων στο 

διεθνές περιβάλλον για ανανέωση 

των μεθόδων αξιολόγησης αλλά 

και των εξελίξεων στα επιμέρους 

Για το Πρόγραμμα Σπουδών: 

• Προσφορά μαθημάτων ελεύθερης 

επιλογής και δημιουργία κατευθύνσεων 

στο Πρόγραμμα Σπουδών που θα 

αντικαταστήσει το ισχύον σε μια τριετία 

• Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Σπουδών 

στοιχείων που θα ενισχύουν τη διεθνή 

διάστασή του 

• Δημιουργία ενός «τυπικού» δικτύου 

διασύνδεσης του Τμήματος με τον 

σύλλογο αποφοίτων του και 
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γνωστικά αντικείμενα που 

θεραπεύει το Τμήμα 

κοινωνικούς, παραγωγικούς ή 

πολιτιστικούς φορείς με σκοπό την 

πρακτική άσκηση των φοιτητών και την 

διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με 

σκοπό τις από κοινού δράσεις και στην 

κατεύθυνση της συνεχούς αναβάθμισης 

του τμήματος με πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα για το τμήμα την 

έρευνα, τους φοιτητές του και την 

κοινωνία. 

Για το διδακτικό έργο: 

• Συνεχής ενημέρωση του Ε.Π. για 

την επιστημονική επικαιροποίηση 

των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

τους πάνω στο αντικείμενό τους 

• Ενίσχυση της συνεργασίας με 

εκπαιδευτικά κέντρα του 

εσωτερικού και εξωτερικού μέσω 

της κινητικότητας των μελών Ε.Π. 

• Εισαγωγή πρωτοτύπων μεθόδων 

διδασκαλίας με τη χρήση νέων 

σύγχρονων ΤΠΕ. 

• Ίδρυση αυτοδύναμου 

μεταπτυχιακού προγράμματος 

από το τμήμα 

Για το διδακτικό έργο: 

• Θεσμοθέτηση διαδικασιών για την 

πραγματοποίηση στρατηγικού 

σχεδιασμού σχετικά με την 

κινητικότητα των μελών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και 

παρακολούθησης της ποιότητας της 

κινητικότητας του ακαδημαϊκού 

προσωπικού 

• Καταγραφή και προγραμματισμός 

διαθεσίμων μέσων και υποδομών και 

αίτηση για απόκτηση / αντικατάσταση / 

βελτίωση αυτών (κυρίως στα 

εργαστήρια) 

• Εύρεση πόρων (κυρίως από 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

για την προώθηση της κινητικότητας 
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διδασκόντων και φοιτητών. 

• Εύρεση πόρων για την περαιτέρω 

ανάπτυξη τη ερευνητικής 

δραστηριότητας του τμήματος, κυρίως 

μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων 

της ΕΕ., η οποία θα έχει θετικές 

συνέπειες και στο διδακτικό έργο 

• Ενίσχυση του ΜΠΣ που 

συνδιοργανώνουμε με το Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο 

Για το ερευνητικό έργο: 

• Διάχυση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων στη διεθνή και 

Ελληνική επιστημονική κοινότητα 

με περιοδική έκδοση που θα 

μπορούσε να εκδίδεται από τη 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 

(για όλα τα Τμήματα) 

• Οργάνωση ενός επιστημονικού 

συνεδρίου κάθε δύο χρόνια και το 

οποίο θα εκδίδει πρακτικά (με 

σύστημα κριτών) 

• Ίδρυση αυτοδύναμου 

μεταπτυχιακού προγράμματος 

από το τμήμα 

Για το ερευνητικό έργο: 

• Προσπάθεια απόκτησης ερευνητικών 

υποδομών και πόρων για υποτροφίες 

έρευνας 

• Προσπάθεια πραγματοποίησης 

ερευνητικών συνεργασιών κυρίως μέσω 

χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. 

