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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Προκειµένου να ε̟ιτευχθεί σύγκλιση των δοµικών 

χαρακτηριστικών των Εθνικών συστηµάτων Ανώτατης Εκ̟αίδευσης των 

κρατών µελών της Ε.Ε., ̟ρέ̟ει να διαµορφωθεί ένα κοινό ̟λαίσιο 

λειτουργίας ̟ου θα διασφαλίζει τη συγκρισιµότητα και την 

αναγνωσιµότητα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 

Για την ε̟ίτευξη του στόχου αυτού α̟αραίτητη είναι η διασφάλιση 

και βελτίωση της ̟οιότητας της Ανώτατης Εκ̟αίδευσης µέσω ενός 

αξιό̟ιστου συστήµατος αξιολόγησης. 

Στο Τµήµα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας 

Γεω̟ονίας του ΤΕΙ Καλαµάτας εφαρµόστηκε, σύµφωνα µε το θεσµικό 

̟λαίσιο ̟ου ισχύει στη χώρα µας (Ν. 3374/2005), σύστηµα αξιολόγησης 

για ̟ρώτη φορά στο θερινό εξάµηνο  του ακαδηµαϊκού έτους 2008-2009  

και συνεχίστηκε στο χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2009-2010. 

Σκο̟ός της αξιολόγησης είναι η διαµόρφωση ά̟οψης για τις 

̟αρεχόµενες εκ̟αιδευτικές υ̟ηρεσίες και γενικά για τη λειτουργία του 

Τµήµατος. Για τη διατύ̟ωση κρίσης χρησιµο̟οιήθηκαν δείκτες και 

αντικειµενικά κριτήρια. Τα κριτήρια και οι δείκτες  ̟εριστράφηκαν γύρω 

α̟ό: 

� Την ̟οιότητα του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών 

� Την ̟οιότητα του διδακτικού έργου 

� Την ̟οιότητα του ερευνητικού έργου 

� Τις λοι̟ές υ̟ηρεσίες 

Α̟ώτερος σκο̟ός της αξιολόγησης αυτής είναι  η α̟οτύ̟ωση της 

υφισταµένης κατάστασης, η ε̟ισήµανση των ̟ροβληµάτων, η  εύρεση 

τρό̟ων βελτίωσής τους, η ανάδειξη των δυνατών σηµείων του Τµήµατος 

και η ̟ρόταση µέσων ̟εραιτέρω ανά̟τυξής του. 

Η  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος συντάχθηκε α̟ό 

την Καθηγήτρια Ε. Μανωλο̟ούλου, διότι ο καθηγητής Ι. Ξυνιάς ̟ου είχε 

οριστεί α̟ό τη Συνέλευση του Τµήµατος ως β! µέλος της  Οµάδας 

Εσωτερικής Αξιολόγησης  (ΟΜΕΑ) έλλει̟ε µε εκ̟αιδευτική άδεια. Στο 
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σηµείο αυτό θα ̟ρέ̟ει να αναφερθεί η ̟ολύτιµη βοήθεια της 

Καθηγήτριας Εφαρµογών του Τµήµατος κ. Ά. Ασηµακο̟ούλου ̟ου 

ανέλαβε την ε̟εξεργασία των ερωτηµατολογίων. Η έκθεση εγκρίθηκε α̟ό 

τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος και διαβιβάζεται στη ΜΟ∆ΙΠ  του ΤΕΙ 

Καλαµάτας. 

 

1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης  
 

Ο Νόµος 3374/2005 θεσµοθέτησε τη διασφάλιση της ̟οιότητας στην 

Ανώτατη Εκ̟αίδευση. Τα βασικά σηµεία του Νόµου ̟ου αφορούν στο 

σύστηµα διασφάλισης ̟οιότητας είναι: 

� Η διαδικασία διασφάλισης της  ̟οιότητας στην Ανώτατη 

Εκ̟αίδευση 

� Τα κριτήρια και οι δείκτες ̟οιότητας στην Ανώτατη Εκ̟αίδευση 

�  Η σύσταση της Α∆ΙΠ (Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 ̟αρ. 2 του Ν.3374/2005 « η αξιολόγηση 

συνίσταται στη συστηµατική, τεκµηριωµένη και λε̟τοµερή α̟οτίµηση, ανάδειξη 

και καταγραφή του έργου των ιδρυµάτων Ανώτατης Εκ̟αίδευσης, µε τη χρήση 

αντικειµενικών κριτηρίων και στην κριτική ανάλυση και δια̟ίστωση τυχόν 

υφισταµένων αδυναµιών και α̟οκλίσεων σε σχέση µε την ακαδηµαϊκή 

φυσιογνωµία τους στόχους και την α̟οστολή τους, ό̟ως ̟εριγράφονται ειδικότερα 

στις διατάξεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας. Με βάση τα α̟οτελέσµατα της 

αξιολόγησης λαµβάνονται α̟ό τα Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και την Πολιτεία τα 

αναγκαία µέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ̟οιότητας του έργου ̟ου ε̟ιτελούν 

τα ιδρύµατα ανώτατης εκ̟αίδευσης στο ̟λαίσιο της α̟οστολής τους  να ̟αρέχουν 

̟αιδεία  υψηλού ̟οιοτικού ε̟ι̟έδου». 

 Προκειµένου να γίνει αξιολόγηση του διδακτικού έργου α̟ό τους 

σ̟ουδαστές, την 8η-10η εβδοµάδα του εξαµήνου  δόθηκε στους 

σ̟ουδαστές ερωτηµατολόγιο δοµηµένο α̟ό τη ΜΟ∆ΙΠ του ΤΕΙ, στο ο̟οίο 

αυτοί α̟οτύ̟ωσαν τη γνώµη τους. Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και 

η βαθµολογική κλίµακα κυµαινόταν  µεταξύ 1 και 5 (1= α̟αράδεκτη, 

καθόλου - 5= ̟άρα ̟ολύ καλή). Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε µε 
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ευθύνη των καθηγητών οι ο̟οίοι δεν ̟αραβρίσκονταν κατά τη 

συµ̟λήρωσή τους. Η συγκέντρωση των  ερωτηµατολογίων έγινε α̟ό 

τριµελή ε̟ιτρο̟ή σ̟ουδαστών η ο̟οία υ̟έγραψε ̟ρακτικό, σφράγισε τα 

ερωτηµατολόγια σε φάκελο ̟ου υ̟ογράφηκε α̟ό τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής 

και ̟αραδόθηκε στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

 

1.1   Όργανα διασφάλισης της ̟οιότητας 

 

Υ̟εύθυνα όργανα για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται 

κατά το Ν. 3374/2005: 

� Σε ε̟ί̟εδο Ιδρύµατος, η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ) η 

ο̟οία έχει ̟άγιο χαρακτήρα (Ν. 3374/2005 Άρθρο 2§4). 

� Σε ε̟ί̟εδο Ακαδηµαϊκής Μονάδας και α̟οκλειστικά για τη διάρκεια 

της Εσωτερικής Αξιολόγησης,  η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 

(ΟΜΕΑ) και, ̟ροκειµένου για ειδικές ̟ερι̟τώσεις, οι Ειδικές Οµάδες 

Αξιολόγησης (ΕΟΑ) (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2 και 3). 

Για το Τµήµα ΦΠ, η ΟΜΕΑ ορίστηκε  µε την 13/11-11-2008 α̟όφαση της 

Γεν. Συνέλευσης του Τµήµατος.  

Η Γεν. Συνέλευση του Τµήµατος αφού έλαβε υ̟όψη : 

� Το νόµο 3374/2005 

�  Την µε αριθµ ̟ρωτ.1-2922-23/10/2008 ̟ρόσκληση  του ̟ροϊσταµένου 

του Τµήµατος στο σ̟ουδαστικό σύλλογο της ΣΤΕΓ για ορισµό 

εκ̟ροσώ̟ων στην ΟΜΕΑ του Τµήµατος  

 Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση α̟οφάσισε να ορίσει ε̟ιτρο̟ή για την 

υλο̟οίηση της εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος α̟οτελούµενη α̟ό 

τους κατωτέρω εκ̟αιδευτικούς: 

Ε. Μανωλο̟ούλου, καθηγήτρια 

Ι. Ξυνιά, καθηγητή 

Π. Πα̟αδό̟ουλο, σ̟ουδαστή 
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2. Παρουσίαση του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής 

 

Το Τµήµα Φυτικής Παραγωγής ιδρύθηκε και λειτουργεί α̟ό το 

Ακαδηµαϊκό έτος 1989-1990. Ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Γεω̟ονίας 

και καλύ̟τει το ̟εδίο εφαρµογής αρχών των βιολογικών, φυσικών, 

τεχνικών και οικονοµικών ε̟ιστηµών για την ̟αραγωγή και διαχείριση 

των γεωργικών ̟ροϊόντων µε έµφαση στα Φυτά µεγάλης καλλιέργειας και 

τα Ο̟ωροκη̟ευτικά. Οι σ̟ουδές του Τµήµατος καλύ̟τουν την ανά̟τυξη 

και τις εφαρµογές της Γεω̟ονικής Ε̟ιστήµης και Τεχνολογίας στη Φυτική 

Παραγωγή 

Το Τµήµα µέχρι τη θεσµοθέτηση της βάσης του 10 υ̟οδεχόταν γύρω 

στους 330 σ̟ουδαστές / ακαδηµαϊκό έτος. Μετά τη θεσµοθέτηση του 10 

̟αρουσίασε έντονη µείωση της τάξης του 80-90 %. 

Στεγάζεται στο ̟αλιό κτίριο του ΤΕΙ Καλαµάτας (α̟ο̟ερατώθηκε το 

1988), το ο̟οίο βρίσκεται σε µία έκταση 105 στρεµµάτων, στην ̟εριοχή 

του Αντικάλαµου  και α̟έχει 6 χιλιόµετρα α̟ό το κέντρο  της Καλαµάτας. 

Συνδέεται µε το κέντρο της Καλαµάτας µε ειδική συγκοινωνιακή γραµµή 

µε λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Καλαµάτας, καθώς και µε σιδηρόδροµο. 

 

2.1 Στελέχωση του Τµήµατος  

 

To Τµήµα Φ.Π, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 στελεχωνότανε 

α̟ό ένδεκα (11) µόνιµους καθηγητές και το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 

α̟ό δέκα (10) µόνιµους καθηγητές. Στο εκ̟αιδευτικό του έργο 

υ̟οβοηθήθηκε  α̟ό έξι ( 6 ) µόνιµους καθηγητές του Τµήµατος ΒΙΟΘΕΚΑ, 

1 καθηγητή του ΚΞΓΦΑ και σαράντα τρεις (43) εξωτερικούς συνεργάτες το 

ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 και τριάντα εννέα (39) το ακαδηµαϊκό έτος 

2009-2010. Το µόνιµο εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό του Τµήµατος α̟οτελείται 

α̟ό τους: 
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Πίνακας 1. Μόνιµο εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό Τµήµατος Φυτικής 
Παραγωγής (Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009) 

Ονοµατε̟ώνυµο Βαθµίδα Ειδικότητα 

Νικό̟ουλος ∆ηµήτριος Καθηγητής Γεωργία  
Μανωλο̟ούλου Ελένη Καθηγήτρια Τυ̟ο̟οίηση Αγρ. Προϊόντων- 

Γ. Βιοµηχανίες, Γ. Χηµεία 
Πετρο̟ούλου 
Σµαραγδή 

Καθηγήτρια ∆ενδροκοµία 

Ξυνιάς Ιωάννης Καθηγητής ΓενετικήΒελτίωση Φυτών 
&Βιοµετρία 

Πα̟αγεωργίου 
Αθανάσιος 

Καθηγητής Γ. Λογιστική, Γ. Συν/µοί, 
Μαρκετινγκ Αγρ. Προϊόντων, 
∆ιοίκηση Γ. Ε̟ιχειρήσεων, 
Τεχνοοικονοµική Ανάλυση 

Σταθάς Γεώργιος Αν. Καθηγητής Φυτο̟ροστασία/Εντοµολογία 
Καραµ̟έτσος Ιωάννης Ε̟ίκουρος 

Καθηγητής 
Μορφολογία ,Φυσιολογία 
φυτών 

Κώτσιρας Αναστάσιος  Ε̟ίκουρος 
Καθηγητής 

Λαχανοκοµία 

Λιναρδό̟ουλος 
Χρήστος 

Καθηγητής 
Εφαρµογών 

Γεωργική Μηχανολογία 

Ασηµακο̟ούλου  Άννα  Καθηγήτρια 
Εφαρµογών 

∆ενδροκοµία 

Κάρτσωνας 
Ε̟αµεινώντας 

Καθηγητής 
Εφαρµογών 

Ανατοµία / Φυσιολογία 
Φυτών 

 
Πίνακας 2. Μόνιµο εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό Τµήµατος Φυτικής 
Παραγωγής (Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010) 

Ονοµατε̟ώνυµο Βαθµίδα Ειδικότητα 

Νικό̟ουλος ∆ηµήτριος Καθηγητής Γεωργία  
Μανωλο̟ούλου Ελένη Καθηγήτρια Τυ̟ο̟οίηση Αγρ. Προϊόντων- 

Γ. Βιοµηχανίες, Γ. Χηµεία 
Πετρο̟ούλου 
Σµαραγδή 

Καθηγήτρια ∆ενδροκοµία 

Ξυνιάς Ιωάννης Καθηγητής ΓενετικήΒελτίωση Φυτών 
&Βιοµετρία  

Πα̟αγεωργίου 
Αθανάσιος 

Καθηγητής Γ. Λογιστική, Γ. Συν/µοί, 
Μαρκετινγκ Αγρ. Προϊόντων, 
∆ιοίκηση Γ. Ε̟ιχειρήσεων, 
Τεχνοοικονοµική Ανάλυση 

Σταθάς Γεώργιος Αν. Καθηγητής Φυτο̟ροστασία/Εντοµολογία 
Κώτσιρας Αναστάσιος  Ε̟ίκουρος 

Καθηγητής 
Λαχανοκοµία 

Λιναρδό̟ουλος 
Χρήστος 

Καθηγητής 
Εφαρµογών 

Γεωργική Μηχανολογία 

Ασηµακο̟ούλου  Άννα  Καθηγήτρια 
Εφαρµογών 

∆ενδροκοµία 

Κάρτσωνας 
Ε̟αµεινώντας 

Καθηγητής 
Εφαρµογών 

Ανατοµία / Φυσιολογία 
Φυτών 
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Στο Τµήµα ε̟ίσης διδάσκουν έξι καθηγητές του Τµήµατος ΒΙΟΘΕΚΑ και 

ένας του ΚΞΓΦΑ. 

 

Πίνακας 3. Εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό άλλων Τµηµάτων ̟ου διδάσκουν 
στο Τµήµα Φυτικής Παραγωγής 

Ονοµατε̟ώνυµο Βαθµίδα Ειδικότητα 

Βελισσαρίου ∆ηµήτρης Καθηγητής Βοτανική ΙΙ & Εφηρµοσµένη 
Φυσιολογία στην Ανθοκοµία 
&Λαχανοκοµία 

Πασχαλίδης Χρήστος Καθηγητής Εδαφολογία, 
Λι̟ασµατολογία, 
Φυλλοδιαγνωστική 

Γεωργό̟ουλος Ευστράτιος  Αν. Καθηγητής Πληροφορική-Ανάλυση & 
Ε̟εξεργασία ∆εδοµένων 

∆ηµό̟ουλος Βασίλης Ε̟. Καθηγητής Φυτο̟αθολογία-
Φυτο̟ροστατευτικά 
Προϊόντα 

Κοτσιφάκη Μαρία Καθηγήτρια 
Εφαρµογών 

Ανατοµία-Μορφολογία 
Φυτών 

Μουρούτογλου Χρήστος Καθ. 
Εφαρµογών 

∆ιαχείριση Γ. Υδάτινων 
Πόρων & Γ. Περιβάλλοντος 

Βογο̟ούλου Αρετή  Καθ. 
Εφαρµογών 

Αγγλική Γλώσσα 

 

Η εξέλιξη του εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού του Τµήµατος κατά την 

τελευταία ̟ενταετία  α̟οτυ̟ώνεται στον Πίνακα 4 (Παράρτηµα 1). 

Το µόνιµο ̟ροσω̟ικό κάλυψε στο Τµήµα 87 ώρες διδασκαλίας 

κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 (χειµερινό εξάµηνο) δηλ. το 29,7% του  

γενικού συνόλου των ωρών διδασκαλίας ενώ το ακαδηµαϊκό έτος 2008-

2009 (εαρινό εξάµηνο) κάλυψε 103 ώρες διδασκαλίας δηλ. το 34% του  

γενικού συνόλου των ωρών διδασκαλίας. Οι υ̟όλοι̟ες ώρες διδασκαλίας 

καλύφθησαν α̟ό εξωτερικούς συνεργάτες οι ο̟οίοι ̟ροσλαµβάνονται 

α̟ό το Τµήµα στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους και ανάλογα µε τα 

̟ροσόντα τους κατατάσσονται σε µία α̟ό τις τέσσερις βαθµίδες ΕΠ.  

Το σύνολο των ωρών ̟ου οι εξωτερικοί συνεργάτες δίδαξαν στο 

Τµήµα, ανά βαθµίδα ανάθεσης για το εαρινό εξάµηνο του 2008-2009, και 

το χειµερινό εξάµηνο του 2009-2010, ̟αρουσιάζεται στον κατωτέρω 

̟ίνακα. 
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Πίνακας 5. Σύνολο ωρών ανά βαθµίδα ανάθεσης έκτακτου ̟ροσω̟ικού 
 

Βαθµίδα 2008-2009 (εαρινό) 
Ώρες 

2009-
2010(χειµερινό) 

Ώρες 

Με ̟λήρη ̟ροσόντα 
 

  

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  µε ̟ροσόντα 
Ε̟ίκουρου καθηγητή 

52 79 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε ̟ροσόντα 
καθηγητή εφαρµογών 

57 66 

Με  ελλι̟ή ̟ροσόντα   

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε βασικό τίτλο 
και διδακτορικό 

17 6 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε βασικό τίτλο 
και µετα̟τυχιακό 

40 42 

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε βασικό τίτλο 
σ̟ουδών 

46 7 

Γενικό Σύνολο Ωρών 
Τµήµατος 

212 200 

 

Α̟ό τον ανωτέρω ̟ίνακα ̟ροκύ̟τει ότι ο αριθµός των ωρών ̟ου 

ανατέθηκαν σε έκτακτο ̟ροσω̟ικό µειώθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 

2009-2010 (̟αρότι υ̟ήρξε α̟οχώρηση λόγω συνταξιοδότησης ενός µέλους 

ΕΠ βαθµίδας ε̟ίκουρου καθηγητή). Η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός 

ότι ο αριθµός των τµηµάτων των εργαστηριακών µαθηµάτων µειώθηκε 

αισθητά λόγω µείωσης των εισαγοµένων σ̟ουδαστών, µετά τη 

θεσµοθέτηση της βάσης του 10. 

Μία άλλη σηµαντική ̟αρατήρηση ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τη µελέτη 

του ανωτέρω ̟ίνακα  είναι ότι, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 το 

̟οσοστό των εξωτερικών συνεργατών ̟ου διέθεταν µετα̟τυχιακό τίτλο 

(διδακτορικό, master) ανερχόταν  σε 78%, ο δε αντίστοιχος αριθµός για το 

ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ήταν 96,5%. Το ̟οσοστό των εξωτερικών 

συνεργατών µε ̟λήρη ̟ροσόντα, αντίστοιχα καθηγητού βαθµίδας 
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ε̟ίκουρου ή εφαρµογών, ήταν 51% για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 και  

72,5% για το  ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010. 

Στο Τµήµα ΦΠ ̟έραν του µόνιµου ̟ροσω̟ικού του  και του 

̟ροσω̟ικού του Τµήµατος ΒΙΟΘΕΚΑ,  για τα δύο εξάµηνα  ̟ου έγινε η 

αξιολόγηση, ήτοι το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2008-2009 

και το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2009-2010, 

α̟ασχολήθηκαν 43 εξωτερικοί συνεργάτες για το   ακαδηµαϊκό έτος 2008-

2009 και 39 για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010. Εξ αυτών  κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009, 14 διέθεταν διδακτορικό τίτλο, 18 

µετα̟τυχιακό και 11 ήταν κάτοχοι ̟τυχίου ΑΕΙ, ενώ το ακαδηµαϊκό έτος 

2009-2010, 16 διέθεταν διδακτορικό τίτλο, 20 µετα̟τυχιακό και 3 ήταν 

κάτοχοι ̟τυχίου ΑΕΙ.  Η κατάσταση αυτή α̟οτυ̟ώνεται στα δύο 

γραφήµατα ̟ου ακολουθούν.  

 

2008-2009

23,3 %

25,6 %
9,3 %

16,3  %

25,6 %

Επιστ. Επίκουροι Εργ. Εφαρµογών Επιστηµ. (∆ιδακτ.)

Εργασ. (Μεταπτυχ.) Εργαστ. (Πτυχίο)

 

 

Γράφηµα 1. Έκτακτο ̟ροσω̟ικό του Τµήµατος (ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009) 
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2009-2010

35,9%

28,2%

23,1%
7,7%

5,1%

Επιστ. Επίκουροι Εργ. Εφαρµογών Επιστηµ. (∆ιδακτ.)

Εργασ. (Μεταπτυχ.) Εργαστ. (Πτυχίο)

 

Γράφηµα 2. Έκτακτο ̟ροσω̟ικό του Τµήµατος (ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010) 

 

Για  την ε̟ιλογή και ̟ρόσληψη µελών ΕΠ ακολουθείται η 

νοµοθεσία ̟ου διέ̟ει την Τριτοβάθµια Εκ̟αίδευση. Οι ανάγκες του 

Τµήµατος καταγράφονται α̟ό τη Γ. Συνέλευση  και υ̟οβάλλονται στο 

Συµβούλιο του ΤΕΙ, το ο̟οίο υ̟οβάλλει το αίτηµα στο Υ̟ουργείο. Στο 

Τµήµα εκκρεµεί µία θέση ε̟ίκουρου καθηγητού γνωστικού αντικειµένου 

Φυτο̟ροστασίας καθώς και µία θέση καθηγητή εφαρµογών εξειδίκευσης 

Μετασυλλεκτικών/Μετασυγκοµιστικών Χειρισµών –Τυ̟ο̟οίηση. Για τις 

δύο αυτές θέσεις αναµένεται η εντολή του Υ̟ουργείου για να γίνει η 

̟ροκήρυξη. Ε̟ίσης στο Τµήµα εκκρεµεί µία θέση ΕΠ, λόγω 

συνταξιοδότησης καθηγητή. Αναµένεται η Γ. Συνέλευση του Τµήµατος να 

ορίσει τη βαθµίδα και το γνωστικό αντικείµενο αφού µελετήσει την 

κατάσταση ό̟ως αυτή διαµορφώνεται κάτω α̟ό τις νέες συνθήκες. 

Στόχος του Τµήµατος είναι να αυξηθεί ο αριθµός των µόνιµων 

µελών ΕΠ  ώστε να µ̟ορεί να δηµιουργήσει οµάδες µαθηµάτων και να 

µειώσει σηµαντικά τον αριθµό των εξωτερικών συνεργατών ώστε το 

εκ̟αιδευτικό έργο να οργανώνεται και να ελέγχεται καλλίτερα.  Η µείωση 

του αριθµού των εξωτερικών συνεργατών θα µειώσει σηµαντικά την 

ε̟ιβάρυνση του µόνιµου εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού α̟ό την ε̟ί̟ονη και 

χρονοβόρα διαδικασία της ε̟ιλογής. 
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Θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι υ̟άρχει µεγάλη καθυστέρηση εκ 

µέρους του Υ̟ουργείου στην  όλη διαδικασία ̟ρόσληψης µελών ΕΠ  µε 

α̟οτέλεσµα να έχουν χαθεί θέσεις. 

 

2.2 Σκο̟οί και Στόχοι του Τµήµατος 

 

 Το Τµήµα έχει ως α̟οστολή την ̟ροαγωγή, την ανά̟τυξη και 

µετάδοση των κατάλληλων γνώσεων, στο ̟εδίο της ε̟ιστήµης και της 

τεχνολογίας της φυτικής ̟αραγωγής, τόσο µε τη διδασκαλία όσο και µε 

την εφαρµοσµένη έρευνα, ώστε οι σ̟ουδαστές να α̟οκτήσουν ̟λήρη 

ε̟ιστηµονική και ε̟αγγελµατική κατάρτιση. 