προγραμμάτων 

• Δημιουργία του ερευνητικού 

εργαστηρίου του τμήματος το οποίο θα 

αποτελέσει εξέλιξη του ήδη υπάρχοντος 

σπουδαστηρίου επιστημών Υγείας και 

Κοινωνικής πολιτικής 

/διοίκησης/αρχείου πτυχιακών 

εργασιών του τμήματος 
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Για τις σχέσεις με κοινωνικούς / 

πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) 

φορείς: 

• Συνέχιση της προσπάθειας 

οργάνωσης συνεδρίων και 

ημερίδων (σε ετήσια βάση) με τη 

συμμετοχή των αποφοίτων του 

Τμήματος και εκπροσώπων των 

ΚΠΠ φορέων 

• Συνέχιση της επιστημονικοτεχνικής 

στήριξης των εθελοντικών 

κοινωνικών φορέων του Νομού  

• Συνέχιση της συμμετοχής του 

τμήματος στο ΔΣ του Κοινωνικού 

Φορέα του Δήμου Καλαμάτας και 

της νέας ΑΕ κοινωνική εταιρεία 

ΦΑΡΙΣ 

Για τις σχέσεις με κοινωνικούς / 

πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) 

φορείς: 

• Ενημέρωση τοπικών, περιφερειακών 

και εθνικών φορέων για το Τμήμα και 

τη διαθεσιμότητά του για σύναψη 

προγραμματικών συμφωνιών ή 

συμμετοχή σε σχέδια ανάπτυξης. 

• Ήδη το τμήμα είναι στο στάδιο 

σύναψης συμφωνίας με το κοινωνικό 

Ιατρείο της Ιατρικού Συλλόγου 

Μεσσηνίας για την παροχή 

επιστημονικής  και τεχνικής 

υποστήριξης  

Για τη στρατηγική ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης: 

• Προσπάθεια προσέλκυσης 

υψηλού επιπέδου μελών 

ακαδημαϊκού προσωπικού μέσω 

της θεσμοθέτησης διετούς 

διεθνούς συνεδρίου γύρω  από τα 

επιστημονικά αντικείμενα του 

τμήματος 

 

Για τη στρατηγική ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης: 

• Θεσμοθέτηση διαδικασιών σχεδιασμού 

/ διαμόρφωσης, υλοποίησης, 

παρακολούθησης και δημοσιοποίησης 

βραχυ-μεσοπρόθεσμου σχεδίου 

ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

• Συμμετοχή ύστερα από το πέρας της 

αξιολόγησης στο διεθνές επιστημονικό 

δίκτυο αριστείας κοινωνικής 
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πολιτικής/κοινωνικής διοίκησης 

ICAROS(το οποίο αποτελείται από 

αντίστοιχα ή συναφή τμήματα των 

πανεπιστημίων της Γαλλίας Ιταλίας 

Ισπανίας Αγγλίας, Δανίας, Ολλανδίας) 

Για τις διοικητικές υπηρεσίες και 

υποδομές: 

• Καταγραφή όλων των εργασιών 

της Γραμματείας και 

ανασχεδιασμού των εντύπων και 

διαδικασιών ώστε να 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και 

εξοικονόμηση χρόνου 

• Έκδοση οδηγού γραμματείας 

• Το προηγούμενο με τη βοήθεια 

νέων εργαλείων ΤΠΕ αφού 

προηγηθεί σχετικήκατάρτιση των 

μελών της Γραμματείαςστη χρήση 

τους 

Για τις διοικητικές υπηρεσίες και 

υποδομές: 

• Θεσμοθέτηση μηχανισμού υποστήριξης 

των εργαζομένων φοιτητών 

 

10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος. 

1. Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού πάσης φύσεως με νέο, του 

οποίου οι προδιαγραφές θα καθορίζονται από το Τμήμα. 

2. Διάθεση ικανού κονδυλίου στο Τμήμα για την κάλυψη των αναγκών του, 

π.χ. παρακολούθηση και κατασκευή εκ νέου της ιστοσελίδας του κλ.π., στην 

αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
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10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 

1. Στήριξη του νέου θεσμού των ερευνητικών εργαστηρίων. 

2. Μείωση του φόρτου εργασίας του Ε.Π. (μείωση εβδομαδιαίου ωραρίου 

διδασκαλίας). 

3. Μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας των μελών του Ε.Π., που 

επιβλέπουν πέραν των τριών (3) πτυχιακών εργασιών ανά εξάμηνο. 

4. Έγκριση χωρίς περικοπές και καθυστερήσεις των πιστώσεων για νέες θέσεις 

μόνιμου Ε.Π. 

5. Αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας  κατ’ 

αντιστοιχία με αυτά που διατίθενται για τα υπόλοιπα κεντρικά ΤΕΙ προς 

ενίσχυση του περιφερειακού του ρόλου. 

6. Αύξηση και διατήρηση του μισθού των μελών ΕΠ  σε αξιοπρεπή επίπεδα 

διαβίωσης. 

Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τμήμα είναι : 

 

Εσωτερικές προκλήσεις 

1. Δυσανάλογη αντιπροσώπευση φοιτητών-καθηγητών, η οποία αναμένεται να 

αυξηθεί σύντομα. 

2. Χαμηλό γνωστικό επίπεδο των εισαγόμενων φοιτητών, το οποίο αναμένεται 

να γίνει ακόμα χαμηλότερο στο άμεσο μέλλον. 

3. Χαμηλό σχετικά ποσοστό παρακολούθησης μαθημάτων από τους φοιτητές. 

5. Ουσιαστική απαίτηση για διάθεση περισσότερου χρόνου διαχείρισης των 

διοικητικών θεμάτων και καθοδήγησης/συμβουλευτικής των φοιτητών από 

το μόνιμο ΕΠ, καθώς εντείνονται οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και 

προκύπτει η ανάγκη για περισσότερη τυποποίηση. 

 

Εξωτερικές προκλήσεις 
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1. Ανταγωνισμός από τα Πανεπιστήμια. 

2. Συγκεχυμένο εθνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο για τα ΤΕΙ. 

3. Δυσμενές οικονομικό κλίμα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

Ευκαιρίες για το τμήμα: 

1. Αυξημένη ανάγκη για δεξιότητες διοίκησης με σύγχρονα εργαλεία διοίκησης 

από σύγχρονους οργανισμούς, για να υποστηριχτεί ο περιορισμός του κόστους 

και να προωθηθεί μια πιο καινοτόμος ανταγωνιστική στάση. 

2. Ευκαιρίες για ενίσχυση της αναγνωρισμένης αξίας του τμήματος και των  

σπουδών που προσφέρει μέσω της στενότερης συνεργασίας με την τοπική και 

την ευρύτερη κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς. 

3. Ευκαιρίες για συνεργασία με διεθνή ιδρύματα και δημιουργία μεταπτυχιακού 

προγράμματος σύγχρονες τεχνολογίες στη Διοίκηση Υγείας μέσω ΤΠΕ. 

 

Έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα (επιτεύξεις, προκλήσεις και ευκαιρίες), η 

ΟΜΕΑ προτείνει την άμεση εξέταση των παρακάτω προτεραιοτήτων: 

1. Σχετικά με τη συνολική στρατηγική του Τμήματος ΔΜΥΠ 

 

1.1. Το τμήμα χρειάζεται μια πιο στοχευμένη διατύπωση της συνολικής 

αποστολής του, των στόχων και των σκοπών του και της συνακόλουθης 

στρατηγικής του εφόσον ξεκαθαρίσει το ασαφές τοπίο του θεσμικού πλαισίου 

των ΤΕΙ. 

1.2. Το τμήμα θα πρέπει να ορίσει μια συμβουλευτική επιτροπή στρατηγικής, 

στην οποία θα συμμετέχουν εργοδότες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

1.3. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν εξωτερικές ερευνητικές ομάδες 

στρατηγικής σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. 

1.4. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενίσχυση της φήμης του 
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τμήματος, καθώς στην αύξηση της προβολής και της αναγνωρισιμότητάς του σε 

τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

1.5. Προτείνουμε το τμήμα να υιοθετήσει μια «φοιτητοκεντρική προσέγγιση» 

και να ενισχύσει την εμπειρία των φοιτητών και αποφοίτων σε συνεργασία με 

τους φορείς της αγοράς εργασίας που απευθύνεται. 

2. Σχετικά με τη διδασκαλία και την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών 

2.1 Να εξεταστούν πιθανές διαμορφωτικές και τελικές μορφές αξιολόγησης και 

να θεωρηθεί η αξιολόγηση ως μέρος της συνολικής μαθησιακής εμπειρίας του 

φοιτητή. 

2.2. Να καθιερωθεί τακτική επίσημη αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών 

(π.χ. κάθε τριετία), εφαρμόζοντας μια διαδικασία μέσω της οποίας καθηγητές, 

ενεργοί φοιτητές, εργοδότες και ο σύλλογος αποφοίτων να εμπλέκονται σε 

εποικοδομητικό διάλογο. Όλα τα παραπάνω μέρη θα πρέπει να κατανοούν από 

κοινού πώς τα διάφορα τμήματα του προγράμματος σπουδών συντελούν στον 

υβριδικό χαρακτήρα του και συνεπώς στη μοναδικότητά του και στο 

ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. 