 Στα ̟λαίσια αυτής της α̟οστολής το Τµήµα: 

• Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον εκ̟αιδευτικό και 

ε̟ιστηµονικό τοµέα ̟ου αναφέρονται στη Γεω̟ονική Ε̟ιστήµη και 

Τεχνολογία. 

• ∆ίνει έµφαση στις εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας των φυτών, 

ώστε να µειωθούν οι εισροές κατά την ̟αραγωγική διαδικασία, 

αλλά και να ̟αραχθούν ̟ροϊόντα ̟ου θα µ̟ορούν να 

αντα̟οκριθούν στις α̟αιτήσεις των σύγχρονων αγορών. 

• Περιλαµβάνει στο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών νέες καλλιέργειες µε 

οικονοµικό ενδιαφέρον και νέες µεθόδους ̟αραγωγής. 

• Συνεργάζεται µε τις γεωργικές ̟αραγωγικές µονάδες και τους 

ε̟αγγελµατικούς φορείς ̟ου α̟ασχολούνται µε το γνωστικό 

αντικείµενο. 

• Χρησιµο̟οιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκ̟αίδευση. 

• ∆ιεξάγει τεχνολογική έρευνα µε σκο̟ό να ε̟ιτύχει τους ̟αρα̟άνω 

σκο̟ούς αλλά και να εκ̟αιδεύσει τους σ̟ουδαστές στο γνωστικό 

αντικείµενο του Τµήµατος. 

Τα ε̟αγγελµατικά δικαιώµατα των ̟τυχιούχων έχουν κατοχυρωθεί µε 

το υ̟’ αριθµ. 47/10-2-1989 Προεδρικό ∆ιάταγµα. Σύµφωνα µε το 
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διάταγµα αυτό  οι ̟τυχιούχοι του Τµήµατος  µε βάση τις εξειδικευµένες 

ε̟ιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται αυτοδύναµα είτε σε 

συνεργασία µε άλλους ε̟ιστήµονες µε τη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή 

της Τεχνολογίας ̟άνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς της Γεω̟ονικής 

Ε̟ιστήµης και της διαδικασίας της φυτικής ̟αραγωγής, ό̟ως στην 

καλλιέργεια φυτικής ̟αραγωγής, στη διακίνηση, στην εµ̟ορία, στη 

συντήρηση, στην τυ̟ο̟οίηση, στη διαχείριση, στη φυτο̟ροστασία και 

στην ανα̟αραγωγή. 

Ειδικότερα οι τεχνολόγοι Φυτικής Παραγωγής  µ̟ορούν να 

ασχοληθούν µε τις εξής δραστηριότητες: 

• Ανά̟τυξη και φροντίδα των ̟άσης φύσεως φυτικών 

καλλιεργειών 

• Παραγωγή και εµ̟ορία φυτικού ανα̟αραγωγικού υλικού 

• ∆ηµιουργία και συντήρηση δενδροστοιχιών, κή̟ων, ̟άρκων, 

φυτωρίων καλλω̟ιστικών φυτών, θάµνων, δένδρων, ̟ράσινου 

οδο̟οιϊας, χλοοτα̟ήτων  γη̟έδων και άλλων έργων ̟ρασίνου 

• Συγκεντρώσεις φυτικών ̟ροϊόντων, ̟ου διενεργούνται α̟ό 

συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισµούς ή το ∆ηµόσιο 

• Συµµετοχή σε διενέργεια µαζικών ψεκασµών για την 

κατα̟ολέµηση φυτονόσων καθώς και συστηµατικών 

α̟εντοµώσεων ή α̟ολυµάνσεων ̟ου διενεργούνται α̟ό το 

κράτος ή α̟ό οργανισµούς, συνεταιρισµούς, κοινο̟ραξίες ή 

ιδιώτες, στη φυτική ̟αραγωγή ή στους χώρους α̟οθήκευσής της 

• Εκτιµήσεις και ̟ραγµατογνωµοσύνες ̟ου διενεργούνται σε 

̟άσης φύσεως ζηµιές της φυτικής ̟αραγωγής, στις αλλοιώσεις 

και την καταλληλότητα των φυτικών ̟ροϊόντων ̟ου 

̟ροορίζονται για τη διατροφή των ανθρώ̟ων ή των ζώων 

• Εµ̟ορία αδρανών υλικών, λι̟ασµάτων, ορµονών, βιολογικών 

̟ροϊόντων και γεωργικών φαρµάκων για την ανά̟τυξη και 
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̟ροστασία των καλλιεργειών και την ̟αραγωγή φυτικών 

̟ροϊόντων 

• Ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων εµ̟ορίας  γεωργικών 

ειδών    

• Εκ̟όνηση και ε̟ίβλεψη ή συµµετοχή στην εκ̟όνηση 

γεωργοοικονοµικών µελετών για τη δηµιουργία ή 

εκσυγχρονισµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

• Πραγµατο̟οίηση ε̟ιβλέψεων και ε̟ιµετρήσεων της 

κατασκευής έργων ̟ρασίνου 

• Κάθε άλλη δραστηριότητα ̟ου εµφανίζεται µε την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και α̟οδεδειγµένα καλύ̟τεται α̟ό   το γνωστικό 

αντικείµενο της ειδικότητάς τους 

• Συµµετοχή στη σύνταξη αγροτικών κτηµατολογικών , 

εδαφολογικών, αµ̟ελουργικών και άλλων χαρτών για 

γεωργική χρήση µε τη συνεργασία των κατά την ̟ερί̟τωση 

αρµοδίων τεχνικών 

Οι ̟τυχιούχοι του Τµήµατος µ̟ορούν να εξελίσσονται σε όλο το 

φάσµα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς 

της φυτικής ̟αραγωγής. Ε̟ίσης µ̟ορούν να καλύ̟τουν θέσεις υ̟ευθύνων 

στελεχών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη νοµοθεσία ̟ου ισχύει κάθε φορά για 

τη λειτουργία των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και ε̟ιχειρήσεων και 

̟ιστο̟οιούν την καταλληλότητα των φυτικών ̟ροϊόντων ̟ου 

̟ροορίζονται για διατροφή των ανθρώ̟ων και των ζώων. Τέλος 

εγγράφονται στο Μητρώο Εµ̟ειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του 

Υ̟ουργείου ∆ηµ. Έργων ̟ρασίνου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

2.3 ∆ιοικητική Οργάνωση του Τµήµατος 

Η οργανωτική  διάρθρωση του Τµήµατος αναφέρεται στον 

εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ΤΕΙ  (26415/Ε5, ΦΕΚ 373 -28/3/06). 
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Στο Τµήµα  δεν υ̟άρχουν τοµείς. Ο αριθµός των µόνιµων εκ̟αιδευτικών 

είναι ̟ολύ µικρός και η δηµιουργία τοµέων δύσκολη. 

Οι λειτουργίες του Τµήµατος χωρίζονται:  

• Στα διοικητικά όργανα, υ̟εύθυνα για τον καθορισµό της ̟ολιτικής 

του Τµήµατος και της λήψης α̟οφάσεων και 

• Στις λοι̟ές λειτουργίες  υ̟εύθυνες για την υλο̟οίηση των 

α̟οφάσεων των οργάνων και τη λειτουργία του Τµήµατος. 

Τα συλλογικά και τα µονοµελή όργανα του Τµήµατος είναι: 

• Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος 

• Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 

Ο τρό̟ος εκλογής και συγκρότησης αναφέρονται στον εσωτερικό 

κανονισµό λειτουργίας του ΤΕΙ. 

Το ̟ροσω̟ικό του Τµήµατος είναι: 

• Το εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό, ̟ου διακρίνεται σε µόνιµο και µε 

σύµβαση (εξωτερικοί συνεργάτες). Το µόνιµο εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό 

κατατάσσεται στις βαθµίδες: Τακτικός Καθηγητής, Ανα̟ληρωτής 

Καθηγητής, Ε̟ίκουρος Καθηγητής, Καθηγητής Εφαρµογών. Οι 

εξωτερικοί συνεργάτες διακρίνονται σε: Ε̟ιστηµονικούς συνεργάτες µε 

̟λήρη ̟ροσόντα σε κά̟οια α̟ό τις τρεις ̟ρώτες βαθµίδες ή µε ελλι̟ή 

̟ροσόντα, σε Εργαστηριακούς συνεργάτες µε ̟λήρη ̟ροσόντα 

Καθηγητή Εφαρµογών ή µε ελλι̟ή ̟ροσόντα. 

• Η γραµµατεία του Τµήµατος, η ο̟οία υ̟άγεται στο Γεν. Γραµµατέα 

του ΤΕΙ  

• Το Ειδικό Τεχνικό Προσω̟ικό (ΕΤΠ) 

Προϊστάµενος του Τµήµατος κατά την ̟ερίοδο της αξιολόγησης ήταν ο 

Ανα̟ληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Σταθάς. 
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2.4 Σ̟ουδαστές του Τµήµατος 

 

Σ̟ουδαστές του Τµήµατος , σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

είναι όσοι εγγράφονται στο Τµήµα µετά α̟ό εισαγωγή, µετεγγραφή ή 

κατάταξη. Οι σ̟ουδαστές διατηρούν τη σ̟ουδαστική τους ιδιότητα  µέχρι 

την α̟όκτηση του ̟τυχίου. ∆ικαίωµα εγγραφής έχουν όλοι όσοι είναι 

εγγεγραµµένοι στον ̟ίνακα ε̟ιτυχόντων του Υ̟ουργείου Παιδείας. 

Πτυχιούχοι άλλων τριτοβάθµιων εκ̟αιδευτικών ιδρυµάτων 

µ̟ορούν να εγγραφούν στο Τµήµα κατό̟ιν κατατακτηρίων εξετάσεων. 

Τις εξετάσεις διεξάγει το ίδιο το Τµήµα σε τρία µαθήµατα (Μορφολογία-

Ανατοµία Φυτών, Γεωργία, ∆ενδροκοµία) ̟ου έχουν α̟οφασιστεί α̟ό τη 

Γ. Συνέλευση  του Τµήµατος. Η  εξεταζόµενη ύλη και η ηµεροµηνία 

διεξαγωγής των εξετάσεων  ανακοινώνεται στους ενδιαφεροµένους α̟ό τη 

Γραµµατεία του Τµήµατος και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του. Για να 

θεωρηθεί υ̟οψήφιος ως ε̟ιτυχών θα ̟ρέ̟ει να συγκεντρώσει βαθµολογία 

̟άνω α̟ό τη βάση σε όλα τα εξεταζόµενα µαθήµατα. Όσον αφορά στον 

αριθµό των µαθηµάτων ̟ου θα ̟αρακολουθήσουν ̟ροκειµένου να 

καταστούν ̟τυχιούχοι του Τµήµατος, αυτός ορίζεται α̟ό τη Γ. Συνέλευση 

του Τµήµατος, κατό̟ιν εισηγήσεως ε̟ιτρο̟ής. Έργο της ε̟ιτρο̟ής είναι 

να  εξετάσει την τυχόν συνάφεια και το ̟οσοστό κάλυψης της ύλης ̟ου 

αναφέρεται στο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του Τµήµατος ΦΠ σε σχέση µε  τα 

µαθήµατα ̟ου έχουν ̟αρακολουθήσει οι υ̟οψήφιοι για τη λήψη του α! 

τίτλου σ̟ουδών τους.  

Το ̟οσοστό  των σ̟ουδαστών ̟ου εισάγονται µε κατατακτήριες 

εξετάσεις κυµαίνεται γύρω στο 2% των εισακτέων. 

Οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε 

εξάµηνο. Σε ̟ερί̟τωση µη ανανέωσης της εγγραφής ισχύουν όσα 

̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον κανονισµό λειτουργίας του ΤΕΙ και την κείµενη 

νοµοθεσία. Σ̟ουδαστής ̟ου δεν ανανέωσε την εγγραφή του δύο 

συνεχόµενα εξάµηνα ή τρία µη συνεχόµενα χάνει την ιδιότητα του 
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σ̟ουδαστή και διαγράφεται α̟ό τα µητρώα. Οι σ̟ουδαστές δεν µ̟ορούν 

να είναι εγγεγραµµένοι συγχρόνως σε δύο Τµήµατα τριτοβάθµιας 

εκ̟αίδευσης. Οι εγγραφές γίνονται µέσα στα χρονικά όρια ̟ου καθορίζει 

το Υ̟ουργείο Παιδείας και είναι τα ίδια για όλα τα ΤΕΙ. Η ανανέωση της 

εγγραφής και οι δηλώσεις µαθηµάτων γίνονται µια εβδοµάδα ̟ριν την 

έναρξη των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου και στις ηµεροµηνίες ̟ου ορίζει το 

Συµβούλιο του ΤΕΙ. Οι ηµεροµηνίες γνωστο̟οιούνται στους σ̟ουδαστές  

µέσω ανακοίνωσης στον ̟ίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότο̟ο του 

Τµήµατος. Οι ανανεώσεις των εγγραφών και οι δηλώσεις µαθηµάτων 

γίνονται α̟ό τους σ̟ουδαστές ηλεκτρονικά.  

Ο αριθµός των σ̟ουδαστών ̟ου έχει εγγραφεί στο Τµήµα την 

τελευταία δεκαετία (2000 έως 2010) ανέρχεται σε 1991. Αναλυτικά οι 

εγγεγραµµένοι ανά ακαδηµαϊκό έτος και φύλο ̟αρουσιάζονται στον 

κατωτέρω ̟ίνακα  

 
Πίνακας 6. Κατανοµή εισαχθέντων ανά Ακαδηµαϊκό έτος και φύλο 
 

Έτος εισαγωγής ΄Αρρεν Θήλυ Άθροισµα 

2000-2001 171 151 322 

2001-2002 199 128 327 

2002-2003 177 144 321 

2003-2004 160 142 302 

2004-2005 130 141 271 

2005-2006 144 137 281 

2006-2007 16 15 31 

2007-2008 26 36 62 

2008-2009 18 28 46 

2009-2010 15 13 28 

 

Α̟ό τον ανωτέρω ̟ίνακα ̟ροκύ̟τει ότι µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2003-

2004 ο αριθµός των αρρένων ήταν µεγαλύτερος α̟ό αυτό των θηλέων ενώ 

α̟ό το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 ο αριθµός των θηλέων ήταν ̟ερί̟ου 

ίδιος µε αυτόν των αρρένων (Σχήµα 1). 
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      Σχήµα 1. Κατανοµή των εισαχθέντων σ̟ουδαστών σε άρρενες και 

θήλεις. 

 

 Α̟ό τον ̟ίνακα 6 ̟ροκύ̟τει ε̟ίσης ότι το ακαδηµαϊκό έτος 2006-

2007, α! έτος εφαρµογής της βάσης του 10, υ̟ήρξε µείωση των 

εισαχθέντων σ̟ουδαστών της τάξης του 90%. Α̟ό το έτος αυτό και έ̟ειτα 

οι εισροές κυµαίνονται  σε ̟ολύ χαµηλά ε̟ί̟εδα.  
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Γράφηµα 3. Εισαχθέντες σ̟ουδαστές µε βαθµολογία ̟άνω α̟ό τη βάση 

 

Α̟ό το γράφηµα 3 ̟ροκύ̟τει ότι ο αριθµός των εισαχθέντων 

σ̟ουδαστών ̟ου είχαν συγκεντρώσει βαθµολογία υψηλότερη ή ίση µε τη 

βάση του 10, µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 (έτος εφαρµογής του 

µέτρου της βάσης) κυµαινόταν γύρω στο 7,7 %  των ε̟ιτυχόντων.  
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 ∆ιαχρονικά  η µεταβολή των σ̟ουδαστών µε βάση τις εγγραφές, τις 

διαγραφές και τα ̟τυχία ̟ου α̟ενεµήθησαν ̟αρουσιάζεται στον 

̟αρακάτω ̟ίνακα και τα Σχήµατα  2  και 3. 

 

Πίνακας 7. ∆ιαχρονική κατάσταση σύνθεσης σ̟ουδαστών 
 

Έτος 
εισαγωγής 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Σύνολο 

Εγγραφή 322 327 321 302 271 281 31 62 46 28 1991 

∆ιαγραφή 153 217 188 159 140 131 3 13 2 - 1006 

Α̟οφοίτηση 80 36 37 23 6 1 - - - - 183 

ΣΥΝΟΛΟ 89 74 96 120 125 149 28 49 44 28 802 
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      Σχήµα 2. ∆ιαχρονική κατάσταση σύνθεσης σ̟ουδαστών  
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      Σχήµα 3. Μεταβολή του αριθµού των σ̟ουδαστών κατά τα 
ακαδηµαϊκά έτη  

      2000-2009        
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Α̟ό το Σχήµα 3 ̟ροκύ̟τει ότι η µεταβολή του αριθµού των 

σ̟ουδαστών βάσει των εγγραφών, διαγραφών και α̟ονεµηθέντων 

̟τυχίων είναι γραµµική συνάρτηση του χρόνου µε συντελεστή συσχέτισης 

R2= 0,96. 

 

Στον ̟ίνακα 8 ̟αρουσιάζεται ο τρό̟ος εισαγωγής των 

σ̟ουδαστών.  

 
Πίνακας 8. Τρό̟ος εγγραφής των εισερχοµένων σ̟ουδαστών 
 

Τρό̟ος εγγραφής Σύνολο Ακαδ. 
Έτος Εισαγωγικές 

Εξετάσεις 
κατατακτήριες Άλλες 

κατηγορίες 
Μετεγγραφές  

2000-2001 286 2 4 30 322 
2001-2002 290 6 - 31 327 
2002-2003 293 2 - 26 321 
2003-2004 273 2 1 26 302 
2004-2005 259 1 - 11 271 
2005-2006 257 3 - 21 281 
2006-2007 28 2 - 1 31 
2007-2008 57 4 - 1 62 
2008-2009 40 6 - - 46 
2009-2010 26 2 - - 28 

Σύνολο 1809 30 5 147 1991 

 

Α̟ό τον ̟ίνακα ̟ροκύ̟τει ότι το µεγαλύτερο ̟οσοστό εισάγεται µε  

εξετάσεις ενιαίου Λυκείου. Το ̟οσοστό των σ̟ουδαστών ̟ου εισάγεται µε 

κατατακτηρίους εξετάσεις είναι ̟ολύ χαµηλό της τάξης του 1,7 % ενώ το 

̟οσοστό των µετεγγραφών είναι της τάξης του 8 %. Στο Γράφηµα 4 

̟αρουσιάζεται αναλυτικά ο τρό̟ος εισαγωγής των σ̟ουδαστών την 

τελευταία δεκαετία. 
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Γράφηµα 4. Κατανοµή των σ̟ουδαστών ανάλογα µε τον τρό̟ο 

εισαγωγής  

 

Προκειµένου να γίνει ̟οιο κατανοητός ο τρό̟ος εισαγωγής των 

σ̟ουδαστών, στο Γράφηµα 4α ̟αρουσιάζεται το ̟οσοστό των 

σ̟ουδαστών ανά τρό̟ο εγγραφής ενώ στο Γράφηµα 4 ̟αρουσιάζεται ο 

αριθµός των σ̟ουδαστών. 
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Γράφηµα 4α. Κατανοµή σ̟ουδαστών % ανάλογα µε τον τρό̟ο 

εισαγωγής  
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Στο Τµήµα ΦΠ η εισαγωγή γίνεται  α̟ό το 2ο ε̟ιστηµονικό ̟εδίο (θετικών 

ε̟ιστηµών) και το 4ο (τεχνολογίας) . 

Στον Πίνακα  9 (Παράρτηµα Ι) ̟αρουσιάζεται η κατάσταση των 

σ̟ουδαστών του Τµήµατος (εγγεγραµµένοι, διαγραφέντες, ̟τυχιούχοι, 

ενεργοί, λιµνάζοντες), στο δε Γράφηµα 5 α̟οτυ̟ώνονται τόσο οι ενεργοί 

σ̟ουδαστές όσο και οι λιµνάζοντες σε α̟όλυτους αριθµούς.  
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Γράφηµα 5. Κατάσταση σ̟ουδαστών ανά ακαδηµαϊκό έτος 

 

Λιµνάζοντες θεωρούνται οι σ̟ουδαστές ̟ου έχουν υ̟ερβεί το 12ο εξάµηνο  

(6ο έτος σ̟ουδών). Α̟ό τον ̟ίνακα και τα γραφήµατα ̟ροκύ̟τουν τα 

εξής: 

• Το ̟οσοστό των διαγραφέντων σ̟ουδαστών έως και το ακαδηµαϊκό 

έτος 2005-2006 ήταν ̟ολύ υψηλό, της τάξης του 50%. Αυτό µ̟ορεί να 

α̟οδοθεί στο ότι οι σ̟ουδαστές έκαναν την εγγραφή για να µη χάσουν 

τα οφέλη του σ̟ουδαστή ενώ την ε̟όµενη ακαδηµαϊκή χρονιά 

βελτιώνοντας τη βαθµολογία τους έκαναν εγγραφή σε κά̟οιο άλλο ̟ιο 

ελκυστικό για αυτούς Τµήµα τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης. Το ̟οσοστό των 

σ̟ουδαστών ̟ου είχε το Τµήµα µέσα στις ̟ρώτες ε̟ιλογές τους ήταν 

̟ολύ µικρό. 
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• Οι ̟τυχιούχοι α̟οτελούν ̟ερί̟ου το 10% των εγγεγραµµένων 

• ∆εν υ̟άρχουν ανενεργοί στο Τµήµα 

• Εξακολουθούν να σ̟ουδάζουν 802 άτοµα εκ των ο̟οίων 259 είναι 

λιµνάζοντες (̟οσοστό 13%* ή 26,3%** ), 245 ε̟ί ̟τυχίω ( 12% ή 25%) και 

298 ενεργοί (15% ή 30%).  

*υ̟ολογισµός µε βάση τους  εγγεγραµµένους, ** υ̟ολογισµός µε βάση τους φοιτούντες. 

 

2.5. Συµ̟εράσµατα 

Το Τµήµα είναι εγκατεστηµένο σε ένα κτίριο  σχετικά καινούργιο 

και αρκετά λειτουργικό. Το αντικείµενο των σ̟ουδών του, α̟ό τη στιγµή 

̟ου ο γεωργικός τοµέας στη χώρα µας έχει αρχίσει να συρρικνώνεται, δεν 

είναι ̟ολύ ελκυστικό για τους νέους. Εξ άλλου το ε̟άγγελµα του 

Τεχνολόγου Γεω̟ονίας α̟αιτεί σκληρή δουλειά, και ̟ολλές φορές κάτω 

α̟ό αντίξοες καιρικές συνθήκες, ̟ράγµα αρκετοί νέοι δεν είναι 

διατεθειµένοι να υ̟οστούν.  

Το Τµήµα είναι στελεχωµένο α̟ό 10 µόνιµα µέλη ΕΠ και για την 

κάλυψη των εκ̟αιδευτικών του αναγκών ̟ροσλαµβάνει εκ̟αιδευτικό 

̟ροσω̟ικό µε ετήσιες συµβάσεις. Το ̟ροσω̟ικό ̟ου ̟ροσλαµβάνεται έχει 

υψηλό ε̟ί̟εδο σ̟ουδών. Εκκρεµούν δύο θέσεις µόνιµου ΕΠ ̟ου το 

Υ̟ουργείο καθυστερεί να ̟ροχωρήσει ενώ για την α̟ρόσκο̟τη 

λειτουργία του χρειάζεται ικανό αριθµό µονίµων µελών ΕΠ και ΕΤΠ.  

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

Το ̟ρόγραµµα ̟ου ακολουθείται στο Τµήµα αναµορφώθηκε το 

2002 (εφαρµογή εαρινό εξάµηνο 2002-2003) στα ̟λαίσια του 

̟ρογράµµατος ΕΠΕΑΕΚ Ι. Το 2002 στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, εγκρίθηκε η αναµόρφωση του ̟ρογράµµατος εκ νέου, έγιναν 

οι σχετικές µελέτες ̟ου ̟ροβλε̟όντουσαν  στο τεχνικό δελτίο  αλλά το 

καινούργιο ̟ρόγραµµα δεν εφαρµόσθηκε γιατί δεν µ̟όρεσε να γίνει η 
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̟ιλοτική εφαρµογή του ό̟ως ̟ροβλε̟όταν στο τεχνικό δελτίο, λόγω της 

κατάστασης ̟ου ̟ροέκυψε µετά την εφαρµογή της βάσης του 10.   

 

3.1 Βασικές αρχές ̟ου διέ̟ουν  το ̟ρόγραµµα των 

̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών 

Οι αρχές ̟ου διέ̟ουν ένα ̟ρόγραµµα ̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών  Ανώτατης 

Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης ̟αρέχονται α̟ό το Ινστιτούτο Τεχνολογικής 

Εκ̟αίδευσης (ΙΤΕ). Σύµφωνα µε τις αρχές της αξιολόγησης ένα 

̟ρόγραµµα σ̟ουδών (ΠΣ) οφείλει να είναι: 

• Σχετικό µε τις ανάγκες της Κοινωνίας  

• Συνε̟ές σε σχέση µε τους τεθέντες εκ̟αιδευτικούς στόχους, τις 

ανάγκες των φοιτητών και το όραµα του Ιδρύµατος και 

• Α̟οτελεσµατικό όσον αφορά τους εκ̟αιδευτικούς στόχους, την 

εκ̟αιδευτική διαδικασία (διδασκαλία) και το εκ̟αιδευτικό υλικό,  

• Προσαρµοσµένο στη  σύγχρονη Ε̟ιστήµη και Τεχνολογία 

Αντικείµενο του Τµήµατος  Φυτικής Παραγωγής  είναι η εκ̟αίδευση για 

τη δηµιουργία στελεχών ̟ου θα συµβάλλουν στην ανά̟τυξη, βελτίωση 

και ανταγωνιστικότητα  της γεωργίας στην Ελλάδα. Για την ε̟ίτευξη του 

σκο̟ού αυτού το Τµήµα µεταδίδει αλλά και µε ̟αράλληλη εφαρµοσµένη 

έρευνα δηµιουργεί καινούργια γνώση και ανα̟τύσσει την τεχνολογία.  

Ειδικότερα, µε το ̟ρο̟τυχιακό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ε̟ιδιώκεται: 

• Η µετάδοση γνώσεων και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης σε θέµατα 

̟ου αφορούν τα ε̟ιστηµονικά αντικείµενα του ευρύτερου 

γνωστικού ̟εδίου του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής. 

• Η εξοικείωση των σ̟ουδαστών µε τους τρό̟ους αναζήτησης της 

ε̟ιστηµονικής γνώσης. 

• Α̟όκτηση εµ̟ειριών και ανά̟τυξη δεξιοτήτων στα σχετικά 

ε̟ιστηµονικά αντικείµενα.  
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3.2 Πρόγραµµα σ̟ουδών 

Το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του Τµήµατος έχει διαµορφωθεί ώστε να 

συµβάλλει στην αρτιότερη κατάρτιση των σ̟ουδαστών και στην 

εκ̟λήρωση των σκο̟ών του Τµήµατος.  Η αξιολόγηση του ̟ρογράµµατος 

σ̟ουδών έγινε για α! φορά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 

2008-2009 και συνεχίστηκε και το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού 

έτους 2009-2010. Οι ̟ληροφορίες ̟ου συλλέχθηκαν θα χρησιµο̟οιηθούν 

για τη βελτίωση του ̟ρογράµµατος και συνε̟ώς τη βελτίωση της 

̟αρεχοµένης εκ̟αίδευσης. Στόχος του Τµήµατος είναι η αναµόρφωση του 

̟ρογράµµατος ώστε να ̟ροσαρµοστεί καλλίτερα στις σύγχρονες ανάγκες 

της γεωργίας. Το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ̟εριέχεται στον οδηγό σ̟ουδών 

̟ου διανέµεται α̟ό το Γραφείο ∆ιασύνδεσης, υ̟άρχει δε και στην 

ιστοσελίδα του Τµήµατος.  

 

3.3 ∆ιάρθρωση του ̟ρογράµµατος 

Η διάρκεια σ̟ουδών είναι τετραετής, δηλ. 8 ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

Κατά τη διάρκεια των 7 εξαµήνων οι σ̟ουδαστές ̟αρακολουθούν 

θεωρητικά µαθήµατα, εργαστηριακά µαθήµατα, ασκήσεις ̟ράξεις, 

σεµινάρια και εκ̟ονούν µελέτες. Στα ̟ερισσότερα  µικτά µαθήµατα 

(θεωρητικό µέρος + εργαστηριακές ασκήσεις) το θεωρητικό µέρος α̟οτελεί 

το 60% και το εργαστηριακό το 40% του συνόλου. Για κάθε µάθηµα ̟ου 

διδάσκεται στο Τµήµα η διδακτέα ύλη καταρτίσθηκε κατά την 

αναθεώρηση του ̟ρογράµµατος (2002) αλλά ̟ροσαρµόζεται συνέχεια 

βάσει των εξελίξεων της ε̟ιστήµης µε ευθύνη του υ̟εύθυνου µόνιµου 

καθηγητή. Κατά  την κατάρτιση του ̟ρογράµµατος εξετάσθηκε αν 

υ̟άρχει ε̟ικάλυψη της ύλης του µε άλλα µαθήµατα ̟ου είχαν ενταχθεί 

στο Πρόγραµµα σ̟ουδών. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος εξέτασε και 

ενέκρινε το ̟ρόγραµµα το ο̟οίο στη συνέχεια εστάλη στο Συµβούλιο του 

ΤΕΙ και τέλος στο ΙΤΕ το ο̟οίο και το  ενέκρινε (υ̟΄αριθµ949/17-6-2002). 

Στόχος της όλης διαδικασίας είναι στο Πρόγραµµα σ̟ουδών του 
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Τµήµατος να µην ̟αρατηρούνται ε̟ικαλύψεις ή κενά µεταξύ των 

µαθηµάτων, η δε έκταση της ύλης των µαθηµάτων να είναι  λογική.  

Το τελευταίο εξάµηνο οι σ̟ουδαστές ̟ραγµατο̟οιούν την 

̟ρακτική τους εξάσκηση και εκ̟ονούν την ̟τυχιακή τους εργασία. Κατά 

τη διάρκεια των εξαµήνων ̟ραγµατο̟οιούνται ε̟ισκέψεις σε γεωργικές 

και αγρο-βιοµηχανικές µονάδες ενώ ε̟ίσης οργανώνονται εκδροµές και 

ε̟ισκέψεις σε ε̟ιχειρήσεις και ιδρύµατα του ευρύτερου δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα, καθώς και σε ιδρύµατα γεωργικής έρευνας. Το 

̟ρόγραµµα σ̟ουδών ακολουθεί τους κανόνες του Ευρω̟αϊκού  

Συστήµατος Πιστωτικών ∆ιδακτικών Μονάδων (ECTS). 

To ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ̟ου ακολουθείται ̟αρουσιάζεται στον κατωτέρω 

Πίνακα. 

 

 

 

 

1ο Εξάµηνο 
ώρες/εβδοµάδα Φ Ε (ώρες/εξάµ.) ∆ιδακτ. Μον. 

α/
α 

Μάθηµα 
Κατη

γ Θ Ε Α.Π 
Σύνολ

ο 
Θ Ε ΑΠ Σύνολο Θ Ε 

Α
Π 

Σύνολο 

1 
Γεωργική Χηµεία 
(ΜΓΥ) 

Υ 2 2 - 4 6 2 - 8 4 1 - 5 

2 
Γεν. 
∆ενδροκοµία 
(ΜΕΥ)  

Υ 2 2 1 5 6 2 1 9 4 1 - 5 

3 
Γεν. Γεωργία 
(ΜΕΥ) 

Υ 2 2 1 5 6 2 1 9 4 1 - 5 

4 
Μορφολογία & 
Ανατοµία Φυτών 
(ΜΓΥ) 

Υ 3 2 - 5 9 2 - 11 5 2 - 7 

5 Η/Υ  (ΜΓΥ)  Υ 2 2 1 4 3 2 1 6 3 - 1 4 

6 
Αγροµετεωρολογ
ία (ΜΓΥ)  

Υ 1 - 1 3 6 - 1 7 3 - 1 4 

ΣΥΝΟΛΟ 12 10 4 26 36 10 4 50 23 5 2 30 
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2ο Εξάµηνο 
ώρες/εβδοµάδα Φ Ε (ώρες/εξάµ.) ∆ιδακτ. Μον. 

α/
α 

Μάθηµα 
Κατη

γ Θ Ε Α.Π 
Σύνολ

ο 
Θ Ε ΑΠ Σύνολο Θ Ε 

Α
Π 

Σύνολο 

1 
Εδαφολογία  
(ΜΓΥ)  

Υ 2 2 - 4 6 2 - 8 4 1 - 5 

2 
Φυσιολογία 
Φυτών (ΜΓΥ)  

Υ 3 2 - 5 9 2 - 11 5 1 - 6 

3 
Γεν. 
Λαχανοκοµία 
(ΜΕΥ)  

Υ 2 2 - 4 6 2 - 8 4 1 - 5 

4 

Βιοµετρία & 
Γεωργ. 
Πειραµατισµός  
(ΜΓΥ)  

Υ 2 - 2 4 6 - 2 8 4 - 1 5 

5 
Συστ. Βοτανική 
(ΜΕΥ)  

Υ 2 2 - 4 6 2 - 8 4 1 - 5 

6 

Εφαρµογές  
Πληροφορικής 
στη Γεωργία 
(ΜΓΥ)  

Υ 2 - 1 3 6 - 1 7 3 - 1 4 

ΣΥΝΟΛΟ 13 8 3 24 39 8 3 50 24 4 2 30 

 

 

 

3ο Εξάµηνο 
ώρες/εβδοµάδα Φ Ε (ώρες/εξάµ.) ∆ιδακτ. Μον. 

α/
α 

Μάθηµα 
Κατη

γ Θ Ε Α.Π Σύνολο Θ Ε 
Α
Π 

Σύνολο Θ Ε ΑΠ Σύνολο 

1 Φυτο̟αθολογία  
(ΜΕΥ)  

Υ 3 2 - 5 9 2 - 11 5 1 - 6 

2 Θρέψη Φυτών 
(ΜΓΥ)  

Υ 2 2 1 5 6 2 1 9 4 1 1 6 

3 Γενετική (ΜΓΥ)  Υ 2 2 - 4 6 2 - 8 4 1 - 5 
4 Γεωργ. 

Μηχανήµατα 
(ΜΕΥ)  

Υ 2 2 - 4 6 2 - 8 4 1 - 5 

5 Αγροτική 
Ανά̟τυξη & 
Πολιτική 
(∆ΟΝΑ)  

Υ 2 - 1 3 6 - 1 7 3 - 1 4 

6 Αγγλ.  Γεωργ. 
Ορολογία (ΜΕ) 

Υ 2 1 - 3 6 1 - 7 3 1 - 4 

ΣΥΝΟΛΟ 13 9 2 24 39 9 2 50 23 5 2 30 
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4ο Εξάµηνο 
ώρες/εβδοµάδα Φ Ε (ώρες/εξάµ.) ∆ιδακτ. Μον. 

α/
α 

Μάθηµα 
Κατη

γ Θ Ε Α.Π Σύνολο Θ Ε 
Α
Π 

Σύνολο Θ Ε ΑΠ Σύνολο 

1 Χειµερ. Σιτηρά   
(ΜΕ) ή 
Φυλλοβόλα 
Καρ̟. ∆εν. (ΜΕ) 

ΕΥ 3 2 - 5 9 2 - 11 5 1 - 6 

2 Γεωργ. Κατασκ 
(ΜΕΥ)  

Υ 2 2 - 4 6 2 - 8 4 1 - 5 

3 Γεωργ. Εντοµ. & 
Ζωολ. (ΜΕΥ)  

Υ 2 2 - 4 6 2 - 8 4 1 - 5 

4 Βελτίωση Φυτών 
(ΜΕΥ)  

Υ 2 2 - 4 6 2 - 8 4 1 - 5 

5 Αρδεύσεις –
Στραγ. (ΜΕΥ)  

Υ 2 2 1 5 6 2 1 9 4 1 1 6 

6 Αγροτ. Κοινων.-
Γεωργ. 
Συν/σµοί 
(∆ΟΝΑ) 

Υ 2 - - 2 6 - - 6 3 - - 3 

ΣΥΝΟΛΟ 13 10 1 24 39 10 1 50 24 5 1 30 
 

 

 

 

 

 

5ο Εξάµηνο 
ώρες/εβδοµάδα Φ Ε (ώρες/εξάµ.) ∆ιδακτ. Μον. 

α/α Μάθηµα 
Κατη

γ Θ Ε Α.Π 
Σύνολ

ο 
Θ Ε 

Α
Π 

Σύνολ
ο 

Θ Ε ΑΠ Σύνολο 

1 
Εαρινά Σιτηρά ή 
Αειθαλή Καρ̟. 
∆ένδρα (ΜΕ)  

ΕΥ  3 2 1 6 9 2 1 12 5 1 - 6 

2 
Φυτο̟ροστατευτικ
ά Προϊόντα (ΜΕΥ)  

Υ 2 2 - 4 6 2 - 8 4 1 - 5 

3 
Τεχν/κή Ανάλυση 
& Γεωργ. 
Λογιστική (∆ΟΝΑ)  

Υ 2 - 1 3 6 - 1 7 3 - 1 4 

4 
Γεωργ. Βιοµηχανίες 
(ΜΕΥ)  

Υ 2 2 1 5 6 2 1 9 4 1 1 6 

5 Ζιζανολογία (ΜΕ)  Υ 1 2 1 4 3 2 1 6 3 1 - 4 

5 
Αρχές Γεωργ. 
Βιοτεχνολογίας 
(ΜΕ)  

Υ 2 1 1 4 6 1 1 8 3 1 1 5 

ΣΥΝΟΛΟ 12 9 5 26 36 9 5 50 22 5 3 30 
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6ο Εξάµηνο 
ώρες/εβδοµάδα Φ Ε (ώρες/εξάµ.) ∆ιδακτ. Μον. 

α/α Μάθηµα 
Κατη

γ Θ Ε Α.Π 
Σύνολ

ο 
Θ Ε 

Α
Π 

Σύνολο Θ Ε ΑΠ Σύνολο 

1 

Σολανώδη & 
Ψυχανθή ή 
Αµ̟ελουργία 
(ΜΕ)  

ΕΥ 3 2 1 6 9 2 1 12 5 1 1 7 

2 

Ελαιούχα, 
Αρωµατικά & 
Φαρµακ. Φυτά  ή 
Ειδική 
Λαχανοκοµία 
(ΜΕ)  

ΕΥ 3 2 - 5 9 2 - 11 5 1 - 6 

3 

Φυτο̟ρασταστασί
α ΦΜΚ ή 
Φυτο̟ροστασία 
∆Φ (ΜΕ)  

ΕΥ 3 2 1 6 9 2 1 12 5 1 1 7 

4 

Βιοµηχ. Φυτά 
Καλ/κά  Φυτά – 
Αρχές 
Κη̟οτεχνίας (ΜΕ)  

ΕΥ 2 2 - 4 6 2 - 8 4 1 - 5 

5 
Αγρ. Οικονοµία & 
Γεωργ. Ε̟ιχ/σεις 
(∆ΟΝΑ)  

Υ 2 - 1 3 6 - 1 7 4 - 1 5 

ΣΥΝΟΛΟ 13 8 3 24 39 8 3 50 23 4 3 30 

 

 
 

7ο Εξάµηνο 
ώρες/εβδοµάδα Φ Ε (ώρες/εξάµ.) ∆ιδακτ. Μον. 

α/α Μάθηµα 
Κατη

γ Θ Ε Α.Π 
Σύνολ

ο 
Θ Ε 

Α
Π 

Σύνολο Θ Ε ΑΠ Σύνολο 

1 
Βιολογική 
Γεωργία (ΜΕ)  

Υ 3 2 1 6 9 2 1 12 5 1 1 7 

2 

Αγενές 
Πολλα̟λ/κό 
Υλικό ή 
Σ̟ορο̟αραγωγή 
(ΜΕ)  

ΕΥ 3 2 1 6 9 2 1 12 5 1 1 7 

3 

Μετασυλλεκτικοί 
/ 
Μετασυγκοµιστικ
οί Χειρισµοί – 
Τυ̟ο̟οίηση (ΜΕ)   

ΕΥ 3 2 1 6 9 2 1 12 5 1 1 7 

4 

Marketing 
Αγροτικών 
Προϊόντων 
(∆ΟΝΑ)   

Υ 2 - 1 3 6 - 1 7 3 - 1 4 

5 Σεµινάριο (ΜΕ)  Υ 2 - 1 3 6 - 1 7 4 - 1 5 
ΣΥΝΟΛΟ 13 6 5 24 39 6 5 50 22 3 5 30 
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8ο Εξάµηνο 
α/α Εκ̟αιδευτική Α̟ασχόληση ∆ιδακτικές Μονάδες 

1 Εκ̟όνηση Πτυχιακής Εργασίας 10 
2 Πρακτική  Άσκηση 20 
 ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΜΓΕ: Μάθηµα Γενικής Υ̟οδοµής 

ΜΕΥ: Μάθηµα Ειδικής Υ̟οδοµής 

ΜΕ: Μάθηµα Ειδικότητας 

∆ΟΝΑ: Μαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµικών ή Ανθρω̟ιστικών 

Σ̟ουδών 

Υ: Υ̟οχρεωτικό 

ΕΥ: Ε̟ιλογής Υ̟οχρεωτικό 

ΑΠ : Ασκήσεις Πράξεις 

 Τα ̟αρεχόµενα µαθήµατα χωρίζονται σε  Μαθήµατα Γενικής Υ̟οδοµής  

(ΜΓΥ) ̟ου α̟οβλέ̟ουν στη δηµιουργία του κατάλληλου υ̟όβαθρου για 

να µ̟ορέσει ο σ̟ουδαστής να κατανοήσει και να εµ̟εδώσει τα µαθήµατα 

ειδικής Υ̟οδοµής καθώς και τα µαθήµατα ειδικότητας. 

Τα Μαθήµατα Ειδικής Υ̟οδοµής (ΜΕΥ) α̟οβλέ̟ουν στο να 

̟ροετοιµάσουν το σ̟ουδαστή να κατανοήσει τα µαθήµατα ειδικότητας. 

Τα Μαθήµατα Ειδικότητας  (ΜΕ) α̟οβλέ̟ουν στο να α̟οκτήσει ο 

σ̟ουδαστής εξειδικευµένες γνώσεις ̟ου α̟αιτεί η αγορά εργασίας και 

̟ου θα του ε̟ιτρέψουν να σταδιοδροµήσει στο τοµέα της ̟ρωτογενούς 

̟αραγωγής. 

Τα Μαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµικών ή Ανθρω̟ιστικών 

Σ̟ουδών (∆ΟΝΑ) στοχεύουν στο να α̟οκτήσει ο σ̟ουδαστής διοικητικές 

και οικονοµικές γνώσεις ̟ου θα τον βοηθήσουν στην ε̟αγγελµατική του 

σταδιοδροµία. 
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Ο αριθµός των µαθηµάτων ̟ου θα ̟ρέ̟ει να ̟αρακολουθήσει ο 

σ̟ουδαστής είναι 40. Ο αριθµός των µαθηµάτων ανά εξάµηνο κυµαίνεται 

µεταξύ 5 και 6, οι δε ώρες διδασκαλίας  είναι 24-26 /εβδοµάδα. 

Τα µαθήµατα  Γενικής Υ̟οδοµής είναι 10 και α̟οτελούν το 25% 

του συνόλου των µαθηµάτων, τα µαθήµατα Ειδικής Υ̟οδοµής είναι 12 και 

α̟οτελούν το 30% του συνόλου των µαθηµάτων, τα µαθήµατα  

Ειδικότητας είναι 13 και α̟οτελούν το 32,5% του συνόλου των 

µαθηµάτων τα δε µαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµικών ή 

Ανθρω̟ιστικών Σ̟ουδών είναι 5 και α̟οτελούν το 12,5 % του συνόλου 

των µαθηµάτων. 

 

ΜΕΥ 30%

ΜΕ 32,5%

∆ΟΝΑ  12,5%
ΜΓΥ 25%

ΜΓΥ ΜΕΥ ΜΕ ∆ΟΝΑ 

 

Γράφηµα 6. Κατανοµή των µαθηµάτων ανά κατηγορία 

 

 

Τα µαθήµατα Γενικής Υ̟οδοµής είναι τα ακόλουθα: 

1. Γεωργική Χηµεία  

2. Μορφολογία & Ανατοµία Φυτών  

3. Ηλεκτρονικοί Υ̟ολογιστές  

4. Αγροµετεωρολογία  

5. Εδαφολογία 
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6. Φυσιολογία Φυτών 

7. Βιοµετρία & Γεωργ. Πειραµατισµός 

8. Εφαρµογές Πληροφορικής στη Γεωργία  

9. Θρέψη Φυτών  

10. Γενετική  

 

Τα µαθήµατα Ειδικής Υ̟οδοµής είναι:  

1. Γενική ∆ενδροκοµία 

2. Γενική Γεωργία 

3. Γενική Λαχανοκοµία 

4. Συστηµατική Βοτανική  

5. Φυτο̟αθολογία 

6. Γεωργικά Μηχανήµατα  

7. Γεωργικές Κατασκευές 

8. Γεωργική Εντοµολογία & Ζωολογία 

9. Βελτίωση Φυτών  

10. Αρδεύσεις - Στραγγίσεις 

11. Φυτο̟ροστατευτικά Προϊόντα  

12. Γεωργικές Βιοµηχανίες 

 

Τα µαθήµατα  Ειδικότητας είναι: 

1. Αγγλική Γεωργική Ορολογία 

2. Χειµερινά Σιτηρά ή Φυλλοβόλα Καρ̟οφόρα ∆ένδρα  

3. Εαρινά Σιτηρά ή Αειθαλή Καρ̟οφόρα ∆ένδρα  

4. Ζιζανιολογία  

5. Αρχές Γεωργικής Βιοτεχνολογίας  

6. Σαλανώδη & Ψυχανθή ή Αµ̟ελουργία  

7. Ελαιούχα, Αρωµατικά & Φαρµακευτικά Φυτά ή Ειδική 

Λαχανοκοµία  
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8. Φυτο̟ροστασία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Φυτο̟ροστασία 

∆ενδροκοµικών Φυτών 

9. Βιοµηχανικά Φυτά ή Καλλω̟ιστικά Φυτά – Αρχές Κη̟οτεχνίας  

10. Βιολογική Γεωργία  

11. Αγενές Πολλα̟λασιαστικό Υλικό ή Σ̟ορο̟αραγωγή  

12. Μετασυλλεκτικοί / Μετασυγκοµιστικοί Χειρισµοί – Τυ̟ο̟οίηση  

13. Σεµινάριο  

 

Τα µαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµικών ή Ανθρω̟ιστικών 

Σ̟ουδών (∆ΟΝΑ) είναι: 

1. Αγροτική Ανά̟τυξη & Πολιτική  

2. Αγροτική Κοινωνιολογία – Γεωργικοί Συνεταιρισµοί  

3. Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση – Γεωργικοί Λογιστική  

4. Αγροτική Οικονοµία & Γεωργικές Ε̟ιχειρήσεις  

5. Marketing Αγροτικών Προϊόντων 

 
 
Πίνακας  10.  Μαθήµατα Γενικής Υ̟οδοµής (ΜΓΕ) 
 
 

Ώρες /εβδοµάδα α/α Μάθηµα  Κατηγ Εξάµηνο 

Θ Ε ΑΠ Σύνολο 
Φ.Ε ∆ιδ. 

Μονάδες 

1 Γ. Χηµεία Υ Α 2 2 - 4 8 5 
2 Μορφολογία& 

Ανατοµία Φυτών 
Υ Α 3 2 - 5 11 7 

3 Η/Υ Υ Α 2 1 1 4 6 4 
4 Αγροµετεωρολογία Υ Α 1 - 1 3 7 4 
5 Εδαφολογία Υ Β 2 2 - 4 8 5 
6 Φυσιολογία Φυτών Υ Β 3 2 - 5 11 6 
7 Βιοµετρία & 

Γεωργ. 
Πειραµατισµός 

Υ Β 2 - 2 4 8 5 

8 Εφαρµογές 
Πληροφορικής στη 
Γεωργία 

Υ Β 2 - 1 3 7 4 

9 Θρέψη φυτών Υ Γ 2 2 1 5 9 6 
10 Γενετική Υ Γ 2 2 - 4 8 5 
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Πίνακας  11. Μαθήµατα Ειδικής Υ̟οδοµής (ΜΕΥ) 
 

Ώρες /εβδοµάδα α/α Μάθηµα  Κατηγ Εξάµηνο 

Θ Ε ΑΠ Σύνολο 
Φ.Ε ∆ιδ. 