2.3 Προτείνεται στο Τμήμα να καθορίσει και να περιγράψει λεπτομερώς το 

περιεχόμενο κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών σε στενή 

συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή και τον αντίστοιχο σύμβουλο στην 

περίπτωση μη μόνιμου μέλους ΕΠ. Η διασάφηση των αναμενόμενων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με το καθορισμένο περιεχόμενο κάθε 

μαθήματος, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη βιβλιογραφία και τις σχετικές 

αναφορές θα πρέπει να αποτελέσουν κοινή πρακτική, που θα τηρείται αυστηρά 

για όλα τα μαθήματα. 

2.4 Να σχεδιαστεί άμεσα μια σειρά σεμιναρίων στη «Διαχείριση Πληροφοριών 

στην Υγεία», με στόχο να υποστηριχτεί η συμμετοχή των επαγγελματιών Υγείας 

και των μεγάλων Νοσοκομείων, στη διοργάνωση και υλοποίηση των οποίων θα 

εμπλέκονται ενεργά οι φοιτητές του τμήματος. 
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2.5. Να λειτουργήσει στο τμήμα συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 

προκειμένου να ενισχυθεί η σύνδεση της έρευνας του τμήματος με τη μάθηση 

και τη διδασκαλία. Η συνεργασία με ένα ίδρυμα του εξωτερικού θα βοηθούσε 

το τμήμα να ενισχύσει τις δικές του ερευνητικές και διδακτικές πρακτικές. 

3. Σχετικά με την έρευνα 

3.1. Ίδρυση μιας Επιτροπής Έρευνας, η οποία θα θέσει σαφείς προτεραιότητες 

για τη μελλοντική διεξαγωγή έρευνας, θα κατανείμει τους αναγκαίους πόρους 

και θα αναπτύξει συνεργασίες με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Επίσης θα 

ενημερώνει τους συναδέλφους για προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων 

συνεδρίων κλπ. 

3.2. Ανάπτυξη μιας ερευνητικής πολιτικής προκειμένου να υποστηριχτεί η 

μοναδικότητα του προγράμματος σπουδών και η ελκυστικότητά του στους 

οργανισμούς. 

 

3.3. Καθιέρωση/εδραίωση μιας Σειράς Ερευνητικών Σεμιναρίων, με τη 

συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών. 

3.4. Ενίσχυση της συμμετοχής του τμήματος σε τοπικά, εθνικά και διεθνή 

ερευνητικά προγράμματα. 

3.5 . Δημιουργία Συνεργασιών Μετάδοσης Γνώσης με τοπικούς φορείς. 

4. Σχετικά με τις λοιπές υπηρεσίες 

4.1. Επιβάλλεται η πλήρης στελέχωση του γραφείου διασύνδεσης και μάλιστα 

με μεγαλύτερη υποστήριξη από το  ίδρυμα. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για την επιτυχή λειτουργία του τμήματος στο άμεσο μέλλον. 

4.2. Να αξιοποιηθεί το δίκτυο του συλλόγου αποφοίτων. 

 

Συνοπτικά και κλείνοντας την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, η ΟΜΕΑ 

εκπόνησε το εξής σχέδιο βελτίωσης σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  
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A. Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το ΔΜΥΠ για την άρση των αρνητικών 

και την ενίσχυση των θετικών σημείων. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΔΜΥΠ για διαρκή βελτίωση του 

επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια 

ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

που το Τμήμα ήδη διαθέτει, δηλαδή: o διεπιστημονικός και υβριδικός 

χαρακτήρας των σπουδών, η πλήρης ενσωμάτωση των τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στη διοίκηση υγείας και στην κοινωνική 

διοίκηση γενικότερα, την οποία θεωρεί και καινοτομία και δυνατό σημείο του 

προγράμματος σπουδών του η περαιτέρω ενδυνάμωση της σύζευξης της 

πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και η αναγόρευση των 

πτυχιακών εργασιών σε εργαλείο ενίσχυσης των ερευνητικών και αναπτυξιακών 

δεξιοτήτων (προσωπικού και σπουδαστών). Για να επιτευχθεί η άρση των 

αδυναμιών που επεσήμανε η ανάλυση που προηγήθηκε, το Τμήμα στο επόμενο 

διάστημα θα ορίσει επόπτες Καθηγητές (έναν ανά εξάμηνο σπουδών) οι οποίοι 

επιφορτίσθηκαν την συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών. Απομένει η 