Μονάδες 

1 Γεν. ∆ενδροκοµία Υ Α 2 2 1 5 9 5 
2 Γεν. Γεωργία Υ Α 2 2 1 5 9 5 
3 Γεν. Λαχανοκοµία Υ Β 2 2 - 4 8 5 
4 Συστηµατική 

Βοτανική 
Υ Β 2 2 - 4 8 5 

5 Φυτο̟αθολογία Υ Γ 3 2 - 5 11 6 
6 Γεωργ. 

Μηχανήµατα 
Υ Γ 2 2 - 4 8 5 

7 Γεωργ. Κατασκευές Υ ∆ 2 2 - 4 8 5 
8 Γεωργ. 

Εντοµολογία & 
Ζωολογία 

Υ ∆ 2 2 - 4 8 5 

9 Βελτίωση Φυτών Υ ∆ 2 2 - 4 8 5 
10 Αρδεύσεις -

Στραγγίσεις 
Υ ∆ 2 2 1 5 9 6 

11 Φυτο̟ροστατευτικά 
̟ροϊόντα 

Υ Ε 2 2 - 4 8 5 

12 Γεωργ. Βιοµηχανίες Υ Ε 2 2 1 5 9 6 

 
Πίνακας  12. Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ) 
 

Ώρες /εβδοµάδα α/α Μάθηµα  Κατηγ Εξάµηνο 

Θ Ε ΑΠ Σύνολο 
Φ.Ε ∆ιδ. 

Μονάδες 

1 Αγγλική Γεωργ. 
Ορολογία 

Υ Γ 2 1 - 3 7 4 

2 Χειµερινά Σιτηρά 
ή Φυλλοβόλα 
Καρ̟. ∆ένδρα 

ΕΥ ∆ 3 2 - 5 11 6 

3 Εαρινά Σιτηρά ή 
Αειθαλή Καρ̟. 
∆ένδρα 

ΕΥ Ε 3 2 1 6 12 6 

4 Ζιζανιολογία Υ Ε 1 2 1 4 6 4 
5 Αρχές Γεωργ. 

Βιοτεχνολογίας 
Υ Ε 2 1 1 4 8 5 

6 Σολανώδη & 
Ψυχανθή ή 
Αµ̟ελουργία 

ΕΥ ΣΤ 3 2 1 6 12 7 

7 Ελαιούχα Αρωµ 
& Φαρµακευτικά 
ή Ειδική 
Λαχανοκοµία 

ΕΥ ΣΤ 3 2 - 5 11 6 

8 Φυτο̟ροστασία 
ΦΜΚ ή ∆Φ 

ΕΥ ΣΤ 3 2 1 6 12 7 

9 Βιοµηχανικά 
Φυτά ή 
Καλλω̟ιστικά –
Αρχές 
Κη̟οτεχνίας 

ΕΥ ΣΤ 2 2 - 4 8 5 

10 Βιολογική 
Γεωργία 

Υ Ζ 3 2 1 6 12 7 
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11 Αγενές Πολ/κό  
Υλικό ή 
Σ̟ορο̟αραγωγή 

ΕΥ Ζ 3 2 1 6 12 7 

12 Μετασυλ./Μετας. 
Χειρισµοί- 
Τυ̟ο̟οίηση 

Υ Ζ 3 2 1 6 12 7 

13 Σεµινάριο Υ Ζ 2 - 1 3 7 5 
 

 
 
Πίνακας  13. Μαθήµατα ∆ιοικησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και 
Ανθρω̟ιστικών Σ̟ουδών (∆ΟΝΑ) 

Ώρες /εβδοµάδα α/α Μάθηµα  Κατηγ Εξάµηνο 

Θ Ε ΑΠ Σύνολο 
Φ.Ε ∆ιδ. 

Μονάδες 

1 Αγροτική 
Ανά̟τυξη & 
Πολιτική 

Υ Γ 2 - 1 3 7 4 

2 Αγροτική 
Κοινωνιολογία- 
Γεωργ.Συν/σµοί 

Υ ∆ 2 - - 2 6 3 

3 Τεχνοοικονοµική 
Ανάλυση- Γεωργ. 
Λογιστική 

Υ Ε 2 - 1 3 7 4 

4 Αγροτική 
Οικονοµία & 
Γεωργ. 
Ε̟ιχειρήσεις 

Υ ΣΤ 2 - 1 3 7 5 

5 Marketing 
Αγροτικών 
̟ροϊόντων 

Υ Ζ 2 - 1 3 7 4 

 

Στον ̟ίνακα 14 ̟ου ακολουθεί  αναφέρονται στατιστικά στοιχεία για τα 

µαθήµατα. 

 

Πίνακας 14. Στατιστικά στοιχεία των µαθηµάτων 

 Α! Β! Γ! ∆! Ε! ΣΤ! Ζ! Πλήθος  Ποσοστό 

% 

ΜΓΥ 4 4 2 - - - - 10 25 

ΜΕΥ 2 2 2 4 2 - - 12 30 

ΜΕ - - 1 1 3 4 4 13 32.5 

∆ΟΝΑ - - 1 1 1 1 1 5 12.5 

Σύνολο 6 6 6 6 6 5 5 40 100 
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Στο Παράρτηµα  ΙΙΙ αναφέρεται συνο̟τικά το ̟εριεχόµενο των 

µαθηµάτων, στον ̟ίνακα  15 του Παραρτήµατος Ι αναγράφονται οι τίτλοι 

των µαθηµάτων,  οι διδάσκοντες, η σελίδα του οδηγού  σ̟ουδών καθώς 

και ο τύ̟ος του µαθήµατος, στον δε ̟ίνακα 16 για κάθε µάθηµα 

αναγράφονται οι εκ̟αιδευτικές δραστηριότητες, η βιβλιογραφία, το 

σύνολο των ωρών και  οι διδακτικές µονάδες. 

 

3.4 Αλληλουχίες Μαθηµάτων 

Ορισµένα µαθήµατα οργανώνονται σε αλληλουχίες. Με τον τρό̟ο 

αυτό  δηλώνεται µία εξάρτηση δηλ. οι γνώσεις του ενός µαθήµατος 

α̟οτελούν τη βάση και την ̟ροϋ̟όθεση για την ̟αρακολούθηση του 

άλλου. Το α! µάθηµα ονοµάζεται ̟ροα̟αιτούµενο του β! ̟ου θεωρείται 

εξαρτώµενο. Οι σ̟ουδαστές δεν µ̟ορούν να δηλώσουν το εξαρτώµενο 

εάν δεν εξεταστούν ε̟ιτυχώς στο ̟ροα̟αιτούµενο. Στον ̟ίνακα ̟ου 

ακολουθεί ̟αρουσιάζονται οι αλληλουχίες των µαθηµάτων. 

 

Πίνακας 17. Αλληλουχία Μαθηµάτων 

Α/Α Προα̟αιτούµενα Εξαρτώµενα 

1 Μορφολογία και Ανατοµία 

Φυτών 

Φυσιολογία Φυτών 

2 Φυσιολογία Φυτών Θρέψη φυτών 

3 Φυτο̟αθολογία, Γεωργ. 

Εντοµολογία & Ζωοτεχνολογία 

 Φυτο̟ροστασία Φ.Μ.Κ ή 

Φυτο̟ροστασία ∆Φ 

4 Γενετική Βελτίωση Φυτών 

5 Γεν. ∆ενδροκοµία Φυλλοβόλα, Αειθαλή 

Καρ̟οφόρα 

6 Γεν. Γεωργία Χειµερινά Σιτηρά, Εαρινά 

Σιτηρά, Σολανώδη, Ψυχανθή 
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3.5 Ωρολόγιο ̟ρόγραµµα 

Καταβάλλεται ̟ροσ̟άθεια ώστε τα µαθήµατα να µη γίνονται µέχρι 

αργά το βράδυ, ό̟ως και να µην υ̟άρχουν ̟ολλά µαθήµατα του ιδίου 

εξαµήνου την ίδια ηµέρα. Όµως υ̟άρχουν ̟ολλές δυσκολίες στην 

κατάρτιση του ωρολογίου ̟ρογράµµατος γιατί ̟ολλοί  διδάσκοντες είναι 

ωροµίσθιοι ο̟ότε υ̟άρχουν δεσµεύσεις ως ̟ρος το ωράριο τους. Λόγω δε 

του µεγάλου αριθµού εργαστηριακών µαθηµάτων και λόγω έλλειψης 

εργαστηρίων, τα εργαστηριακά µαθήµατα ξεκινούν α̟ό το ̟ρωί (9.00) 

µέχρι αργά το α̟όγευµα γιατί οι σ̟ουδαστές χωρίζονται σε τµήµατα. 

Α̟οτέλεσµα αυτού είναι µεγάλος αριθµός σ̟ουδαστών να µην 

̟αρακολουθεί τα θεωρητικά µαθήµατα. Καταβάλλεται ̟ροσ̟άθεια να 

̟εριορισθούν τα θεωρητικά µαθήµατα τις ̟ρωϊνές ώρες και τα 

εργαστηριακά τις α̟ογευµατινές. Όµως δεν είναι ̟άντα εφικτό λόγω του 

µεγάλου αριθµού ωροµισθίων και της φύσης ορισµένων εργαστηριακών 

µαθηµάτων (µαθήµατα ̟ου γίνονται στον αγρό). 

 

3.6 Πρακτική Άσκηση 

Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο των ΤΕΙ (1404/83) η ̟ρακτική άσκηση 

α̟οτελεί µέρος του εκ̟αιδευτικού έργου και ε̟οµένως ανα̟όσ̟αστο 

τµήµα των σ̟ουδών και διαρκεί 6 µήνες. Προβλέ̟εται α̟ό τον 

Κανονισµό Σ̟ουδών  του ΤΕΙ Καλαµάτας (Ε5 /171 ΦΕΚ 160 16-2-2000). Η 

̟ρακτική άσκηση  γίνεται τόσο στο ∆ηµόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τοµέα. 

Στο ∆ηµόσιο Τοµέα γίνεται στο Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης και 

Τροφίµων, στο Γεω̟ονικό Πανε̟ιστήµιο, στο ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό Ίδρυµα 

Αγροτικής Έρευνας), στο Μ̟ενάκειο Φυτο̟αθολογικό Ινστιτούτο σε 

Νοµαρχίες και ∆ήµους. Στον Ιδιωτικό Τοµέα γίνεται σε γεωργικές 

ε̟ιχειρήσεις (φυτώρια, καταστήµατα ̟ώλησης γεωργικών φαρµάκων, 

Γεωργ. Συνεταιρισµούς κλ̟). Σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει 

ε̟ιβλέ̟ων Γεω̟όνος ή Τεχνολόγος Γεω̟ονίας. Ένας αριθµός σ̟ουδαστών 

κάνει ̟ρακτική άσκηση και µέσα στο ΤΕΙ είτε στην Υ̟ηρεσία του 
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Αγροκτήµατος, ό̟ου ασχολείται µε την ε̟ίβλεψη των καλλιεργειών του 

ΤΕΙ και µε λοι̟ές γεωργικές ασχολίες, είτε σε εργαστήρια ό̟ου λαµβάνει 

µέρος σε ερευνητικά ̟ρογράµµατα. Στο ΤΕΙ για την  ̟ρακτική εξάσκηση 

χρησιµο̟οιούνται α̟ό κοινού µε το Τµήµα Θερµοκη̟ιακών 

Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας (ΘΕΚΑ) αγρόκτηµα εκτάσεως 30.000 m2 

και θερµοκή̟ια εκτάσεως 300m2. Εκτός αυτών των χώρων το Τµήµα  

διαθέτει για ίδια χρήση έκταση 3.000 m2 του ̟εριβάλλοντος του ΤΕΙ 

χώρου, καθώς και θερµοκή̟ιο 500 m2.  

 Η ̟ρακτική άσκηση ε̟ιβλέ̟εται α̟ό ένα µόνιµο καθηγητή του 

Τµήµατος. Για την ̟ρακτική άσκηση ο σ̟ουδαστής ̟αίρνει µηνιαία 

α̟οζηµίωση ενώ του ̟αρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ατύχηµα 

κατά τη διάρκεια της ̟ραγµατο̟οίησής της. 

Η τριτοβάθµια Τεχνολογική Εκ̟αίδευση δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην 

̟ρακτική άσκηση διότι είναι ο συνδετικός κρίκος της εκ̟αίδευσης και της 

̟αραγωγής. 

Η ̟ρακτική άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται στο 8ο εξάµηνο και για να 

̟ραγµατο̟οιηθεί θα ̟ρέ̟ει ο σ̟ουδαστής  να έχει εξεταστεί ε̟ιτυχώς σε 

20 µαθήµατα  καθώς και στα 7 µαθήµατα της ειδικότητας. 

Με την ̟ρακτική άσκηση οι σ̟ουδαστές εξοικειώνονται µε οικονοµικούς 

και τεχνολογικούς ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας και 

εφαρµόζουν τις α̟οκτηθείσες γνώσεις στην ̟ράξη. Η ̟ρακτική άσκηση 

δεν θεωρείται µάθηµα, χρεώνεται όµως µε 20 διδακτικές µονάδες, 

θεωρείται δε α̟αραίτητη για τη λήψη του ̟τυχίου. Κατά τη διάρκεια της 

̟ραγµατο̟οίησής της ο σ̟ουδαστής συµ̟ληρώνει σε ειδικό ̟ρος τούτο 

βιβλίο τις καθηµερινές του δραστηριότητες. Στο βιβλίο ο άµεσος 

̟ροϊστάµενος του σ̟ουδαστή στο χώρο άσκησης βαθµολογεί τις 

α̟οδόσεις του. Το βιβλίο ελέγχεται α̟ό τον καθηγητή ̟ου ε̟ιβλέ̟ει την 

̟ρακτική άσκηση  και ο ο̟οίος αξιολογεί την ̟ροσ̟άθεια του σ̟ουδαστή 

και την ε̟ίτευξη του σκο̟ού. 
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3.7 Πτυχιακή µελέτη 

Η εκ̟όνηση της ̟τυχιακής µελέτης γίνεται στο 8ο εξάµηνο 

̟αράλληλα µε την ̟ρακτική άσκηση, δε χρεώνεται µε ώρες διδασκαλίας, 

χρεώνεται όµως µε 10 διδακτικές µονάδες. Για την ανάθεση ̟τυχιακής 

µελέτης στον εκάστοτε σ̟ουδαστή, θα ̟ρέ̟ει αυτός να εντο̟ίσει το 

θεµατικό ̟εδίο στο ο̟οίο θα ήθελε να ασχοληθεί. Στη συνέχεια θα ̟ρέ̟ει 

να ̟ροσεγγίσει το διδάσκοντα ο ο̟οίος δραστηριο̟οιείται στο 

συγκεκριµένο ερευνητικό ̟εδίο και να διερευνήσει αν υ̟άρχει η 

δυνατότητα συνεργασίας µαζί του στο ε̟ί̟εδο εκ̟όνησης ̟τυχιακής 

µελέτης.  

Σε άλλη ̟ερί̟τωση ο διδάσκων µ̟ορεί να ̟ροτείνει κατά τη διάρκεια των 

µαθηµάτων µια σειρά α̟ό θέµατα τα ο̟οία µ̟ορεί να ε̟ιβλέψει ως 

̟τυχιακές µελέτες και να ζητήσει α̟ό τους σ̟ουδαστές ̟ου ενδιαφέρονται 

να τον ̟ροσεγγίσουν.  

Και στις δύο ̟ερι̟τώσεις ο διδάσκων κάνει σχετική εισήγηση στη Γ. 

Συνέλευση του Τµήµατος. Στην εισήγηση ̟εριλαµβάνονται το γνωστικό 

̟εδίο στο ο̟οίο θα κινηθεί η ̟τυχιακή µελέτη, το θέµα της και ο 

ε̟ιστηµονικός υ̟εύθυνος. Ο ̟ροϊστάµενος του Τµήµατος έχει 

εξουσιοδοτηθεί α̟ό τη Γ. Συνέλευση του Τµήµατος να εγκρίνει ή όχι την 

̟ροτεινόµενη µελέτη. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροϊστάµενος κρίνει σκό̟ιµο 

µ̟ορεί να φέρει το θέµα στη Γ. Συνέλευση του Τµήµατος ώστε να 

α̟οφασίσει αυτή.  

Όσον αφορά στην εξέταση της ̟τυχιακής µελέτης, µετά την ολοκλήρωσή 

της ̟αρουσιάζεται α̟ό το σ̟ουδαστή ενώ̟ιον κοινού και ενώ̟ιον 

τριµελούς εξεταστικής ε̟ιτρο̟ής α̟οτελούµενη α̟ό καθηγητές (µόνιµους 

ή συνεργάτες) σχετικούς µε το αντικείµενό της . Η ε̟ιτρο̟ή ορίζεται α̟ό 

τον Προϊστάµενο του Τµήµατος κατό̟ιν εξουσιοδότησης της Γενικής 

Συνέλευσης του Τµήµατος. Η ε̟ιτρο̟ή βαθµολογεί τη µελέτη  και ο  

βαθµός κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος ό̟ου και ̟ιστώνεται 

στο σ̟ουδαστή.  
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Η Πτυχιακή Μελέτη στο Τµήµα  ΦΠ σκο̟ό έχει να εισαγάγει τους 

τελειόφοιτους σ̟ουδαστές στη µελέτη ενός ειδικού θέµατος σχετικό µε τα 

αντικείµενα του Τµήµατος.  

Η µελέτη µ̟ορεί να είναι τεχνική, εργαστηριακή, γεωργοοικονοµική ή 

βιβλιογραφική. Ο καθορισµός του θέµατος γίνεται µε τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

1. Να ενδιαφέρει το σ̟ουδαστή ώστε η εργασία να γίνεται ευχάριστα  

και να του ̟ροσκοµίσει οφέλη. 

2. Να υ̟άρχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις για τη συγκέντρωση στοιχείων. 

3. Να ̟αρουσιάζει ένα µικρό έστω βαθµό ̟ρωτοτυ̟ίας στο χώρο του 

ΤΕΙ ώστε να µην α̟οτελεί ε̟ανάληψη άλλης µελέτης.  

4. Να συµβάλλει στη λύση ενός α̟λού ̟ροβλήµατος. 

Κατά την εκ̟όνηση της ̟τυχιακής του µελέτης, ο σ̟ουδαστής , θα ̟ρέ̟ει 

να ασκηθεί ώστε: να µάθει να ερευνά τη βιβλιογραφία Ελληνική και ξένη, 

να γνωρίσει τα τελευταία α̟οτελέσµατα της ε̟ιστήµης ̟άνω στο θέµα, να 

ασχοληθεί ̟ρακτικά µε το θέµα συλλέγοντας δεδοµένα, να α̟οκτήσει µια 

χρήσιµη εµ̟ειρία και εξοικείωση µε ένα αντικείµενο ̟ου τον ενδιαφέρει 

και να µάθει να εκθέτει γνώσεις, δεδοµένα και α̟οτελέσµατα της εργασίας 

του µε ε̟ιστηµονικό τρό̟ο. 

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η µελέτη αναφέρεται σε  εφηρµοσµένη έρευνα, κατά 

τη συγγραφή της θα ̟ρέ̟ει να ανα̟τύσσεται συνο̟τικά η µέχρι τη στιγµή 

της εκ̟όνησης ε̟ιστηµονική ̟ορεία του ερευνητικού αντικειµένου, ̟ου 

̟ραγµατεύεται η µελέτη, θα ̟ρέ̟ει να ̟αρουσιάζεται η µεθοδολογία της 

εργασίας, τα ̟ειραµατικά δεδοµένα και η ε̟εξεργασία τους, η συζήτηση 

και ο σχολιασµός των α̟οτελεσµάτων αυτών και τέλος η 

χρησιµο̟οιηθείσα βιβλιογραφία. Ε̟ειδή για την εκ̟όνηση της Πτυχιακής 

Μελέτης αφιερώνεται ολόκληρο εξάµηνο, όχι σ̟άνια τα α̟οτελέσµατα 

καλών ΠΜ  δηµοσιεύονται σε ̟εριοδικά ή ̟αρουσιάζονται σε Συνέδρια.  
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Μετά την εξέταση, αντίγραφο διορθωµένο σύµφωνα µε τις τυχόν 

υ̟οδείξεις της τριµελούς ε̟ιτρο̟ής κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ. 

Στη δεκαετία 2000-2009 α̟ενεµήθησαν 499 ̟τυχία µε µέσο όρο 

βαθµολογίας 6,47. 

 

3.8 Εξεταστικό σύστηµα 

Στο Τµήµα η εξέταση των σ̟ουδαστών για τη δια̟ίστωση του 

ε̟ι̟έδου των α̟οκτηθέντων γνώσεών τους γίνεται µε γρα̟τές εξετάσεις, 

̟ροφορικές εξετάσεις και εξετάσεις ̟ροόδου. Ε̟ικρατούν οι τελικές 

γρα̟τές εξετάσεις στην ύλη της θεωρίας και στην ̟ερί̟τωση των µικτών 

µαθηµάτων και στην ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων. Το σύστηµα των 

̟ροφορικών εξετάσεων είναι ̟ερισσότερο διαδεδοµένο σαν εξεταστικό 

σύστηµα στις εργαστηριακές ασκήσεις. Ε̟ίσης, είναι δυνατόν να 

βαθµολογηθούν οι εργασίες ̟ου ̟αρουσιάζει ο κάθε σ̟ουδαστής, οι 

εργαστηριακές του ασκήσεις και η α̟όδοσή του κατά τη διάρκεια των 

µαθηµάτων και των ασκήσεων.  

Στην ̟ερί̟τωση των µικτών µαθηµάτων (θεωρία + εργαστηριακές 

ασκήσεις), ο κάθε σ̟ουδαστής βαθµολογείται µε δύο ανεξάρτητους 

βαθµούς, ένα για τη θεωρία και ένα για τις ασκήσεις. Α̟αιτείται να 

ε̟ιτύχει ̟ροβιβάσιµο (5/10) βαθµό και στα δύο. 

Τα α̟οτελέσµατα της βαθµολογίας των φοιτητών οι καθηγητές 

καταθέτουν ηλεκτρονικά, εντός 5 ηµερών, στη γραµµατεία του Τµήµατος 

και στη συνέχεια σε έντυ̟η υ̟ογεγραµµένη µορφή. Οι σ̟ουδαστές 

̟ληροφορούνται τη βαθµολογία τους ηλεκτρονικά µε τον ̟ροσω̟ικό τους 

κωδικό.  

Ο κάθε σ̟ουδαστής ε̟ίσης µ̟ορεί να ζητήσει αντίγραφο αναλυτικής 

βαθµολογίας α̟ό τη Γραµµατεία του Τµήµατος και να ενηµερωθεί ανά 

̟άσα στιγµή για τα µαθήµατα στα ο̟οία έχει ̟άρει ̟ροβιβάσιµο βαθµό.  

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχει αντίρρηση ή διαφωνία για το βαθµό ̟ου 

έχει ̟ιστωθεί στον εκάστοτε σ̟ουδαστή, αυτός µ̟ορεί να εκφράσει τη 
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διαφωνία του στον υ̟εύθυνο διδάσκοντα, να δει το γρα̟τό του, να 

υ̟οδειχθούν τα λάθη του και να του διευκρινιστεί  ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο 

αυτό βαθµολογήθηκε. 

Οι γρα̟τές εξετάσεις ̟ραγµατο̟οιούνται στο τέλος κάθε εξαµήνου, σε δύο 

εξεταστικές ̟εριόδους, διάρκειας 2 εβδοµάδων η κάθε µία. Η δεύτερη 

εξεταστική ̟ερίοδος του εαρινού εξαµήνου γίνεται στις αρχές 

Σε̟τεµβρίου του ε̟όµενου ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Οι εξετάσεις γίνονται 

καθηµερινά βάσει του ̟ρογράµµατος ̟ου έχει καταρτισθεί εγκαίρως και 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος καθώς και στον ̟ίνακα 

ανακοινώσεων του Τµήµατος. 

Για ̟ειθαρχικά αδικήµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν κατά τη διάρκεια των 

εξετάσεων εφαρµόζεται ο κανονισµός σ̟ουδών και ο εσωτερικός 

κανονισµός  του ΤΕΙ. 

Εάν για λόγους ανώτερης βίας δεν ̟ραγµατο̟οιηθούν οι εξετάσεις 

(κακοκαιρία, α̟εργία, αργία κλ̟) τα όργανα του Τµήµατος γνωµοδοτούν 

ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στον κανονισµό λειτουργίας του ΤΕΙ και οι εξετάσεις 

̟ραγµατο̟οιούνται στο τέλος της εξεταστικής ̟εριόδου. 

Θα ̟ρέ̟ει να αναφερθεί ότι ̟ολλές φορές λόγω του µεγάλου αριθµού των 

συνεργατών  υ̟άρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ως ̟ρος το χαρακτήρα 

των εξετάσεων καθώς και καθυστερήσεις στην κατάθεση των 

βαθµολογιών.  Ο ̟ρόσκαιρος χαρακτήρας της α̟ασχόλησής τους και το 

διαφορετικό ωράριό τους δεν τους ε̟ιτρέ̟ει να ακολουθήσουν τη 

φιλοσοφία του Τµήµατος στα θέµατα αυτά. 

 

3.9 Ε̟αγγελµατική εξέλιξη των α̟οφοίτων 

Το Τµήµα Φυτικής Παραγωγής άρχισε τη λειτουργία του το 

ακαδηµαϊκό έτος 1990-91, ο ̟ρώτος δε σ̟ουδαστής του α̟οφοίτησε στις 

13/3/1994. Μέχρι την ̟ερίοδο ̟ου έγινε η έρευνα  (Μάρτιος 2004) είχαν 

δοθεί 283 ̟τυχία. Σκο̟ός της έρευνας ήταν η συγκέντρωση, α̟οδελτίωση 

και κριτική ̟αρουσίαση ̟ρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων ̟ου 
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αφορούν στη δυνατότητα εύρεσης εργασίας των α̟οφοίτων του Τµήµατος 

Φυτικής Παραγωγής. Πρόκειται για µία όχι µόνο ̟οσοτική αλλά και 

̟οιοτική ανάλυση της ε̟αγγελµατικής α̟ορρόφησης των α̟οφοίτων. Η 

έρευνα ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε τη συγκέντρωση ̟ρωτογενών και 

δευτερογενών στοιχείων σχετικών µε την ε̟αγγελµατική κατάσταση των 

α̟οφοίτων.  

Τα ̟ρωτογενή στοιχεία της έρευνας ̟ροέρχονται α̟ό τη 

συµ̟λήρωση ερωτηµατολογίων ̟ου στάλθηκαν στο σύνολο σχεδόν των 

τότε α̟οφοίτων του Τµήµατος (εστάλησαν 203 ερωτηµατολόγια 

συνολικά). Α̟ό αυτά α̟αντήθηκαν τα 67, ενώ συµ̟ληρωµατικά στοιχεία 

συγκεντρώθηκαν α̟ό βάση δεδοµένων για την ε̟αγγελµατική κατάσταση 

των α̟οφοίτων του Τµήµατος ̟ου είχε δηµιουργηθεί α̟ό τη συλλογή 

στατιστικών στοιχείων κατά τη διάρκεια ̟ρογενέστερης έρευνας. Έτσι, σε 

σύνολο 255 α̟οφοίτων έχουµε στοιχεία για την ε̟αγγελµατική 

κατάσταση αλλά και τη διαδροµή στην αγορά εργασίας των 148, δηλαδή 

του 57% ̟ερί̟ου των α̟οφοίτων (µέχρι την ε̟οχή ̟ου έγινε η έρευνα). 

Τα ερωτηµατολόγια συµ̟ληρώθηκαν είτε δι’ αλληλογραφίας είτε µε 

̟ροσω̟ική (τηλεφωνική ή άλλη) ε̟ικοινωνία.  

Α̟ό την έρευνα λοι̟όν ̟ροκύ̟τει ότι το ̟οσοστό ανεργίας 

ανέρχεται γύρω στο 9% για τους α̟οφοίτους ̟ριν το 2001, ενώ για τους 

α̟οφοίτους µετά το 2001 το ̟οσοστό των ανέργων κυµαίνεται  γύρω στο 

12% (̟ίνακας 18) (γράφηµα 7). 

     

Πίνακας 18. Α̟ασχόληση α̟οφοίτων Τµήµατος 

Έτος  

Α̟οφοίτησης 

Εργασία στο  

Αντικείµενο 

Άλλη 

εργασία 

Άνεργοι Στρατιώτες ΣΥΝΟΛΟ 

1994 5 2   7 

1995 5 2   7 

1996 4    4 

1997 4 8   12 

1998 14 5 3  22 
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1999 23 11 1 3 38 

2000 17 3 3 1 24 

2001 3 5 2 1 11 

2002 6 2 1  9 

2003 6 2 3 3 14 

ΣΥΝΟΛΟ 87 40 13 8 148 
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Γράφηµα 7. Α̟ασχόληση α̟οφοίτων  Τµήµατος (σε α̟όλυτους αριθµούς) Φ.Π 

ανά έτος α̟οφοίτησης 

 

Α̟ό το σύνολο των α̟αντήσεων ̟ου συγκεντρώθηκαν  ̟ροκύ̟τει 

ότι: το 59% των α̟οφοίτων του Τµήµατος εργάζεται σε δραστηριότητες 

̟ερισσότερο ή λιγότερο σχετικές µε το αντικείµενο των σ̟ουδών τους,  το 

27% ασχολείται µε άλλες δραστηριότητες, το  9%  ήταν άνεργοι και το  5%  

ήταν στρατιώτες.  

Το 59 % των α̟οφοίτων ασχολείται σε τοµείς σχετικούς µε τις 

σ̟ουδές τους, δραστηριο̟οιούµενοι σε ένα ευρύ φάσµα ε̟αγγελµάτων, 

στοιχείο ̟ου µας δείχνει την ευελιξία και ευρύτητα της ̟αρεχόµενης 

γνώσης. Αναλυτικότερα: 
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• 34,5% εργάζεται σε καταστήµατα γεωργικών εφοδίων ή έχουν το δικό 

τους κατάστηµα, 

• 24% είναι υ̟άλληλοι στο δηµόσιο ή σε κά̟οιο ιδιωτικό φορέα ή σε 

φορέα της το̟ικής αυτοδιοίκησης, 

• 9,2% ασχολείται µε θερµοκή̟ια,  

• 9,2% συνέχισε τις σ̟ουδές του είτε στην Ελλάδα (στο Γεω̟ονικό 

Πανε̟ιστήµιο) είτε στο εξωτερικό για την α̟όκτηση µετα̟τυχιακού 

δι̟λώµατος, 

• 8,1% εργάζεται σε γεωργικές βιοµηχανίες,  

• 8,1% στην τεχνολογική εκ̟αίδευση ή σε ΙΕΚ και 

• 6,9% είναι αγρότες. (̟ίνακας 19, γράφηµα 8). 

 

Πίνακας 19. Α̟ασχόληση α̟οφοίτων κατά τοµέα α̟ασχόλησης  

Α̟ασχόληση εντός γνωστικού αντικειµένου  

Έτος 

α̟οφοίτησης 

Γεωργ. 

Εφόδια 

Θερµοκή̟ι

α 

Γεωργ. 

Βιοµ/νίες 

Αγρότης ∆ηµόσιο Εκ̟αίδευσ

η 

Σ̟ουδές 

1994 3     1 1 

1995     4  1 

1996 1  2    1 

1997  1   1 1 1 

1998 7 2 1 1 3   

1999 11 3 1 1 3 3 1 

2000 5 2  3 5 2  

2001     2  1 

2002 2   1 2  1 

2003 1  3  1  1 

ΣΥΝΟΛΟ 30 8 7 6 21 7 8 
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Γράφηµα 8. Α̟ασχόληση α̟οφοίτων κατά τοµέα   α̟ασχόλησης 

 

Α̟ό την έρευνά ̟ροκύ̟τει ότι η λειτουργία του Τµήµατος Φυτικής 

Παραγωγής έχει να ̟αρουσιάσει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία ως ̟ρος 

τα ̟οσοστά ε̟αγγελµατικής α̟ορρόφησης των α̟οφοίτων του (το 91% 

αυτών ̟ου α̟οφοίτησαν  ̟ριν το 2001 εργάζεται). Το γεγονός ότι ̟άνω 

α̟ό το 70% α̟ό αυτούς (α̟όφοιτοι ̟ριν το 2001) α̟ασχολείται σε 

δραστηριότητες σχετικές µε το αντικείµενο των σ̟ουδών του, και µάλιστα 

καλύ̟τοντας ένα ευρύ φάσµα τοµέων, α̟ό την εκ̟αίδευση, τις γεωργικές 

βιοµηχανίες, το εµ̟όριο, τις υ̟ηρεσίες, ως την αγροτική ̟αραγωγή, 

δείχνει το ̟όσο ανταγωνιστικές µ̟ορούν να γίνουν οι ̟αρεχόµενες 

γνώσεις, εάν βέβαια µ̟ορέσουν να κινητο̟οιηθούν οι άµεσα 

ενδιαφερόµενοι, οι σ̟ουδαστές. 
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3.10  ∆ιεθνής ∆ιάσταση του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών 

 

3.10.1. Προγράµµατα ∆ιεθνούς Εκ̟αιδευτικής Συνεργασίας 

Το ΤΕΙ Καλαµάτας ̟ροωθεί τη συνεργασία του µε Τριτοβάθµια 

Εκ̟αιδευτικά Ιδρύµατα άλλων µελών κρατών ως µέσο για τη βελτίωση 

της ̟οιότητας της ̟αρεχόµενης εκ̟αίδευσης.  

Συγκεκριµένα, το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων υ̟οστηρίζει την υλο̟οίηση 

δυο Ευρω̟αϊκών Προγραµµάτων στα ο̟οία συµµετέχει το Τ.Ε.Ι. 

Καλαµάτας, το ̟ρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση / Erasmus και το 

̟ρόγραµµα Leonardo da Vinci1. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS 

Το ̟ρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση  / Erasmus ̟εριλαµβάνει δράσεις 

ό̟ως η κατάρτιση κοινών µαθηµάτων α̟ό δύο ή ̟ερισσότερα 

εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα, ο ̟ρογραµµατισµός και η ̟ραγµατο̟οίηση 

εντατικών µαθηµάτων, η συµµετοχή στην κατάρτιση θεµατικών δικτύων, 

η ενίσχυση και υ̟οστήριξη της κινητικότητας των φοιτητών καθώς και 

του εκ̟αιδευτικού και διοικητικού ̟ροσω̟ικού. 

Η συµµετοχή κάθε ιδρύµατος στις δράσεις ̟ου υ̟οστηρίζονται α̟ό το 

̟ρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση / Erasmus ̟ροϋ̟οθέτει την α̟όκτηση του 

Πανε̟ιστηµιακού Χάρτη Erasmus (Erasmus University Charter). Ο 

Πανε̟ιστηµιακός Χάρτης Erasmus ̟αραχωρείται α̟ό την Ευρω̟αϊκή 

Ε̟ιτρο̟ή σε τριτοβάθµια ιδρύµατα. Η α̟όκτησή του είναι α̟αραίτητη 

̟ροϋ̟όθεση για την συµµετοχή του ιδρύµατος στις δράσεις ̟ου 

υ̟οστηρίζονται α̟ό το ̟ρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση/Erasmus.  

Το Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας είναι κάτοχος του ∆ιευρυµένου2 Πανε̟ιστηµιακού 

Χάρτη Erasmus 2007 – 2013 (Αριθµός 223339-IC-1-2007-1-GR-ERASMUS-

EUCX-1). Οι δράσεις του Τ.Ε.Ι. εστιάζονται στην κινητικότητα φοιτητών 

για σ̟ουδές και για ̟ρακτική άσκηση καθώς και στην κινητικότητα 

εκ̟αιδευτικού και διοικητικού ̟ροσω̟ικού.  

                                                 
1
 Το Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας έως το ακαδηµαϊκό έτος 2007 – 2008 ήταν µέλος consortia (Action 

Synergy & Τ.Ε.Ι. Αθήνας) και η χρηµατοδότηση γινόταν από τον οργανισµό που ήταν 

συντονιστής. 
2
 Η κατοχή ∆ιευρυµένου Πανεπιστηµιακού Χάρτη Erasmus επιτρέπει την κινητικότητα φοιτητών 

για πρακτική άσκηση. 
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Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την κινητικότητα σ̟ουδαστών και 

εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού α̟ό και ̟ρος άλλα τριτοβάθµια εκ̟αιδευτικά 

ιδρύµατα είναι η σύναψη δια̟ανε̟ιστηµιακών συµφωνιών µεταξύ 

ιδρυµάτων ̟ου έχουν α̟οκτήσει τον Πανε̟ιστηµιακό Χάρτη Erasmus.  

 

Το Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας έχει συνάψει τις ακόλουθες δια̟ανε̟ιστηµιακές 

συµφωνίες για τα έτη 2007 – 2013: 

 

 Partner University School – Department of the 
Technological Educational 

Institute of Kalamata 

1.  State Higher Vocational School in Krosno, 
Poland 

Agricultural Sciences 
Computer Science 

2.  University of Life Sciences in Lublin, Poland Agricultural Sciences 

3.  University of Forestry, Bulgaria Agricultural Sciences 

4.  Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria Agricultural Sciences 

5.  University of Agricultural Sciences and 
Veterinary Medicine, Romania 

Agricultural Sciences 

6.  Technical University of Cluj-Napoca, 
Romania 

Other Agricultural Sciences 

7.  University of South Bohemia, Czech 
Republic 

Agricultural Sciences 
(teacher mobility) 

8.  University of Padova, Italy Agricultural Sciences 

9.  Univeristy of Szeged, Hungary Agricultural Sciences 

10.  Suleyman Demirel University, Turkey Agricultural Sciences 

11.  Harran University, Turkey Agricultural Sciences 

 

 

 

3.10.2 Κινητικότητα  σ̟ουδαστών 

 

Η κινητικότητα των σ̟ουδαστών, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 

Erasmus, σηµαίνει τη δυνατότητα ενός σ̟ουδαστή να ̟ραγµατο̟οιήσει 

µία ̟ερίοδο των σ̟ουδών  του ή την ̟ρακτική του άσκηση σε χώρα άλλη 

α̟ό αυτή ̟ου βρίσκεται το ίδρυµα σ̟ουδών του. Α̟ό το Τµήµα Φυτικής 

Παραγωγής έχουν µετακινηθεί οι ̟αρακάτω σ̟ουδαστές / σ̟ουδάστριες: 
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ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ  ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ERASMUS (2000-2010) 
 

 
 Όνοµα Κινητικότητα Ακαδηµαϊκό 

Έτος 
Φορέας υ̟οδοχής 

1. Περούλιας 
Άγγελος 

Πρακτική Άσκηση 2001 – 2002  Appacale, Poligono 
Industrial de Villalonquejar, 
Burgos Spain 

2. Ζορµ̟ά 
Κυριακή 

Πρακτική Άσκηση 2002 – 2003  Plant Research International 
Wageningen, The 
Netherlands 

3. Σαρέλλας 
Χρήστος 

Πρακτική Άσκηση 2004 – 2005 Institute of Agrotechnology 
& Food Innovations, 
Wageningen, The 
Netherlands 

4. Κατσιµ̟άρος 
Αθανάσιος 

Πρακτική Άσκηση 2005 – 2006  Department of Plant 
Breeding, Wageningen, The 
Netherlands 

5. Σωτήρης 
Γκίκας 

Πρακτική Άσκηση 2006 – 2007 Agricultural Biotechnology 
Center – Institute of 
Genetics, Godollo, Hungary  

6. Γεωργία 
Μάργαρη 

Πρακτική Άσκηση 2006 – 2007  Agricultural Biotechnology 
Center – Institute of 
Genetics, Godollo, Hungary  

7. Μαργαρίτα 
Μ̟αστούνη 

Σ̟ουδές 2006 - 2007 The Royal Veterinary and 
Agricultural University, 
Copenhagen Denmark 
 

8. Ιωάννης 
Στρατουράς 

Πρακτική Άσκηση 2006 – 2007  Agrosystems Research 
Plant Research International 
Wageningen, The 
Netherlands 

9. Ιάσονας 
Γαργαλιάνος 

Πρακτική Άσκηση 2006 – 20073 Plant Research 
International, Wageningen, 
The Netherlands 

10. Λεωνίδας 
Ρέµ̟ελος 

Πρακτική Άσκηση 
Νέων Α̟οφοίτων 
(Leonardo da Vinci) 

2007 - 2008 University of Newcastle 
upon Tyne, Nafferton 
Ecological Farming Group 

11. Έλενα 
Σιφονιού 

Πρακτική Άσκηση 2008 – 2009 Miguel Plasencia Garcia, 
Sevilla Spain (εταιρεία 
κη̟οτεχνίας) 

 

 

 

                                                 
3
 Μέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2006 – 2007 η πρακτική άσκηση ανήκε στο πρόγραµµα Leonardo da 

Vinci. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο πρόγραµµα Erasmus (πρακτική άσκηση) ενώ το Leonardo da 

Vinci απευθύνεται σε νέους απόφοιτους. 
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Αδυναµίες ̟ου έχουν ̟αρατηρηθεί α̟ό τη µέχρι τώρα εµ̟ειρία της 

υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος Erasmus (Μετακίνηση σ̟ουδαστών) 

� Μικρό ενδιαφέρον σ̟ουδαστών 

� Εκδήλωση ενδιαφέροντος σε µεγάλα εξάµηνα και αδυναµία 

εξεύρεσης αντίστοιχων µαθηµάτων 

� Μειωµένη δυνατότητα υ̟οδοχής (εµ̟όδιο γλώσσας) 

� ∆υσκολία εξεύρεσης θέσεων ̟ρακτικής άσκησης σε οργανισµούς - 

εταιρείες  

 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ  ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ERASMUS (2000-2010) 
 
 

 Όνοµα Κινητικότητα Ακαδηµαϊκό 
Έτος 

Πανε̟ιστήµιο 

1. Juliana Abrieu Σ̟ουδές 1999 – 2000 Polytechnic Institute of 
Viseu, Portugal 

2. Susane 
Ouveiro 

Σ̟ουδές 1999 – 2000 Polytechnic Institute of 
Viseu, Portugal 

3. Ayse 
Cetincelik 

Σ̟ουδές 2006 – 2007  Suleyman Demirel 
University, Turkey 

4. Joanna 
Niemczycka 

Σ̟ουδές 2009 – 2010 State Higher Vocational 
School, Krosno Poland 

5. Justyna 
Maguda 

Σ̟ουδές 2009 – 2010 State Higher Vocational 
School, Krosno Poland 

 

3.10.3 Κινητικότητα  Εκ̟αιδευτικού Προσω̟ικού 

Η κινητικότητα του εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού στα ̟λαίσια του 

̟ρογράµµατος Erasmus, σηµαίνει τη δυνατότητα ενός µέλος του 

εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού να µετακινηθεί και να ̟ραγµατο̟οιήσει µία 

̟ερίοδο διδασκαλίας σε ίδρυµα του εξωτερικού. 

 
 

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ERASMUS (2000-2010) 
 

 Όνοµα Τµήµα Ακαδηµαϊκό 
Έτος 

Πανε̟ιστήµιο 
Υ̟οδοχής 

1. Γεώργιος 
Σταθάς 

Φυτικής 
Παραγωγής 

2005 – 2006 Suleyman Demirel 
University, Turkey 
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Αδυναµίες ̟ου έχουν ̟αρατηρηθεί α̟ό τη µέχρι τώρα εµ̟ειρία της 

υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος Erasmus (Μετακίνηση Καθηγητών) 

 

� Μικρό ενδιαφέρον εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού 

 

 

3.10.4 ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ERASMUS ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Εντατικά Προγράµµατα 

Τα Εντατικά Προγράµµατα είναι βραχύχρονα ̟ρογράµµατα 

διδασκαλίας ̟ου σκο̟ό έχουν να φέρουν σε ε̟αφή καθηγητές και 

φοιτητές α̟ό διαφορετικές χώρες ώστε να εργαστούν µαζί σε ένα 

̟ολυ̟ολιτισµικό ̟εριβάλλον. Τα µαθήµατα διδάσκονται α̟ό καθηγητές 

και ̟αρακολουθούνται α̟ό σ̟ουδαστές τουλάχιστον τριών διαφορετικών 

χωρών (συντονιστής – εταίροι). 

Τον Οκτώβριο του 2009 ο κ. Σταθάς ̟ραγµατο̟οίησε 
̟ρο̟αρασκευαστική ε̟ίσκεψη (Erasmus Contact Seminar, Graz Austria) 
ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα εκ̟όνησης ̟ρογράµµατος Εντατικών 
Μαθηµάτων στο Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας. 

Σύστηµα ECTS (European Credit Transfer System) 

Grade best/next Definition 

A 10 %  

B 25 %  

C 30 %  

D 25 %  

E 10 %  

FX  
Fail - some more work required before the credit can be 
awarded 

F  Fail - considerable further work is required 

ECTS Grading Scale Local Grading Scale 

A 10 

B 9-8 

C 7 

D 6 

E 5 

FX 4 

F 3-0 



 69 

3.11 Φόρτος εργασίας 

Ο φόρτος εργασίας εκφράζει σε ανθρω̟οώρες την εβδοµαδιαία 

(κατά µέσο όρο) ̟ροσ̟άθεια του σ̟ουδαστή να αντα̟οκριθεί στις 

σ̟ουδαστικές του υ̟οχρεώσεις ανά µάθηµα. Στο φόρτο εργασίας 

̟εριλαµβάνεται η ̟αρακολούθηση των θεωρητικών µαθηµάτων, των 

ασκήσεων ̟ράξης, των εργαστηριακών ασκήσεων, των ατοµικών 

εργασιών  και της τελικής αξιολόγησης. 

Ο φόρτος εργασίας υ̟ολογίζεται  µε τον τύ̟ο: 

                                      ΦΕ= 3* Θ+ 1* ΑΠ+ 1*Ε 

 

Θ= Εβδοµαδιαίες ώρες  του θεωρητικού µαθήµατος 

ΑΠ= Εβδοµαδιαίες ώρες ασκήσεων ̟ράξης 

Ε =  Εβδοµαδιαίες ώρες εργαστηριακών ασκήσεων 

Οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας θεωρητικών µαθηµάτων ανέρχονται σε 

12-13, το δε σύνολο των ωρών (Θ+ΑΠ+ Ε) ανέρχονται σε 24-26. Ο φόρτος 

εργασίας ανά εβδοµάδα ανέρχεται σε  50 ώρες. 

 

3.12 ∆ιδακτικές Μονάδες (∆Ε) 

Οι διδακτικές µονάδες είναι οι µονάδες ECTS ( European Credit 

Transfer System) ̟ου κατοχυρώνουν το σ̟ουδαστή για την ε̟ιτυχή 

̟αρακολούθηση του µαθήµατος. Το σύνολο των ∆Μ / εξάµηνο είναι 30. 

Οι διδακτικές µονάδες βασίζονται στο φόρτο εργασίας και η αναλογία 

είναι 25 ώρες φόρτου εργασίας / ∆Μ. 

 

3.13 Συµ̟λήρωµα ∆ι̟λώµατος (Diploma Supplement) 

Το συµ̟λήρωµα του δι̟λώµατος συνδέεται άµεσα µε  το σύστηµα 

ECTS. Σκο̟ός του είναι η αλληλοκατανόηση των διαφορετικών 

εκ̟αιδευτικών συστηµάτων  των χωρών της Ευρώ̟ης. Το συµ̟λήρωµα 

είναι µία τυ̟ο̟οιηµένη µορφή ̟ληροφοριών ̟ου συµ̟ληρώνουν, δεν 
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υ̟οκαθιστούν, τις ̟ληροφορίες ̟ου ̟αρέχονται α̟ό το δί̟λωµα 

σ̟ουδών του σ̟ουδαστή και την αναλυτική βαθµολογία των µαθηµάτων. 

Στο Diploma Supplement ̟αρουσιάζονται όλες οι ̟ιστώσεις ̟ου 

οδήγησαν στην α̟ονοµή του τίτλου, δηλ. τα µαθήµατα και τις 

υ̟οχρεώσεις του σ̟ουδαστή ̟ου ολοκληρώθηκαν ε̟ιτυχώς καθώς και τις 

αντίστοιχες Ευρω̟αϊκές ̟ιστωτικές µονάδες. Ε̟ίσης ̟αρέχονται 

συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ό̟ως: ο τρό̟ος εισαγωγής, ο τρό̟ος 

αξιολόγησης, το σύστηµα βαθµολόγησης ̟ου χρησιµο̟οιείται , η γλώσσα 

διδασκαλίας, η διάρκεια των σ̟ουδών, το ̟ρόγραµµα, η δυνατότητα 

̟ρόσβασης σε άλλου ε̟ι̟έδου σ̟ουδές και τα ε̟αγγελµατικά δικαιώµατα 

των σ̟ουδαστών. 