άμεση-βραχυπρόθεσμη εφαρμογή του μέτρου κατά τη διάρκεια η ερχόμενης 

ακαδημαϊκής χρονιάς. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι βάσεις δεδομένων 

συνεργαζομένων Νοσοκομείων και λοιπών Οργανισμών Υγείας Πρόνοιας που 

ήδη ανέπτυξε το Τμήμα, και επίσης θα εντατικοποιηθούν σχετικές συνέργειες με 

το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος. Η υστέρηση στην εκτενή χρήση 

εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας αντιμετωπίζεται με την αξιοποίηση 

δυνατοτήτων τηλεκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Καλαμάτας. 

Η ενίσχυση της κινητικότητας προσωπικού θα επιχειρηθεί με την ενθάρρυνση 

της συμμετοχής περισσοτέρων μελών ΕΠ σε επισκέψεις διδασκαλίας. Από την 

τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά θα ενταθούν επίσης οι προσπάθειες για αύξηση 
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του αριθμού μετακινούμενων σπουδαστών του Τμήματος στο πλαίσιο του 

προγράμματος ERASMUS. Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού αναμένεται να 

ενισχυθεί και με αξιοποίηση της δυνατότητας που προσφέρει η καθιέρωση του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων 

(ECTS) καθώς και του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement). 

Για την αντιμετώπιση της έλλειψης ΕΠ και ΕΤΠ ήδη δρομολογήθηκαν διαδικασίες 

(οι οποίες έχουν παγώσει λόγω μνημονίου) προκήρυξης για πλήρωση 

τουλάχιστον μιας θέσης ΕΠ και μιας θέσης ΕΤΠ. 

B. Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το ΔΜΥΠ για την άρση των αρνητικών 

και την ενίσχυση των θετικών σημείων. 

Στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμα οριοθετημένων δραστηριοτήτων (γνωστών και 

ως τακτικών προγραμμάτων) το  τμήμα ΔΜΥΠ θα επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες 

συνεργασίες, ενώ θα επιδιωχθεί η συστηματική ανάπτυξη νέων συνεργασιών, 

κυρίως με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στόχος των συνεργασιών αυτών είναι η 

ανταλλαγή εμπειριών για την ανάπτυξη από κοινού προγραμμάτων σπουδών, 

κυρίως μεταπτυχιακού επιπέδου. Η ίδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος 

αποβλέπει στην προσέλκυση και αλλοδαπών φοιτητών, προσβλέποντας και με 

αυτή την ενέργεια στη μεσοπρόθεσμη διεθνοποίηση του Τμήματος. Σχετικές 

προεργασίες έχουν ήδη γίνει και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του 

εσωτερικού και εξωτερικού. Για την υλοποίηση των σχεδίων αναμένεται το 

αποτέλεσμα της παρούσας αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αναμένεται να δράσει 

επίσης καταλυτικά και για την άντληση ερευνητικών κονδυλίων από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προεργασία για την αναμόρφωση του ισχύοντος 

προγράμματος σπουδών έχει ήδη δρομολογηθεί στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 

λόγω της δραστικής αλλαγής κυρίως του θεσμικού πλαισίου αυτή τη στιγμή. 
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Οι ενέργειες για προβολή του ΔΜΥΠ θα συνεχισθούν και αναμένεται να 

συμβάλλουν στην προσέλκυση διακεκριμένων επιστημόνων για εμπλουτισμό 

του ΕΠ, αλλά και ταλαντούχων νέων φοιτητών. Οι σχετικές ενέργειες που έγιναν 

προς την κατεύθυνση αυτή (προβολή του Τμήματος στα τοπικά  ΜΜΕ με 

αξιοποίηση συνεργασιών), φαίνεται πως αποδίδουν καρπούς. 

Το Τμήμα προσδοκά μέσα από την ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού του 

την ενίσχυση της δυνατότητας ανάληψης ερευνητικών πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα 

στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας. 