Πρόθεση του Τµήµατος ΦΠ είναι να υλο̟οιήσει το Diploma Supplement. 

Προς   το   σκο̟ό  αυτό έχει κάνει  την ̟ροετοιµασία αλλά δεν µ̟ορεί να 

το εφαρµόσει γιατί θα ̟ρέ̟ει το ΤΕΙ Καλαµάτας να ̟άρει το σήµα α̟ό 

την Ευρω̟αϊκή Ένωση. 

   

3.14 Αλλοδα̟οί Σ̟ουδαστές 

Στο Τµήµα έχουν εγγραφεί µέχρι σήµερα 8 αλλοδα̟οί σ̟ουδαστές. 

Στον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί  αναγράφονται αναλυτικά το ακαδηµαϊκό 

έτος εγγραφής και η χώρα ̟ροέλευσης. 

 
Πίνακας 20. Αριθµός Αλλοδα̟ών Σ̟ουδαστών ανά Ακαδηµαϊκό έτος 
 

 Χώρα  
2000
-
2001 

2001
-
2002 

2002
-
2003 

2003
-
2004 

2004
-
2005 

2005
-
2006 

2006
-
2007 

2007
-
2008 

2008
-
2009 

2009
-
2010 

Σύν
ολο 

Αλβανία - - - - 2 2 - 1 - - 5 
Πολωνία - 1 - - - 1 - - - - 2 
Κύ̟ρος - - - - - - - - - - - 
Αγγλία - - - - - - - 1 - - 1 
Σύνολο 0 1 0 0 2 3 0 2 0 0 8 
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3.15. Συµ̟εράσµατα 

Το ̟ρόγραµµα του Τµήµατος έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να 

̟αρέχει όσο το δυνατόν ̟ερισσότερες  γνώσεις στους α̟όφοιτους και να 

τους καταστήσει ικανούς να σταδιοδροµήσουν ε̟αγγελµατικά. Γενικά 

κύριο µέληµα κατά την κατάρτιση του ̟ρογράµµατος ήταν να συµβάλλει 

στην εκ̟λήρωση του ̟ροορισµού του Τµήµατος και να µυήσει τους 

σ̟ουδαστές στις νέες τεχνολογίες. 

Το ̟ρόγραµµα δεν έχει αναµορφωθεί α̟ό το 2002 για τους λόγους ̟ου 

ήδη έχουν αναφερθεί. Γενικά α̟όφαση όλων των µελών ΕΠ είναι η 

αναµόρφωσή του το συντοµότερο δυνατόν και η ̟ροσαρµογή του στις 

νέες ε̟ιταγές της γεω̟ονικής ε̟ιστήµης. Αυτό ε̟ιβάλλεται  α̟ό τα 

µηνύµατα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό  τον ε̟αγγελµατικό χώρο ενώ σηµαντική 

είναι η συµβολή του Γραφείου ∆ιασύνδεσης  σχετικά µε τις α̟αιτήσεις της 

αγοράς εργασίας. 

Το ̟ρόγραµµα δεν ελέγχεται µε κά̟οιο σύστηµα, η ̟ρώτη ̟ροσ̟άθεια 

είναι αυτή ̟ου καταγράφεται τώρα και τα συµ̟εράσµατα θα µας 

βοηθήσουν στη βελτίωσή του. 

Θα ̟ρέ̟ει να τονισθεί ότι η  ̟ροσαρµογή του ̟ρογράµµατος στις νέες 

ε̟ιταγές της τεχνολογίας (ενεργειακά φυτά, βιολογική γεωργία κλ̟) είναι 

µεγάλης σηµασίας  για την ̟ροσέλκυση σ̟ουδαστών. Μειονέκτηµα είναι 

η συρρίκνωση του γεωργικού χώρου και το µειωµένο ενδιαφέρον των 

σ̟ουδαστών για τις Γεω̟ονικές Ε̟ιστήµες.  

Η καθιέρωση του συστήµατος ECTS θα δώσει δυναµικότητα στο 

̟ρόγραµµα. Το ECTS και το Ευρω̟αϊκό Παράρτηµα ∆ι̟λώµατος θα 

οδηγήσει στη ∆ιεθνή Ακαδηµαϊκή και Ε̟αγγελµατική αναγνώριση των 

σ̟ουδών. 

Η υ̟οχρεωτική ̟τυχιακή µελέτη κυρίως στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου είναι 

ερευνητική δίνει τη δυνατότητα στο σ̟ουδαστή να εµβαθύνει σε θέµατα 

ε̟ιστηµονικά, να ασχοληθεί µε  βιβλιογραφική ανασκό̟ηση θεµάτων µε 

ενδιαφέρον για το χώρο και να  α̟οκτήσει την ικανότητα ̟αρουσίασης 

µιας ε̟ιστηµονικής εργασίας.  
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Η εξέταση των µαθηµάτων γίνεται µε τον ̟αραδοσιακό τρό̟ο. Η ύ̟αρξη 

µεγάλου αριθµού ωροµισθίων δηµιουργεί ̟ροβλήµατα τόσο στην 

εκ̟αιδευτική διαδικασία όσο και στο εξεταστικό σύστηµα, ιδίως των 

εργαστηριακών µαθηµάτων, διότι λόγω του ̟εριορισµένου χρόνου τους ή 

των διαφορετικών αντιλήψεών τους, µη ̟άντα ελέγξιµων,  δεν είναι 

οµοιόµορφος ο τρό̟ος εξέτασης. Ε̟ί ̟λέον, ο µεγάλος φόρτος του 

ολιγάριθµου µόνιµου εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού (διδασκαλία, ̟τυχιακές, 

ε̟ίβλεψη ̟ρακτικής άσκησης, διοικητικό έργο, συµµετοχή σε ε̟ιτρο̟ές, 

εκλεκτορικά, ερευνητικά ̟ρογράµµατα κ.ά.) δεν ̟αρέχει συχνά τη 

δυνατότητα ανάθεσης στους σ̟ουδαστές εργασιών και ενδιαµέσων 

αξιολογήσεων για την αντικειµενικότερη βαθµολόγησή τους.   

Η εξαµηνιαία υ̟οχρεωτική ̟ρακτική άσκηση είναι δυνατό σηµείο  του 

̟ρογράµµατος. Οι σ̟ουδαστές α̟οκτούν τα κατάλληλα  εφόδια ώστε να 

α̟οκτήσουν µια σφαιρική  γνώση του αντικειµένου τους. Συνδυάζουν το 

θεωρητικό κοµµάτι των γνώσεων ̟ου λαµβάνουν στους χώρους του ΤΕΙ 

µε την ̟ρακτική του εφαρµογή στους χώρους εργασίας. Ε̟ι̟λέον 

̟αρέχεται η ευκαιρία στους σ̟ουδαστές να γίνουν κοινωνοί των 

διαφόρων ̟ροβληµάτων ̟ου καλούνται να αντιµετω̟ίσουν οι αγρότες 

και µε τη σειρά τους οι σ̟ουδαστές να τα µεταφέρουν στο κατάλληλο 

Εργαστήριο για ̟εραιτέρω ̟ροβληµατισµό και ενδεχόµενη λύση τους. 

Θετικό ε̟ίσης είναι ότι υ̟άρχει ̟ερί̟τωση ο σ̟ουδαστής  να α̟οκτήσει 

µελλοντικά ε̟αγγελµατική σχέση µε το φορέα της ̟ρακτικής άσκησης.  

Μερικές φορές όµως υ̟άρχει ̟ρόβληµα στην εύρεση κατάλληλου 

εργοδότη, ο ο̟οίος θα εφοδιάσει το σ̟ουδαστή µε χρήσιµες ̟ληροφορίες 

σχετικά µε τις τεχνολογικές εφαρµογές της γεω̟ονικής ε̟ιστήµης. Αρκετές 

φορές οι Γεωργικοί Συνεταιρισµοί ή το Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης  

χρησιµο̟οιoύν τους σ̟ουδαστές ως διοικητικούς υ̟αλλήλους για τη 

διεκ̟εραίωση διοικητικού έργου (αρχειοθέτηση, ̟ρωτόκολλο, στατιστικά 

στοιχεία, κλ̟).  
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4. ∆ιδακτικό έργο 

 

4.1 Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου 

 Το µάθηµα είναι ο ̟υρήνας του ̟ρογράµµατος. Σκο̟ός του 

µαθήµατος είναι η ενεργός µάθηση και όχι η ̟αθητική ̟αρακολούθηση 

διαλέξεων. Η διδασκαλία βασίζεται κυρίως σε θεωρητική εκ̟αίδευση η 

ο̟οία διενεργείται σε αίθουσες διδασκαλίας του Τµήµατος και σε 

εργαστηριακές / ̟ρακτικές ασκήσεις ̟ου διενεργούνται στους 

εργαστηριακούς χώρους του Τµήµατος. Η θεωρητική εκ̟αίδευση 

̟εριλαµβάνει και τη χρήση ̟ολυµέσων. Υ̟άρχουν  αίθουσες ε̟αρκώς 

εξο̟λισµένες  µε  ̟ολυµέσα. Το ίδιο ισχύει και για τη διεξαγωγή 

εργαστηριακών ασκήσεων µε στόχο την α̟όκτηση γνώσεων δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων α̟ό τους  σ̟ουδαστές του Τµήµατος. 

Οι καθηγητές µεριµνούν ώστε οι δραστηριότητες να είναι καλά 

συντονισµένες, οι διαλέξεις καλά οργανωµένες , οι ̟αρεχόµενες γνώσεις 

καθαρές, να υ̟άρχουν ε̟εξηγήσεις στις α̟ορίες και ό̟ου είναι δυνατόν 

να ̟αρέχονται ̟αραδείγµατα α̟ό την ̟ράξη . 

Τα µαθήµατα κάθε εξαµήνου κάλυ̟ταν στις δύο ̟εριόδους ̟ου έγινε η 

αξιολόγηση, 15 ̟λήρεις διδακτικές εβδοµάδες και γίνονταν βάσει του 

εβδοµαδιαίου ̟ρογράµµατος σ̟ουδών. Οι ̟αραδόσεις των µαθηµάτων 

γίνονται ̟ρωί και α̟όγευµα ό̟ως ακριβώς και τα εργαστηριακά 

µαθήµατα. Η διάρκεια της  διδακτικής ώρας είναι 45 λε̟τά και 15 λε̟τά 

διάλειµµα. Οι ̟αρουσίες στα θεωρητικά µαθήµατα δεν είναι 

υ̟οχρεωτικές. 

Η ̟αρακολούθηση των  ασκήσεων ̟ράξης δεν  είναι υ̟οχρεωτική  για 

τους σ̟ουδαστές. Είναι ένας τρό̟ος υ̟οβοήθησης τους για την ε̟ιτυχία 

στο µάθηµα. Οι ασκήσεις ̟ράξεις οργανώνονται α̟ό τον καθηγητή και 

µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνουν ̟αραδόσεις θεµάτων ̟ρακτικής φύσης ή να 

ανατίθεται στους σ̟ουδαστές κά̟οιο θέµα για ανά̟τυξη. Η βαθµολογία  

τους µ̟ορεί να φθάσει µέχρι το 25% της συνολικής βαθµολογίας, ανάλογα 

µε την κρίση του καθηγητή.  
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Στο ̟ρώτο µάθηµα ο καθηγητής εξηγεί στους σ̟ουδαστές το σκο̟ό του 

µαθήµατος, τα αναµενόµενα α̟οτελέσµατα , τους αναλύει το ̟ερίγραµµα 

του µαθήµατος, τους αναφέρει τα βοηθήµατα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν, 

τους εξηγεί τον τρό̟ο εξέτασης  και αξιολόγησης και τους αναφέρει και 

τον τρό̟ο ε̟ικοινωνίας µαζί του. 

 

4.2 Εργαστηριακά µαθήµατα 

Τα ̟ερισσότερα µαθήµατα έχουν εργαστηριακές ασκήσεις ως 

συµ̟λήρωµα της διδασκαλίας τους. Στις εργαστηριακές ασκήσεις οι 

σ̟ουδαστές καλούνται να εφαρµόσουν στην ̟ράξη τις γνώσεις ̟ου 

̟αίρνουν α̟ό το θεωρητικό τµήµα του µαθήµατος. Οι εργαστηριακές 

ασκήσεις µ̟ορεί να γίνονται στον αγρό, στο θερµοκή̟ιο ή σε 

εργαστηριακούς χώρους οι ̟ερισσότεροι των ο̟οίων είναι άρτια 

εξο̟λισµένοι.  

Τα εργαστηριακά µαθήµατα διεξάγονται τόσο τις ̟ρωινές ώρες όσο και 

τις α̟ογευµατινές. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου τα εργαστήρια γίνονται στον 

αγρό λαµβάνεται µέριµνα ώστε να µην ̟ραγµατο̟οιούνται αργά το 

α̟όγευµα, ιδίως στο χειµερινό  εξάµηνο. Οι ώρες των εργαστηρίων 

̟ροβλέ̟ονται α̟ό το εβδοµαδιαίο ̟ρόγραµµα µαθηµάτων κάθε 

εξαµήνου. 

Οι ̟αρουσίες είναι υ̟οχρεωτικές. Οι σ̟ουδαστές για να έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής στις εξετάσεις του εργαστηριακού µαθήµατος θα ̟ρέ̟ει να 

έχουν ̟αρακολουθήσει το 80% των εργαστηριακών ασκήσεων. Ο αριθµός 

των εργαστηριακών ασκήσεων δεν ̟ρέ̟ει να είναι µικρότερος του 10. Εάν 

δεν έχει συµ̟ληρωθεί ο αριθµός αυτός ε̟ιτρέ̟εται η διενέργεια ενός 

συµ̟ληρωµατικού εργαστηρίου. Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση οι 

καθηγητές καταγράφουν τους ̟αρόντες, αντίγραφο δε του 

̟αρουσιολογίου για κάθε εργαστηριακή άσκηση, υ̟οβάλλεται µετά το 

τέλος του εργαστηρίου στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Τα εργαστηριακά 

µαθήµατα λόγω του µεγάλου αριθµού των σ̟ουδαστών και για την 

καλλίτερη ̟αρακολούθησή τους α̟ό τους διδάσκοντες, γίνονται σε 
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τµήµατα. Τα τµήµατα συνήθως δεν ̟εριλαµβάνουν ̟ερισσότερους α̟ό 20 

σ̟ουδαστές. Σε κάθε εργαστηριακό µάθηµα ο καθηγητής κάνει µία 

σύντοµη θεωρητική εισαγωγή στο αντικείµενο της άσκησης και έ̟ειτα 

εξηγεί τη διαδικασία για την ̟ραγµατο̟οίησή της. Στη συνέχεια 

̟αρακολουθεί, καθοδηγεί και βοηθά τους σ̟ουδαστές. Ως βοηθήµατα 

στους σ̟ουδαστές, τις ̟ερισσότερες φορές µοιράζονται σηµειώσεις ό̟ου 

υ̟άρχουν αναλυτικά όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθµολογία του 

εργαστηριακού µέρους είναι ανεξάρτητη της βαθµολογίας του 

θεωρητικού. Για να ε̟ιτύχει ο σ̟ουδαστής σε µικτό µάθηµα θα ̟ρέ̟ει να 

̟ετύχει ̟ροαγώγιµο  βαθµό και στα δύο τµήµατα του µαθήµατος. 

 

5. Μέσα και υ̟οδοµές 

 

5.1 Αίθουσες διδασκαλίας 

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεω̟ονίας διαθέτει 12 αίθουσες στον α! όροφο 

του κτιρίου και ένα αµφιθέατρο στο ισόγειο χωρητικότητας 100 ̟ερί̟ου 

σ̟ουδαστών. Οι 10 α̟ό τις αίθουσες αυτές είναι χωρητικότητας 40 

σ̟ουδαστών εκάστη και οι 2 χωρητικότητας 80 σ̟ουδαστών εκάστη.  Τις 

αίθουσες αυτές µ̟ορεί να χρησιµο̟οιεί και το Τµήµα ΦΠ. Υ̟άρχει 

συνεννόηση µεταξύ των 3 τµηµάτων της Σχολής ώστε να µην   ̟ροκύ̟τει 

ε̟ικάλυψη. Α̟ό τις αίθουσες αυτές, οι 5 καθώς και  το αµφιθέατρο, είναι 

εξο̟λισµένες µε ̟ροβολικά συστήµατα. Όλες οι αίθουσες διαθέτουν  

άσ̟ρο ̟ίνακα, οθόνη ̟ροβολής και διαφανοσκό̟ια.  

 

5.2 Εξο̟λισµός εργαστηρίων 

Το Τµήµα ΦΠ διαθέτει 13 εργαστήρια για την ̟ρακτική και 

εργαστηριακή εξάσκηση των σ̟ουδαστών. Τα ̟ερισσότερα διαθέτουν 

σύγχρονο εξο̟λισµό κατάλληλο για την εκ̟λήρωση του σκο̟ού τους. 

Αρκετά εργαστήρια διαθέτουν όργανα υψηλής τεχνολογίας κατάλληλα 

και για την εκ̟λήρωση του ερευνητικού έργου των καθηγητών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται όργανα ̟ου υ̟άρχουν στα εργαστήρια του 



 76 

Τµήµατος: αέριος χρωµατογράφος, ιοντικός χρωµατογράφος, υγρή 

χρωµατογραφία, φασµατοφωτόµετρα  UV-VIS, λυοφιλιωτής, όργανα 

µέτρησης υφής,  χρωµατόµετρα, όργανο δηµιουργίας  κενού, καταψύκτης 

βιολογικών δειγµάτων, φυγόκεντροι, σύστηµα ατοµικής α̟ορρόφησης µε 

φούρνο φλόγας και γραφίτη, συσκευή ̟ροσδιορισµού ολικού αζώτου 

κατά Kjeldahl (συσκευή υγρής καύσης και α̟όσταξης), ξηραντήρια, 

̟υριαντήριο, θάλαµοι ελεγχόµενων συνθηκών (incubators) (4), θάλαµοι 

ανά̟τυξης φυτών (growth chambers), τρά̟εζες νηµατικής ροής (laminar 

flow), α̟αγωγοί εστίες κλ̟. Το Τµήµα  διαθέτει 4 ψυκτικούς θαλάµους 25 

m3 έκαστος, ένα ̟λήρως εξο̟λισµένο εντοµοτροφείο, 2 θερµοκή̟ια, 

θερµοκή̟ια µε εγκαταστάσεις διαφόρων τύ̟ων υδρο̟ονικών 

καλλιεργειών (floting systems κ.ά.), εκ̟αιδευτικό ο̟ωρώνα, ελαιώνα και 

αµ̟ελώνα µε µεγάλο αριθµό Ελληνικών και Ξένων ̟οικιλιών. 

Ο βαθµός χρήσης των εργαστηρίων εγγίζει το 80%. 

 

5.3  ∆ιοικητικό ̟ροσω̟ικό- Τεχνικό ̟ροσω̟ικό                                                                                                    

Το Τµήµα στελεχώνεται µε ένα µόνο διοικητικό  υ̟άλληλο.  Το 

γεγονός αυτό δηµιουργεί µεγάλο ̟ρόβληµα στη διεκ̟εραίωση των 

διοικητικών θεµάτων. Για την οµαλή λειτουργία του Τµήµατος ο 

Προϊστάµενος και τα µέλη ΕΠ ε̟ιφορτίζονται µε  µεγάλο όγκο 

διοικητικού  έργου.  

Στο Τµήµα υ̟άρχουν 4 µέλη ΕΤΠ (ειδικό τεχνικό ̟ροσω̟ικό). Τα 4 ΕΤΠ 

ανήκουν στα εργαστήρια των µαθηµάτων: Ανατοµία-Μορφολογία 

Φυτών, Γεωργία, ∆ενδροκοµία και Γ. Χηµεία. Όµως  ̟έραν των 

µαθηµάτων αυτών εξυ̟ηρετούν και ανάγκες άλλων εργαστηρίων. Το 

̟ρόγραµµά τους διαµορφώνεται α̟ό τον Προϊστάµενο του Τµήµατος 

κατό̟ιν συµφωνίας µαζί τους. Για την  οµαλή λειτουργία των 

εργαστηρίων θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσληφθούν και άλλα µέλη ώστε κάθε 

εργαστήριο να στελεχωθεί µε ένα µέλος ΕΤΠ. 
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5.4  Αξιο̟οίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής 

Oι ̟ερισσότεροι καθηγητές χρησιµο̟οιούν ̟ροβολικά συστήµατα 

(video-projectors) µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού (̟χ power-

point) για τη διδασκαλία των µαθηµάτων. Για την ενίσχυση και 

διευκόλυνση της ε̟ικοινωνίας µεταξύ σ̟ουδαστών και διδάσκοντος, την 

̟ληρέστερη ενηµέρωση των σ̟ουδαστών για το µάθηµα, την ̟αροχή 

̟ρόσθετου εκ̟αιδευτικού υλικού και γενικά τη διαχείριση του µαθήµατος 

µε συστηµατικό τρό̟ο, λειτουργεί  ιστοσελίδα (e-class) για ικανό αριθµό 

µαθηµάτων (17) την ο̟οία ενηµερώνει  και  διαχειρίζεται ο διδάσκων. 

Η ιστοσελίδα ̟εριέχει ενδεικτικά: την ̟εριγραφή του µαθήµατος, 

έγγραφα µε ψηφιακό υλικό του µαθήµατος (̟.χ. διαλέξεις σε powerpoint), 

ανακοινώσεις α̟ό το διδάσκοντα στους σ̟ουδαστές, ̟εριοχές 

συζητήσεων, λίστα µε τους χρήστες του ψηφιακού µαθήµατος και τα 

στοιχεία ε̟ικοινωνίας τους, χρήσιµους συνδέσµους στο διαδίκτυο 

αναφορικά µε το µάθηµα, ̟εριοχή ̟ου ̟αραδίδουν οι σ̟ουδαστές τις 

εργασίες τους και γενικά κάθε στοιχείο το ο̟οίο κατά την κρίση του 

διδάσκοντα µ̟ορεί να βοηθήσει την εκ̟αιδευτική δραστηριότητα. 

 

5.5 Αναλογία διδασκόντων / διδασκοµένων και η µεταξύ τους 
συνεργασία 

Ο αριθµός των ενεργών σ̟ουδαστών είναι 802. Αν λάβουµε υ̟όψη 

ότι το µέσο ̟λήθος του έκτακτου ̟ροσω̟ικού ανά εξάµηνο είναι ̟ερί̟ου 

40 άτοµα, τα µόνιµα µέλη ΕΠ του Τµήµατος 11 συνε̟ικουρούµενα α̟ό 6 

µέλη ΕΠ του Τµήµατος ΒΙΟΘΕΚΑ, συνολικά γίνονται 57, τότε σε κάθε 

εκ̟αιδευτικό (µόνιµο ή έκτακτο) αντιστοιχούν 802/57 = 14 σ̟ουδαστές. Ο 

δείκτης είναι σχετικά ̟αρα̟λανητικός καθώς οι εξωτερικοί συνεργάτες 

δεν α̟ασχολούνται µε ̟λήρες ωράριο στο Τµήµα. Εάν ανάγουµε τις 

̟ροσφερόµενες α̟ό εκτάκτους ώρες (200) ανά εβδοµάδα σε άτοµα 

̟λήρους ωραρίου στις βαθµίδες του Ε̟ίκουρου Καθηγητή και του 

Καθηγητή Εφαρµογών (µέσος όρος ̟λήρους ωραρίου 16 ώρες ανά 

εβδοµάδα) θα βρούµε ότι α̟ασχολούνται στο Τµήµα 12,5 «εξωτερικοί 
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συνεργάτες ̟λήρους ωραρίου» (200/16) και 17 µόνιµοι µε ̟λήρες ωράριο 

δηλαδή συνολικά 30 άτοµα. Έτσι ο δείκτης γίνεται 27 (802/30).  

Θα ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι στα θεωρητικά µαθήµατα, ή στο θεωρητικό 

µέρος των µικτών η συµµετοχή των σ̟ουδαστών είναι ̟ολύ µικρή και 

ορισµένες φορές ανύ̟αρκτη. 

Η συµµετοχή στις εξετάσεις ανήλθε στο 45% για το εαρινό και στο  43% 

για το χειµερινό εξάµηνο.  

 

5.6 Ώρες Γραφείου – Ε̟ικοινωνία µε σ̟ουδαστές 

Προκειµένου οι σ̟ουδαστές να µ̟ορούν να ε̟ικοινωνούν µε τους 

καθηγητές, ̟έραν των ωρών διδασκαλίας, ο κάθε καθηγητής αναρτά στην 

̟όρτα του γραφείου του ωρολόγιο ̟ρόγραµµα συνεργασίας µε τους 

σ̟ουδαστές. O κάθε καθηγητής ̟ρέ̟ει να διαθέτει τουλάχιστον 4 ώρες την 

εβδοµάδα για συνεργασία µε τους σ̟ουδαστές. Οι ώρες δεν µ̟ορεί να 

είναι µόνο α̟ογευµατινές και συγκεντρωµένες σε µία ηµέρα.  

 

5.7 Εκ̟αιδευτικά Βοηθήµατα  

Για τα θεωρητικά µαθήµατα ή το θεωρητικό µέρος των µικτών 

µαθηµάτων, χορηγούνται στους σ̟ουδαστές βιβλία α̟ό το ελεύθερο 

εµ̟όριο. Η ε̟ιλογή των  βιβλίων γίνεται µε ευθύνη των  καθηγητών. Στην 

̟ερί̟τωση των εργαστηριακών µαθηµάτων µ̟ορεί να χορηγούνται 

βιβλία α̟ό το ελεύθερο εµ̟όριο ή σηµειώσεις τις ο̟οίες  συγγράφει ο 

καθηγητής. Οι σηµειώσεις αξιολογούνται α̟ό µία οµάδα  αξιολόγησης, 

και τέλος ανα̟αράγονται α̟ό την εκτυ̟ωτική µονάδα του ΤΕΙ. 

Για την ̟αραγγελία των βιβλίων, ο καθηγητής κάνει ̟ρόταση στο Τµήµα 

στην ο̟οία αναφέρεται ο τίτλος του βιβλίου, ο συγγραφέας, ο εκδοτικός 

οίκος, το ΦΕΚ κοστολόγησης του βιβλίου καθώς και το συνολικό κόστος. 

Βιβλία ̟ου δεν είναι κοστολογηµένα α̟ό το Υ̟ουργείο δε 

χρησιµο̟οιούνται. Ο ακριβής αριθµός των βιβλίων ̟ροκύ̟τει α̟ό τις 

δηλώσεις των σ̟ουδαστών, αφού ληφθεί υ̟όψη ο αριθµός των αντιτύ̟ων 

̟ου υ̟άρχουν στο βιβλιοστάσιο. Όταν το βιβλίο είναι καινούργιο 
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υ̟ολογίζονται ορισµένα ε̟ι̟λέον αντίτυ̟α για τον καθηγητή και τη 

βιβλιοθήκη.   Η δα̟άνη για τα βιβλία εγκρίνεται α̟ό το Συµβούλιο του 

ΤΕΙ και ακολουθεί η ̟αραγγελία. Ο κάθε σ̟ουδαστής ̟ου δικαιούται 

βιβλίο αναγράφεται σε κατάσταση, στην ο̟οία και υ̟ογράφει µε την 

̟αραλαβή του βιβλίου. 

 

5.8 Αξιολόγηση διδακτικής διαδικασίας 

Αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας  έγινε για ̟ρώτη φορά το 

εαρινό εξάµηνο του 2008-2009 και ακολούθησε το χειµερινό εξάµηνο του 

2009-2010. Για το σκο̟ό αυτό την 8η εβδοµάδα των µαθηµάτων δόθηκαν 

στους σ̟ουδαστές µε ευθύνη του διδάσκοντα καθηγητή ερωτηµατολόγια 

̟ρος συµ̟λήρωση. Τα ερωτηµατολόγια συντάχθηκαν µε ευθύνη της 

ΜΟ∆ΙΠ του ΤΕΙ. Η α̟άντηση των ερωτηµατολογίων ήταν ανώνυµη. Κάθε 

ερωτηµατολόγιο ̟εριλάµβανε ένα αριθµό ερωτηµάτων (27 για τα 

εργαστηριακά µαθήµατα και 30 για τα θεωρητικά). Στο ̟αράρτηµα Ι 

̟αρουσιάζονται τα ερωτηµατολόγια ̟ου δόθηκαν στους σ̟ουδαστές). 

Κατά τη  συµ̟λήρωση των ερωτηµατολογίων  ο καθηγητής ήταν α̟ών. Τα 

ερωτηµατολόγια συνέλεξαν τρεις σ̟ουδαστές α̟ό τους ̟αρόντες, οι 

ο̟οίοι αφού υ̟έγραψαν ένα ̟ρακτικό στο ο̟οίο αναφερόταν ο αριθµός 

των ερωτηµατολογίων, τα το̟οθέτησαν σε φάκελο τον ο̟οίο σφράγισαν 

και στη συνέχεια υ̟έγραψαν και οι τρεις, και τον ̟αρέδωσαν στη 

Γραµµατεία του Τµήµατος.   

Τα συγκεντρωτικά α̟οτελέσµατα ̟αραδόθηκαν στην  ΟΜΕΑ του 

Τµήµατος, η ο̟οία και τα ε̟εξεργάστηκε. 

Α̟ό τα ερωτηµατολόγια  ̟ου διανεµήθηκαν στους σ̟ουδαστές ̟ροκύ̟τει 

ότι για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2008-2009 ένα ̟οσοστό 

της τάξης του 60,7 % είναι ̟ολύ έως ̟άρα ̟ολύ ικανο̟οιηµένο α̟ό τους 

καθηγητές ̟ου διδάσκουν θεωρητικά µαθήµατα (ερωτήσεις 21, 22, 23, 24, 

25, 26 ερωτηµατολογίου αξιολόγησης θεωρητικού µέρους µαθήµατος)  ενώ 

ένα ̟οσοστό 13,2% δεν είναι καθόλου ή είναι λίγο ικανο̟οιηµένο. Για το 

χειµερινό εξάµηνο του 2009-2010 τα ̟οσοστά αυτά κατ΄αντιστοιχία είναι  
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69,2% και 3,4 % δηλ. βελτιώθηκε σηµαντικά το ε̟ί̟εδο της διδασκαλίας, 

το δε ̟οσοστό των µη ικανο̟οιηµένων σ̟ουδαστών µειώθηκε κατά 10 

µονάδες (Γράφηµα 9 α, β). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ(ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ )  (%) Ε 2008-2009

1,0%

6,0%
16,6% 7,2%

8,5%

21,8%

38,9%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 (α) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)  (%) Χ2009-2010 

0,0%
0,3%

3,1%
12,1%

15,2%

33,5%

35,7%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

 (β) 

Γράφηµα 9 (α, β). Βαθµός ικανο̟οίησης σ̟ουδαστών α̟ό τη  
διδασκαλία  θεωρητικών µαθηµάτων  
 

Στο γράφηµα  10 (α, β) ̟αρουσιάζεται το ̟οσοστό ικανο̟οίησης των 

σ̟ουδαστών α̟ό τα θεωρητικά µαθήµατα ή το θεωρητικό µέρος των 

µικτών µαθηµάτων (ερωτήσεις 1-30 ερωτηµατολογίου θεωρητικού 

µαθήµατος). Α̟ό την ανάλυση των α̟οτελεσµάτων ̟ροκύ̟τει ότι  και για 

τα δύο εξάµηνα ̟ου έγινε αξιολόγηση, το 44% των σ̟ουδαστών είναι 
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̟ολύ έως ̟άρα ̟ολύ ικανο̟οιηµένο ενώ το ̟οσοστό των λίγο ή καθόλου 

ικανο̟οιηµένο ανέρχεται σε 16,3% για το εαρινό εξάµηνο του 2008-2009 

και στο 14% για το χειµερινό εξάµηνο 2009-2010, δηλ. ̟αρατηρείται µία 

µικρή βελτίωση ως ̟ρος το ̟οσοστό των µη ικανο̟οιηµένων. Θα ̟ρέ̟ει 

να τονισθεί ότι ο αριθµός των θεωρητικών µαθηµάτων ̟ου 

αξιολογήθηκαν ήταν µικρός (15 για το 2008-2009 και 8 για το 2009-2010) 

λόγω του µικρού ̟οσοστού ̟αρακολούθησης ή της µη ̟αρακολούθησης, 

δεδοµένου ότι η ̟αρακολούθηση των θεωρητικών µαθηµάτων δεν είναι 

υ̟οχρεωτική. Σύµφωνα µε α̟όφαση της ΜΟ∆ΙΠ του ΤΕΙ εάν ο αριθµός 

των σ̟ουδαστών ̟ου ̟αρακολουθούσαν το θεωρητικό µάθηµα ήταν 

µικρότερος του 5  δεν γινόταν η αξιολόγηση. 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  % Ε 2008-09 

2,0%
22,8% 8,2%

8,1%

14,8%

21,6%

22,4%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

(α) 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ2009-10 (%)

3,1%

20,5% 6,3%

7,6%

18,5%

25,2%

18,8%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

(β) 

Γράφηµα 10 (α, β).  Βαθµός ικανο̟οίησης σ̟ουδαστών α̟ό τα  
θεωρητικά µαθήµατα (ερ. 1-30 ερωτ. θεωρητικών µαθηµάτων) 
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Γράφηµα 11 (α). Βαθµός ικανο̟οίησης των σ̟ουδαστών ανά θεωρητικό 
µάθηµα ̟ου αξιολογήθηκε ( Ε 2008-2009) 
 

Σηµ. τα µαθήµατα στα ο̟οία αντιστοιχεί ο κάθε αριθµός του άξονα των Χ 

φαίνονται στον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί. 
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Αριθµός 

µαθήµατος 

µάθηµα 

1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 

2 ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 

3 ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ 

4 ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

5 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

6 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ & 

ΖΩΟΛΟΓΙΑ 

7 ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ-ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ 

8 ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ 

9 ΤΕΧΝ/ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

10 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

11 ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

12 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

13 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΜΚ 

14 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Φ 

15 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
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Γράφηµα 11 (β). Βαθµός ικανο̟οίησης των σ̟ουδαστών α̟ό τα 
θεωρητικά µαθήµατα ̟ου αξιολογήθηκαν ( Χ 2009-2010) 
Σηµ. τα µαθήµατα στα ο̟οία αντιστοιχεί ο κάθε αριθµός του άξονα των Χ 

φαίνονται στον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί. 

Αριθµός 

µαθήµατος 

µάθηµα 

1 Η/Υ 

2 ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 

3 ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ 

4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

5 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ & 

ΖΩΟΛΟΓΙΑ- 

6 ΤΕΧΝ/ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

7 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

8 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Φ 

9 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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Α̟ό τα α̟οτελέσµατα των γραφηµάτων 11α, 11β  ̟ροκύ̟τει ότι οι 

σ̟ουδαστές σε ̟ολύ µεγάλο ̟οσοστό το ο̟οίο κυµαινόταν µεταξύ 40 και 

87,5%  ήταν ̟ολύ έως ̟άρα ̟ολύ ικανο̟οιηµένοι α̟ό τη διδασκαλία των 

θεωρητικών µαθηµάτων.   

Προκειµένου να αντληθούν  στοιχεία για το έργο των καθηγητών τα 

ο̟οία θα µας βοηθήσουν  στην ̟εραιτέρω βελτίωση του διδακτικού έργου, 

ε̟ιλέξαµε ορισµένες ερωτήσεις α̟ό τα ερωτηµατολόγια και τις 

αναλύσαµε. Έτσι ̟αρουσιάζουµε  το ̟οσοστό ικανο̟οίησης των 

σ̟ουδαστών α̟ό την οργάνωση της διδαχθείσης ύλης (ερ. 3 

ερωτηµατολογίου θεωρητικού µαθήµατος - γράφηµα 12 α,β) και του 

εκ̟αιδευτικού υλικού (ερ. 4 ερωτηµατολογίου θεωρητικού µαθήµατος -  

γράφηµα 13 α,β) ̟ου ̟ροσφέρεται.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆Ι∆ΑΧΘΕΙΣΗΣ ΥΛΗΣ (%) E 2008-2009

0,0%
4,2%

6,6%17,4%
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27,6%

30,0%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

(α) 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆Ι∆ΑΧΘΕΙΣΗΣ ΥΛΗΣ (%)X 2009-10

10,2%
0,0% 0,0%
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18,7%
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20,8%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

Γράφηµα  12 (α, β).  Ποσοστό ικανο̟οίησης των σ̟ουδαστών α̟ό τον 
τρό̟ο οργάνωσης της διδαχθείσης ύλης α̟ό τους καθηγητές των 
θεωρητικών µαθηµάτων  
 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (%)E 2008-2009

0,2%
17,6%

6,4%

8,2%

16,4%

28,0%

23,3%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

(α) 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (%) X2009-10

5,6%

2,0%

15,1%
29,3%

20,1%

10,4%
17,5%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

(β) 

Γράφηµα 13 (α, β).  Ποσοστό ικανο̟οίησης των σ̟ουδαστών α̟ό το 
εκ̟αιδευτικό υλικό  
 

Α̟ό τα γραφήµατα 12 (α, β) και 13 (α, β) ̟ροκύ̟τει ότι το 58-64% των 

σ̟ουδαστών είναι ικανο̟οιηµένο α̟ό την οργάνωση  της διδαχθείσης 

ύλης  ενώ ένα ̟οσοστό της τάξης του 44-51 % είναι ικανο̟οιηµένο α̟ό το 

εκ̟αιδευτικό υλικό ̟ου τους χορηγείται. 

Όσον αφορά στα εργαστηριακά µαθήµατα στο γράφηµα 14 (α, β) 

̟αρουσιάζεται η αξιολόγηση των εργαστηριακών µαθηµάτων (σύνολο 

ερωτήσεων σχετικού φυλλαδίου) ενώ στο γράφηµα 15 (α, β) η αξιολόγηση 

της  ε̟άρκειας του  εξο̟λισµού.  
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(α) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Χ2009-2010

5,8%
6,2%

15,5%3,2%

19,6% 21,5%

28,2%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

(β) 

Γράφηµα 14 (α, β). Αξιολόγηση εργαστηριακών µαθηµάτων 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ(%)Ε 2008-09

1,9%

7,2%

19,9% 19,4%

14,9%

5,7%31,0%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό
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ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (%)   Ε 2008-2009

1,1%

14,8%

21,6%
19,6%

11,7%

8,7%22,5%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

(α) 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (%) Χ 2009-2010

9,1%

10,6%

19,1%
23,4%

14,6%

22,3%
0,9%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

(β) 

Γράφηµα 15 (α, β). Αξιολόγηση της ε̟άρκειας του υφιστάµενου 
εργαστηριακού εξο̟λισµού 
 

Α̟ό τα ανωτέρω γραφήµατα ̟ροκύ̟τει ότι ένα ̟οσοστό της τάξης του 

40,0% είναι ̟ολύ έως ̟άρα ̟ολύ ικανο̟οιηµένο α̟ό τον τρό̟ο 

διεξαγωγής των εργαστηριακών µαθηµάτων ενώ ένα ̟οσοστό της τάξης 

του 36-38% είναι ̟ολύ έως ̟άρα ̟ολύ ικανο̟οιηµένο α̟ό την ε̟άρκεια 

του  υ̟άρχοντα εξο̟λισµού. Αυτό το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να τονισθεί στην 

̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, αλλά και να µας ̟ροβληµατίσει, είναι το υψηλό 
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̟οσοστό των σ̟ουδαστών ̟ου δεν α̟άντησαν (κενό) στα 

ερωτηµατολόγια για τα εργαστηριακά µαθήµατα. Το ̟οσοστό των 

σ̟ουδαστών ̟ου δεν αξιολόγησαν τα εργαστηριακά µαθήµατα ανέρχεται 

και στα δύο εξάµηνα γύρω στο 30%. 

Προκειµένου να έχουµε µία ̟λήρη εικόνα όλων των εµ̟λεκοµένων 

στην εκ̟αίδευση (καθηγητών, σ̟ουδαστών) ̟αρουσιάζονται δύο 

γραφήµατα, 16 (α, β) και 17 (α, β) ό̟ου ̟αρουσιάζεται η ̟ροσ̟άθεια των 

σ̟ουδαστών κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Το γράφηµα 16 (α, 

β) αναφέρεται στα θεωρητικά µαθήµατα (ερωτ. 27-30 αντίστοιχου 

φυλλαδίου), το δε γράφηµα 17 (α, β) στα εργαστηριακά µαθήµατα (ερ. 24-

27  αντίστοιχου φυλλαδίου).  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)  (%) E 2008-2009

0,0%

19,3% 21,2%

11,9%

13,9%18,6%

15,1%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

(α) 
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) (%) Χ2009-2010

0,0%

17,4%

16,9% 24,4%

10,9%

13,1%17,4%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

(β) 

Γράφηµα 16 (α, β). Αξιολόγηση της ̟ροσ̟άθειας των σ̟ουδαστών για 
τα θεωρητικά µαθήµατα (ερ. 27-30 σχετικού ερωτηµατολογίου) 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)   (%) Ε 2008-2009

6,8%

0,0%

5,5%
14,6% 18,1%

25,8%

29,1%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 
(α) 
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ (%) Χ2009-2010

5,6%

0,0%

7,2%

14,4%

29,8%

23,6%

19,5%

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ Κενό

 

(β) 

Γράφηµα 17 (α, β). Αξιολόγηση της ̟ροσ̟άθειας των σ̟ουδαστών για 
τα εργαστηριακά µαθήµατα (ερ. 24-27 σχετικού ερωτηµατολογίου) 
 

Α̟ό τα ανωτέρω γραφήµατα ̟ροκύ̟τει ότι ένα ̟οσοστό της τάξης του 24-

26% των σ̟ουδαστών αφιερώνει καθόλου έως λίγο χρόνο για τα 

θεωρητικά µαθήµατα, ένα ̟οσοστό της τάξης του 34-41% αφιερώνει ̟ολύ 

έως ̟άρα ̟ολύ χρόνο ενώ το 17-19% δεν α̟άντησε. Όσον αφορά στα 

εργαστηριακά µαθήµατα τα ̟οσοστά αυτά αντιστοίχως είναι: 42-44 % 

καθόλου – λίγο, 13% ̟ολύ έως ̟άρα ̟ολύ και 30% κενό.   

Προκειµένου να συγκριθούν τα α̟οτελέσµατα των δύο εξαµήνων ̟ου 

έγινε η αξιολόγηση, ̟αρατίθεται µία σειρά γραφηµάτων ό̟ου 

εµφανίζονται οι διαφορές ̟ου σηµειώθηκαν στους σταθµισµένους Μ.Ο. 

Θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι στο β! εξάµηνο της αξιολόγησης 

̟αρατηρήθηκε µία αύξηση του αριθµού των ερωτηµατολογίων της τάξης 

του 48% για τα εργαστηριακά µαθήµατα  και  41% για τα θεωρητικά 

(Γράφηµα 18). 
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∆είγµα εργαστηριακού µέρους ∆είγµα θεωρητικού µέρους

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

X2009-10 E2008-09

 

Γράφηµα 18. Σύγκριση των δύο εξαµήνων ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε η  
αξιολόγηση ως ̟ρος τον αριθµό των α̟αντηθέντων ερωτηµατολογίων  
 

Στο γράφηµα 19 ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζεται η διαφορά στην 

αξιολόγηση των διδασκόντων θεωρητικά µαθήµατα (Ερωτήσεις 21-26 

ερωτηµατολογίου θεωρητικού µέρους) 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ  X2009-

210 µε E2008-09

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. X2009-10 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. E2008-09

 

Γράφηµα 19. ∆ιαφορά των σταθµισµένων Μ.Ο  της αξιολόγησης των 
δύο εξαµήνων, στα ερωτήµατα ̟ου αφορούν στην ικανότητα των 
διδασκόντων θεωρητικά µαθήµατα 
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Στο γράφηµα 20 ̟αρουσιάζεται η διαφορά στην αξιολόγηση του 

θεωρητικού µαθήµατος (ερωτήµατα 1-16 ερωτηµατολογίου θεωρητικού 

µέρους). 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ X2009-10 , E2008-09

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. X2009-10 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. E2008-09

 

Γράφηµα 20. ∆ιαφορά των σταθµισµένων Μ.Ο  της αξιολόγησης των 
θεωρητικών µαθηµάτων 
 
Στο γράφηµα 21 ̟αρουσιάζεται η διαφορά των σταθµισµένων Μ.Ο. ̟ου 

αναφέρονται στο  εκ̟αιδευτικό υλικό.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ   X2009-10 µε E2008-2009 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. X2009-10 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. E2008-09

 

Γράφηµα 21. Μεταβολή των σταθµισµένων Μ.Ο ̟ου αναφέρονται στο 
εκ̟αιδευτικό υλικό 
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Στο γράφηµα 22 ̟αρουσιάζονται οι διαφορές των σταθµισµένων Μ.Ο στα 

ερωτήµατα ̟ου αναφέρονται στην αντα̟όκριση των σ̟ουδαστών στις 

υ̟οχρεώσεις τους (ερ. 27-30 ερωτηµατολογίου θεωρ. µαθηµάτων). 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ  Ε2009-10 - 

Χ2008-09

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. X2009-10 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. E2008-09

 

Γράφηµα 22. Μεταβολή των σταθµισµένων Μ.Ο ̟ου αναφέρονται στην 
̟ροσ̟άθεια των σ̟ουδαστών 
 
Στο γράφηµα 23 ̟αρουσιάζεται η διαφορά των σταθµισµένων Μ.Ο των 

ερωτηµάτων ̟ου αναφέρονται στα εργαστηριακά µαθήµατα (ερ. 1-16 

σχετικού ερωτηµατολογίου). 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ X 

2009-10 ΜΕ E 2008-2009

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. X2009-10 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. E2008-09

 

Γράφηµα 23. ∆ιαφορά των σταθµισµένων Μ.Ο  της αξιολόγησης των  
εργαστηριακών µαθηµάτων 
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Στο γράφηµα 24 ̟αρουσιάζεται η διαφορά των σταθµισµένων Μ.Ο ̟ου 

αναφέρονται στην ε̟άρκεια του εργαστηριακού εξο̟λισµού. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε 2008-2009, 

Χ 2009-2010 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. X2009-10 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. Χ2008-09

 

Γράφηµα 24. ∆ιαφορά στην ε̟άρκεια του εργαστηριακού εξο̟λισµού 

 

Τέλος ̟αρουσιάζονται  οι διαφορές των σταθµισµένων Μ.Ο στα 

ερωτήµατα ̟ου αναφέρονται στην αντα̟όκριση των σ̟ουδαστών στις 

υ̟οχρεώσεις τους στα εργαστηριακά µαθήµατα (ερ. 24-27 

ερωτηµατολογίου εργαστηριακών µαθηµάτων) 

 



 97 

23,6

25,8

19,5

18,1

14,4

14,6

7,2

5,5

5,6

6,8

00

29,8

29,1

0

10

20

30

40

50

60

π
ο
σ

ο
σ

τό
 %

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ ∆Ξ/∆Α Κενό

βαθµολογική κλίµακα 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ X2009-10  ΜΕ E 2008-09 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. X2009-10 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. E2008-09

 

Γράφηµα 25. Μεταβολή των σταθµισµένων Μ.Ο ̟ου αναφέρονται στην 
̟ροσ̟άθεια των σ̟ουδαστών στα εργαστηριακά µαθήµατα 
 

Α̟ό τη σύγκριση των δύο εξαµήνων ̟ροκύ̟τει ότι υ̟άρχει µία 

σταθερότητα στις α̟όψεις των σ̟ουδαστών, αφού στο µεγαλύτερο 

̟οσοστό οι διαφορές είναι µικρές της τάξης του 1-5%. 

  

 

 

5.9 Ποιότητα και α̟οτελεσµατικότητα  της διδακτικής διαδικασίας. 