Το Τμήμα θα αναλάβει συστηματική εκστρατεία που θα αποβλέπει στην τόνωση 

του ενδιαφέροντος των ιδιωτικών κυρίως φορέων του χώρου Υγείας και 

Πρόνοιας για συνεργασία, ανάθεση εκ μέρους της εκπόνησης μελετών από το 

Τμήμα επ’ αμοιβή ή και χρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνών του 

ενδιαφέροντος τους. Η βάση δεδομένων που περιέχει τους συνεργαζόμενους 

φορείς θα εμπλουτισθεί με τη δημιουργία μηχανισμού μόνιμης αμοιβαίας 

πληροφόρησης. 

Γ. Προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος. 

Η Διοίκηση του Ιδρύματος οφείλει να διατυπώσει ένα στρατηγικό σχέδιο 

ανάπτυξης το οποίο εκτός από διοικητικά- οικονομικά ζητήματα θα 

περιλαμβάνει και ουσιαστικά ζητήματα εκπαίδευσης. Ο περιορισμός σε 

ζητήματα διαχειριστικού χαρακτήρα αναστέλλει την αναπτυξιακή ώθηση του 

Ιδρύματος και κατά επέκταση των μονάδων του. 

Για να υλοποιήσει το Τμήμα ΔΜΥΠ τα σχέδιά του για φυγή προς τα εμπρός, 

προϋποτίθενται συμπαράσταση και ανοχές από την πλευρά της Διοίκησης. Το 

Τμήμα προσδοκά από τη Διοίκηση ότι θα ενστερνισθεί τους στόχους και τις 

επιδιώξεις του, και ότι θα δεσμευθεί έμπρακτα για την υλοποίησή τους στο 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ∆ΜΥΠ 2010-11  Έκδοση 1.0      Απρίλιος  2012 

 

πλαίσιο των διεργασιών που χάραξε και ακολουθεί (π.χ. συμμόρφωση με ISO 

ενίσχυση διοικητικών δομών με εξοπλισμό σύγχρονο). 

Δ. Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 

Η Πολιτεία καταστρατηγεί συστηματικά την «αρχή της ισότητας που λογικά θα 

έπρεπε να ισχύει στις σχέσεις της με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

χώρας. Το αδιευκρίνιστο status των ΤΕΙ οφειλόμενο μεταξύ άλλων και στον 

αυτοαναιρούμενο χαρακτηρισμό τους ως ΑΕΙ (έλλειψη δυνατότητας απονομής 

διδακτορικού διπλώματος έλλειψη ίδιου θεσμικού πλαισίου και ίδιων μονάδων 

διοίκησης, π.χ. ακόμα και οι ονομασίες των οργάνων διοίκησης των ΤΕΙ δεν 

έχουν αλλάξει και να εξομοιωθούν με αυτές των Πανεπιστημίων, έτσι οι 

ονομασίες π.χ. Διευθυντής σχολής, πρόεδρος, προϊστάμενος παραπέμπουν σε 

ένα τυπικό ιεραρχικό σύστημα διοίκησης το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την 

ακαδημαϊκή ελευθερία, ακαδημαϊκή νοοτροπία και τέλος ακαδημαϊκή 

δεοντολογία) οδηγεί τους υποψηφίους φοιτητές κατά κανόνα στην προτίμηση 

της επιλογής πανεπιστημιακών σχολών, καθώς και τους εύπορους αποτυχόντες 

υποψηφίους φοιτητές στα ιδιωτικά “Πανεπιστημιακά” κολλέγια. Μολαταύτα, τα 

ΤΕΙ, ενώ κάθε άλλο παρά ευθύνονται τα ίδια για τις επιλογές των υποψηφίων 

φοιτητών, είναι υποχρεωμένα να απολογούνται για το χαμηλό επίπεδο των 

εισροών τους σε φοιτητικό δυναμικό. Κατά παρόμοιο τρόπο, τα ΤΕΙ έχουν να 

αντιμετωπίσουν τις συγκριτικά περιορισμένες δυνατότητες επιλογής ΕΠ. Και 

τούτο, διότι οι υποψήφιοι καθηγητές προτιμούν τα Πανεπιστήμια προκειμένου 

να δρομολογήσουν την καριέρα τους, και μόνο κάποιοι λίγοι επιλέγουν για 

διαφόρους λόγους (κυρίως οικογενειακούς) συνειδητά τα ΤΕΙ. Με καλύτερες 

εισροές σε σπουδαστικό, αλλά και διδακτικό δυναμικό, λογικό θα ήταν τα 

Πανεπιστήμια να υπερέχουν από άποψη παραγόμενου έργου, πράγμα που 

αμφισβητείται σφόδρα. Είναι άδικο να ζητάει η Πολιτεία καταξίωση και ίσως και 
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υπεροχή των ΤΕΙ κάτω από άνισες συνθήκες. Αν όμως ήταν τα ΤΕΙ ενταγμένα 

στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση τα πράγματα θα ήταν σίγουρα διαφορετικά. 

Γιατί τότε θα εξέλιπαν οι ανισότητες αναφορικά με τη χρηματοδότηση, τους 

όρους και τις εργασιακές συνθήκες του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και 

τους όρους και τις συνθήκες εισαγωγής των υποψηφίων σπουδαστών. Δεν είναι 

επίσης δίκαιο να οδηγούνται οι καλοί φοιτητές σχεδόν αποκλειστικά στα 

Πανεπιστήμια και οι λιγότερο καλοί τεχνηέντως, να εξοστρακίζονται και να 

διοχετεύονται χωρίς βαθμολογικούς περιορισμούς στα ιδιωτικά κολλέγια ή στα 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι δίκαιο αυτό απέναντι στον μη έχοντα 

Έλληνα βιοπαλαιστή γονέα; Και η απόδοση μιας μακρόχρονης, ακριβής 

επένδυσης - όπως αυτή των ΤΕΙ - που υλοποιήθηκε με χρήματα του Έλληνα 

φορολογούμενου και της ΕΕ είναι αδιάφορη για την Πολιτεία; Έτσι φαίνεται, 

τουλάχιστον από τον τρόπο με τον οποίο η ίδια απαξιώνει τα ΤΕΙ. Είναι καιρός 

πλέον να τεθεί τέλος σε αυτή την ιδιότυπη κρατική αβελτηρία. Η Πολιτεία 

οφείλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να το 

πετύχει με δύο εναλλακτικές επιλογές: 

Να στηρίξει τα ΤΕΙ χωρίς υποκρισίες και υπεκφυγές, και με αποφασιστικότητα να 

αντιπαρατεθεί στις ποικίλες συντεχνίες που αναστέλλουν (μέχρι πότε αλήθεια;) 

την πρόοδο του τόπου. Αυτό μπορεί να συμβεί με ουσιαστική ένταξη των ΤΕΙ 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με ότι αυτό συνεπάγεται (π.χ. ουσιαστική στήριξη της 

έρευνας και μεταπτυχιακών τίτλων από τα ΤΕΙ όπως δικαίωμα απονομής 

διδακτορικών διπλωμάτων από 

τα ΤΕΙ, έστω και με αμιγείς επιτροπές πανεπιστημιακών). Μόνον μέσα από μια 

τέτοιας μορφής εξυγίανση των κανόνων ανταγωνισμού (κατά τα πρότυπα 

εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς) θα είχε νόημα η αξιολόγηση. Κάτω από 

υγιείς συνθήκες τα ΤΕΙ θα μπορούσαν να εκπληρώσουν στο ακέραιο την 

αποστολή τους και να συμμετέχουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, 

γιατί προορισμός τους πρέπει να είναι μεταξύ άλλων και η προσέλκυση 
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αλλοδαπών φοιτητών (κατά τα πρότυπα π.χ. της Κύπρου, της Βρετανίας κ.ά.), 

και όχι απλά η ικανοποίηση κοινωνικών ή άλλων σκοπιμοτήτων (σύμφωνα με 

έρευνες, τα ΤΕΙ είναι τα [μη] Πανεπιστήμια των φτωχών). 

Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την 

Πολιτεία, είναι μια ιδιοτυπία του συνδικαλιστικού κινήματος των φοιτητών. Οι 

διεκδικήσεις και τα αιτήματα εν γένει που προβάλλουν οι συνδικαλιστικές 

παρατάξεις αδιακρίτως, εδράζουν αποκλειστικά στην εφαρμογή της αρχής της 

ήσσονος προσπάθειας η οποία όπως είναι γνωστό αποτελεί τροχοπέδη στη 

μάθηση. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με την καταβαλλόμενη από το Τμήμα 

συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

ακυρώνει κάθε προσπάθεια για βελτίωση της ανταγωνιστικής του ικανότητας. 