 

 

Προκειµένου να δοθεί µία εικόνα της ̟οιότητας αλλά και της 

α̟οτελεσµτικότητας της όλης εκ̟αιδευτικής διαδικασίας ̟αρουσιάζονται 

οι ̟αρακάτω ̟ίνακες  και γραφήµατα. 
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Πίνακας  21. Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός ̟τυχίου των 
α̟οφοίτων 
 
Ακαδηµαϊκό 
έτος  

Μέσος 
όρος 

5,0-
5,99 

6,0-
6,99 

7,0-8,49 8,5-10,0 Σύνολο 
 

2000-2001 6,78 1 24 12  37 
2001-2002 6,57 3 32 8  43 
2002-2003 6,45 5 38 9  52 
2003-2004 6,61 5 35 9 1 50 
2004-2005 6,49 11 58 10  79 
2005-2006 6,61 5 37 11 1 54 
2006-2007 6,38 12 42 4  58 
2007-2008 6,45 10 32 8  50 
2008-2009 6,22 14 24 4  42 
2009-2010 6,21 8 24 2  34 
Σύνολα 6,47 74 346 77 2 499 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑ Μ.Ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

0,4%

14,8%15,4%

69,3%

5,0-5,99 6,0-6,99 7,0-8,49 8,5-10

 
Γράφηµα 26. Κατανοµή ̟τυχίων ανά Μ.Ο βαθµολογίας  
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Σχήµα 4. Κατανοµή ̟τυχίων ανά Ακαδηµαϊκό έτος 

 
 
Πίνακας 22. Κατανοµή έτους α̟οφοίτησης και βαθµολογίας των 
α̟οφοίτων ανά Ακαδηµαϊκό έτος Εγγραφής 
 
 

Έτος α̟οφοίτησης  Έτος 
εισαγωγής 

Βαθµός 
̟τυχίου 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Καλώς 4 24 14 8 12 4 
Λ. Καλώς 1 3 6 - - - 

 2000 

Σύνολο 5 27 20 8 12 4 
Καλώς - 6 5 4 6 1 
Λ. Καλώς - 4 4 3 2 1 

2001 

Σύνολο 0 10 9 7 8 2 
Καλώς - - - 9 8 8 
Λ. Καλώς - - 7 4 - 1 

2002 

Σύνολο 0 0 7 13 8 9 
Καλώς - - - - 3 10 
Λ. Καλώς - - - 7 2 1 

2003 

Σύνολο 0 0 0 7 5 11 
Καλώς - - - - 1 3 
Λ. Καλώς - - - - 1 1 

2004 

Σύνολο 0 0 0 0 2 4 
Καλώς - - - - - 1 
Λ. Καλώς - - - - - - 

2005 

Σύνολο 0 0 0 0 0 1 
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Πίνακας 23 . Εξέλιξη της διάρκειας σ̟ουδών των α̟οφοίτων ανά έτος 
εισαγωγής 
 

 
Έτος 
εισαγωγής 

Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 ∆εν έχουν 
α̟οφοιτήσει 

Σύνολο 

2000-2001  10 27 20 8 11 3 89 169 
2001-2002  12 7 8 8 1 - 74 110 
2002-2003  11 7 10 8 1 - 96 133 
2003-2004  6 11 6 - - - 120 143 
2004-2005  2 4 - - - - 125 131 
2005-2006  1 - - - - - 149 150 
2006-2007  - - - - - -   
2007-2008  - - - - - -   
2008-2009  - - - - - -   
2009-2010  - - - - - -   
Σύνολο  42 56 44 24 13 3 653 836 
 

 

 

Πίνακας  24. Μέσοι όροι ετών α̟οφοίτησης ανά έτος α̟οφοίτησης και 
φύλο 
 

Φύλο Έτος 
α̟οφοίτησης Άρρεν Θήλυ 

Μέσος όρος 

2004 39         (6.45) 40          (6.25) 6.35 
2005 20         (6.72) 34          (6.54) 6.63 
2006 25         (6.34) 33          (6.42) 6.38 
2007 24         (6.46) 26          (6.45) 6.45 
2008 22         (6.18) 20          (6.25) 6.23 
2009 11         (6.14) 23          (6.25) 6.19 
 

Α̟ό τους ̟ίνακες και τα γραφήµατα µ̟ορούµε να συµ̟εράνουµε τα εξής: 

• Το 78% των εισαχθέντων δεν έχει α̟οφοιτήσει ενώ µόνο το 5% έχει 

α̟οφοιτήσει σε κ+1 εξάµηνα. 

• Για να έχουµε µια ̟ιο σαφή εικόνα των µη α̟οφοιτησάντων, θα 

̟ρέ̟ει το ̟οσοστό του 78% να το αναλύσουµε ανά ακαδηµαϊκό 

έτος εισαγωγής. Έτσι α̟ό  τους εισαχθέντες του ακαδηµαϊκού έτους 

2000-2001 δεν έχει α̟οφοιτήσει το 10,5 %, το ̟οσοστό αυτό 

ανέρχεται σε 9% για τους εισαχθέντες το ακαδηµαϊκό έτος 2001-
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2002, σε 11,5% για τους εισαχθέντες το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003, 

σε 14,4% για τους εισαχθέντες το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004, σε 

15% για τους εισαχθέντες το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 και σε 18%  

για τους εισαχθέντες το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006. 

• Α̟ό το 2000 έως και το 2004 ̟αρουσιάζεται µία έντονα ανοδική 

τάση του  αριθµού των ̟τυχίων. Το 2004 δόθηκε ο µεγαλύτερος 

αριθµός ̟τυχίων της δεκαετίας (2000-2010) . Α̟ό το 2004 και µετά 

̟αρουσιάζεται µία ̟τωτική τάση. 

• Το µεγαλύτερο ̟οσοστό των ̟τυχίων (69%) είχαν ΜΟ βαθµολογίας   

6-6,99 και το 15,4% είχαν ΜΟ βαθµολογίας 7-8,4. 

 

5.9. Συµ̟εράσµατα 

 

Α̟ό την ανάλυση των ερωτηµατολογίων αλλά και α̟ό όσα 

αναφέρθηκαν ανωτέρω ̟ροκύ̟τει ότι το µεγαλύτερο ̟οσοστό των 

σ̟ουδαστών είναι ̟ολύ έως ̟άρα ̟ολύ ικανο̟οιηµένο α̟ό την ̟οιότητα 

της εκ̟αίδευσης ̟ου του ̟αρέχεται.  Ο µεγάλος αριθµός των ωροµισθίων  

σε σχέση µε τον αριθµό του µόνιµου ΕΠ δηµιουργεί ̟ροβλήµατα στην 

αρτιότερη λειτουργία κυρίως των εργαστηριακών ασκήσεων. Αυτό 

οφείλεται  στον ̟εριορισµένο χρόνο ̟ου διαθέτουν για την ̟ροετοιµασία 

των µαθηµάτων ή ασκήσεων, στη  διενέργεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων κυρίως τις α̟ογευµατινές ώρες και τη δυσκολία να 

ε̟ικοινωνήσουν µε τον αρµόδιο καθηγητή. 

Θα ̟ρέ̟ει να τονισθεί ότι το µεγαλύτερο ̟οσοστό των ωροµισθίων 

είναι ε̟ιστήµονες µε αυξηµένα ̟ροσόντα (µετα̟τυχιακοί τίτλοι). 

Για τη βελτίωση της διδασκαλίας θα ̟ρέ̟ει να αυξηθεί ο αριθµός 

των µόνιµων ΕΠ  και µε τον τρό̟ο αυτό να βελτιωθεί και η σχέση 

σ̟ουδαστών /καθηγητών. 
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6. Ερευνητικό έργο  

 

Ο κάθε διδάσκων στο Τµήµα διενεργεί ανεξάρτητη έρευνα, τα 

α̟οτελέσµατα και η ̟οιότητα της ο̟οίας κρίνονται α̟ό τη διεθνή 

ερευνητική κοινότητα και α̟οτελεί αυτό ίσως το σοβαρότερο κριτήριο για 

την εκλογή του στην ε̟όµενη ακαδηµαϊκή βαθµίδα. ∆ιακριτά οικονοµικά 

κίνητρα έρευνας δεν έχουν θεσµοθετηθεί στο Τµήµα. Η Ακαδηµαϊκή 

δεοντολογία και η ε̟ιθυµία ανέλιξης στην ε̟όµενη ακαδηµαϊκή βαθµίδα 

είναι το κίνητρο ̟ου ωθεί τα µέλη ΕΠ στις ερευνητικές τους 

δραστηριότητες.  

H διάχυση των ερευνητικών α̟οτελεσµάτων στην Ελληνική και 

διεθνή ακαδηµαϊκή και ε̟ιστηµονική κοινότητα ε̟ιτυγχάνεται µε 

δηµοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή και εγχώρια ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά, µε 

ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ηµερίδες καθώς και µε 

διαλέξεις α̟ό µέλη ΕΠ. Αντίστοιχα, η διάχυση των ερευνητικών 

α̟οτελεσµάτων σε το̟ικό και εθνικό κοινωνικό ε̟ί̟εδο ε̟ιτυγχάνεται µε 

τη δηµοσίευσή τους υ̟ό τη µορφή εκλαϊκευµένων άρθρων, µε δελτία 

τύ̟ου, τη διοργάνωση και συµµετοχή των µελών ΕΠ σε ηµερίδες και 

Εθνικά συνέδρια. Εξ άλλου ̟ολλά α̟ό τα ερευνητικά ̟ρογράµµατα 

̟ροκύ̟τουν α̟ό τις ανάγκες και α̟αιτήσεις της το̟ικής κοινωνίας για 

ε̟ίλυση υ̟αρκτών φλεγόντων  ̟ροβληµάτων. 

Το ΤΕΙ Καλαµάτας ενθαρρύνει την εφαρµοσµένη τεχνολογική έρευνα 

σε όλους τους τοµείς ειδικότητας του ΕΠ.  Όλα τα ερευνητικά 

̟ρογράµµατα ̟ου χρηµατοδοτούνται α̟ό εξωτερικές ̟ηγές, 

υ̟οστηρίζονται διοικητικά και λογιστικά α̟ό τον Ειδικό Λογαριασµό. Τα 

̟ρογράµµατα ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται στα ̟λαίσια του τακτικού 

̟ροϋ̟ολογισµού των Εργαστηρίων και των ∆ηµόσιων Ε̟ενδύσεων 

ακολουθούν τους κανόνες του ∆ηµόσιου λογιστικού.  
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6.1 ∆ηµοσιευµένο έργο – ̟ροϊόν της έρευνας  του ΕΠ του Τµήµατος 

Τα στοιχεία αντλήθηκαν α̟ό τα ατοµικά δελτία ̟ου συµ̟λήρωσε το ΕΠ 

του Τµήµατος καθώς και οι ε̟ιστηµονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες.  

Τα µέλη ΕΠ ̟ου συµ̟λήρωσαν το ατοµικό α̟ογραφικό δελτίο ήταν 7 

στους 11 ενώ α̟ό τους συνεργάτες συµ̟ληρώθηκαν  4 δελτία σε σύνολο 

40. Τα στοιχεία ̟ου ̟αρουσιάζονται είναι το σύνολο των δηµοσιεύσεων 

̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό τα δελτία ̟ου συµ̟ληρώθηκαν τα δύο εξάµηνα και 

αφορούν στην ̟ερίοδο 2003-2009, συνοψίζονται  δε ως εξής: 

 

Βιβλία, µονογραφίες:                                                                                 7 

Εργασίες σε ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά µε κριτές                                     76 

Εργασίες σε ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά  χωρίς κριτές                              4 

Εργασίες σε ̟ρακτικά συνεδρίων µε κριτές                                            79 

Εργασίες σε ̟ρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές                                      7 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους                                                            1 

Άλλες εργασίες                                                                                             1 

Ανακοινώσεις σε ε̟ιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) 

 ̟ου εκδίδουν ̟ρακτικά                                                                             27 

Ανακοινώσεις σε ε̟ιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές)  

̟ου δεν εκδίδουν ̟ρακτικά                                                                       12 

Άλλα                                                                                                               14    

                         

Α̟ό τις δηµοσιεύσεις αυτές, τα µόνιµα µέλη ΕΠ  είναι συγγραφείς στα  7 

βιβλία / µονογραφίες, στις 62 εργασίες σε ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά µε 

κριτές  και στις 53 εργασίες σε ̟ρακτικά συνεδρίων µε κριτές. Α̟ό τα 

στοιχεία αυτά ̟ροκύ̟τει ότι κατά το ̟ροαναφερθέν χρονικό διάστηµα 

αντιστοιχούν 6,2 δηµοσιεύσεις και 5,3 ανακοινώσεις ανά µόνιµο µέλος 

ΕΠ. 

Στο ̟αράρτηµα Ι αναφέρονται οι εργασίες του ΕΠ και των συνεργατών . 
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6.2 Αναγνώριση του ε̟ιστηµονικού έργου α̟ό τρίτους 

Α̟ό τα  ατοµικά δελτία ̟ου υ̟οβλήθηκαν ̟ροκύ̟τουν τα ̟αρακάτω σε 

α̟όλυτους αριθµούς σχετικά µε την αναγνώριση του ερευνητικού έργου 

του ΕΠ του Τµήµατος για το χρονικό διάστηµα 2003-2009. 

Ετεροαναφορές ( citation) σε δηµοσιεύσεις µόνιµου ΕΠ : 258 

Συµµετοχές µελών ΕΠ σε ε̟ιτρο̟ές συνεδρίων                     5 

Συµµετοχές µελών ΕΠ σε συντακτικές ε̟ιτρο̟ές  ε̟ιστηµονικών 

̟εριοδικών                  1 

∆ι̟λώµατα ευρεσιτεχνίας                                                          3 

Α̟ό τα ̟αρα̟άνω στοιχεία ̟ροκύ̟τει ότι ανά µόνιµο µέλος ΕΠ  

αντιστοιχούν 25,8  ετεροαναφορές  και ανά εργασία αντιστοιχούν  3,7 

ετεροαναφορές. 

Οι δείκτες  αυτοί φανερώνουν την ενεργό συµµετοχή των µελών ΕΠ στην 

έρευνα και την υψηλή ̟οιότητα του έργου. Θεωρούµε ότι η διάχυση των 

α̟οτελεσµάτων της έρευνας στην Ελληνική και ∆ιεθνή ακαδηµαϊκή 

κοινότητα γίνεται µε αρκετά α̟οτελεσµατικό τρό̟ο, ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό 

τις αναφορές του ερευνητικού έργου των µελών του Τµήµατος. 

 

6.3. Συµ̟εράσµατα 

 

Όλο το ερευνητικό έργο ̟ου ̟αρουσιάζει το ΕΠ του Τµήµατος βασίζεται 

µόνο στην ̟ροσ̟άθειά του και στις συνεργασίες ̟ου έχει. Η 

χρηµατοδότηση για έρευνα είναι ανύ̟αρκτη, εάν εξαιρεθούν τα 

̟ρογράµµατα ΕΠΕΑΕΚ. Προτάσεις ̟ου έχουν υ̟οβληθεί στα ̟λαίσια του 

̟ρογράµµατος Αρχιµήδης ΙΙΙ εκκρεµούν ̟ερί̟ου 2 χρόνια, το ίδιο 

̟ερί̟ου συµβαίνει και για τα ̟ρογράµµατα Θαλής στα ο̟οία 

συµµετέχουν ̟ολλά µέλη ΕΠ. 

Η στελέχωση του Τµήµατος µε νέα µέλη ΕΠ µε αυξηµένα ̟ροσόντα θα 

δώσει ̟εραιτέρω ώθηση στην έρευνα. 

Θα ̟ρέ̟ει να αναφερθεί ότι λόγω έλλειψης µελών ΕΠ καθώς και 

διοικητικού ̟ροσω̟ικού τα µέλη ΕΠ έχουν µεγάλο φόρτο διδακτικού και 
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διοικητικού έργου  και δεν µ̟ορούν να ασχοληθούν  αµιγώς µε την 

έρευνα. Ένα σηµαντικό ̟ρόβληµα ̟ου αντιµετω̟ίζουν  τα µέλη ΕΠ  κατά 

την  ερευνητική τους δραστηριότητα είναι το γεγονός ότι δεν υ̟άρχουν 

ξεχωριστά εργαστήρια για έρευνα, και εργαστήρια για διδασκαλία. Θα 

̟ρέ̟ει να δηµιουργηθούν ξεχωριστά εργαστήρια ώστε οι ερευνητές µέλη 

ΕΠ να ασχολούνται ανενόχλητοι κατά την ερευνητική διαδικασία. 

Ένα ̟ολύ σηµαντικό ̟ρόβληµα στην διεξαγωγή της έρευνας είναι η 

έλλειψη τεχνικού ̟ροσω̟ικού το ο̟οίο θα χειρίζεται και θα υ̟οστηρίζει 

τον εξο̟λισµό των εργαστηρίων για την α̟οδοτικότερη και 

α̟οτελεσµατικότερη αξιο̟οίησή του. Η ύ̟αρξη του ̟ροσω̟ικού αυτού θα 

βοηθήσει έτσι ώστε µε λιγότερα όργανα, υψηλού κόστους και κοινής 

χρήσης, να εξυ̟ηρετούνται ̟ερισσότεροι ερευνητές του Ιδρύµατος. Αυτό 

θα βοηθήσει και στην καλύτερη συντήρηση των οργάνων.  

Ένα ̟ρόβληµα ̟ου ̟ρέ̟ει να τονισθεί είναι η δύσκολη συµµετοχή των 

σ̟ουδαστών στο ερευνητικό έργο. Η δυσκολία αυτή οφείλεται  στην 

έλλειψη ενδιαφέροντος εκ µέρους τους, στην έλλειψη κινήτρων και τέλος 

στο µεγάλο χρόνο ̟ου ̟ρέ̟ει να διαθέτουν και στη σκληρή δουλειά ̟ου 

α̟αιτείται. 

Προκειµένου να ανα̟τυχθεί ̟εραιτέρω η έρευνα θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρξουν 

µετα̟τυχιακά ̟ρογράµµατα διότι δεν µ̟ορεί να ολοκληρωθεί έρευνα 

µέσα στους έξι µήνες της ̟ρακτικής άσκησης των σ̟ουδαστών. 

 

7. Σχέσεις µε κοινωνικούς/ ̟ολιτιστικούς/ ̟αραγωγικούς 

(ΚΠΠ) φορείς 

Το Τµήµα διαθέτει την κρίσιµη µάζα εξο̟λισµού και ανθρώ̟ινου 

δυναµικού ̟ου α̟οτελούν ουσιαστικούς ̟αράγοντες για την ανά̟τυξη 

ε̟ωφελών  συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς και είναι ανοικτό σε συνεργασίες 

µε ΚΠΠ φορείς. Τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος, ό̟ως και στην ̟ερί̟τωση 

ανά̟τυξης ερευνητικών συνεργασιών, είναι ̟ρόθυµα και εργάζονται για 

την ανά̟τυξη και αξιο̟οίηση τέτοιων  συνεργασιών, ̟ρακτικά όµως 
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αντιµετω̟ίζονται οικονοµικές δυσκολίες για την υλο̟οίησή τους. Το 

Τµήµα είναι σε θέση να αξιο̟οιεί τις εργαστηριακές υ̟οδοµές του και 

εφαρµόζοντας τους κανόνες ορθής εργαστηριακής ̟ρακτικής, να ̟αρέχει 

υ̟ηρεσίες ̟ρος τρίτους όσον αφορά ε̟ιστηµονικές αναλύσεις και 

εκτέλεση ερευνητικού έργου, και µετεκ̟αίδευσης, χωρίς αµοιβή του 

̟ροσω̟ικού του. Οι δα̟άνες όµως των αναλωσίµων ̟ρέ̟ει να 

καλυφθούν α̟ό τον αιτούντα φορέα.  

Ως θετικό στοιχείο ̟ρέ̟ει να αναφερθεί η καλή διάθεση του ̟ροσω̟ικού 

για συνεργασίες, ̟ου θα συµβάλλουν στη βελτίωση της εκ̟αιδευτικής 

διαδικασίας αλλά και της καλής οργάνωσης Τµήµατος. 

  

8. ∆ιοικητικές  υ̟ηρεσίες και υ̟οδοµές 

 

8.1 Γραµµατεία του Τµήµατος 

Η Γραµµατεία του Τµήµατος  είναι αρµόδια για : 

• την ενηµέρωση των οργάνων του Τµήµατος για την κείµενη 

νοµοθεσία, για τα νοµικά και διοικητικά θέµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν, 

• την τήρηση των µητρώων των σ̟ουδαστών και την έκδοση ̟άσης 

φύσεως ̟ιστο̟οιητικών, 

• την καταγραφή των ε̟ιδόσεων των σ̟ουδαστών, 

• την ανακοίνωση ̟ληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του 

Τµήµατος και  

• την τήρηση των ̟ρακτικών των συνελεύσεων του Τµήµατος 

Η Γραµµατεία δέχεται τους σ̟ουδαστές κάθε ηµέρα µεταξύ 12.00 και 

14.00. Πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα του Τµήµατος οι σ̟ουδαστές 

µ̟ορούν να βρουν στον ιστότο̟ο του Τµήµατος. 
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Η Γραµµατεία του Τµήµατος είναι στελεχωµένη µε 1 µόνο µόνιµο 

διοικητικό ̟ροσω̟ικό το ο̟οίο κατά καιρούς ενισχύεται α̟ό 

συµβασιούχους. Όµως δηµιουργείται έντονο ̟ρόβληµα στη λειτουργία 

του Τµήµατος καθώς ο Προϊστάµενος και ̟ολλά µέλη ΕΠ ε̟ιφορτίζονται 

µε µεγάλο όγκο διοικητικού έργου. 

Οι σ̟ουδαστές ε̟ικοινωνούν µε τη Γραµµατεία για κάθε ̟ρόβληµα 

σ̟ουδαστικό ̟ου αντιµετω̟ίζουν. Οι σ̟ουδαστές µ̟ορούν να 

υ̟οβάλλουν δήλωση µαθηµάτων, αιτήσεις για ̟ιστο̟οιητικά και µέσω 

της ηλεκτρονικής Γραµµατείας. 

 

8.2  Γραφειακοί και λοι̟οί χώροι 

Τα µέλη ΕΠ διαθέτουν γραφεία ικανο̟οιητικής ε̟ιφάνειας, 

ικανο̟οιητικά εξο̟λισµένα µε έ̟ι̟λα και µε ηλεκτρονικούς υ̟ολογιστές. 

Οι ε̟ιστηµονικοί  συνεργάτες δεν έχουν όµως κά̟οιο χώρο ώστε να 

µ̟ορούν να ̟αραµείνουν  στα κενά µεταξύ των µαθηµάτων. 

Οι εργαστηριακοί συνεργάτες καθώς και το ΕΤΠ στεγάζονται στα 

εργαστήρια τα ο̟οία διαθέτουν ένα µικρό γραφείο. 

 

8.3 Υ̟ηρεσίες φοιτητικής µέριµνας 

Oι υ̟ηρεσίες φοιτητικής µέριµνας ̟ου ̟αρέχει το Τµήµα στους 

σ̟ουδαστές του, είναι αυτές ̟ου ̟αρέχονται α̟ό το ΤΕΙ Καλαµάτας για 

όλους τους σ̟ουδαστές ̟ου φοιτούν σε αυτό. 

 

8.3.1. Σ̟ουδαστική Λέσχη 

Η Σ̟ουδαστική Λέσχη ̟αρέχει διευκολύνσεις στους σ̟ουδαστές ανάλογα 

µε την οικονοµική τους κατάσταση. Τις διευκολύνσεις αυτές 

α̟ολαµβάνουν µόνο οι σ̟ουδαστές ̟ου φοιτούν για α̟όκτηση α! 

̟τυχίου. 
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Οι σ̟ουδαστές ̟ου ̟ληρούν τις α̟αραίτητες ̟ροϋ̟οθέσεις έχουν 

δικαίωµα δωρεάν σίτισης και στέγασης. Πέραν αυτού το Συµβούλιο του 

ΤΕΙ έχει µεριµνήσει ώστε και οι σ̟ουδαστές ̟ου δεν δικαιούνται δωρεάν 

σίτιση, να σιτίζονται δωρεάν µετά τις 14.30, ό̟ως ε̟ίσης και κατά το 

βραδινό γεύµα, εφ' όσον δεν ̟ροσέρχονται όλοι οι δικαιούχοι κατά το 

διάστηµα 12:30 - 14:30. Αυτό ̟ρακτικά σηµαίνει ότι όλοι οι ενεργοί 

σ̟ουδαστές σιτίζονται δωρεάν µεσηµέρι και βράδυ και µάλιστα µε 

δυνατότητα ε̟ιλογής α̟ό εναλλακτικά γεύµατα 

Η σίτιση (̟ρωινό, µεσηµεριανό, βραδινό) ̟αρέχεται όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδας στο εστιατόριο του ΤΕΙ ̟ου βρίσκεται στο ισόγειο και είναι 

χωρητικότητας 200 θέσεων. 

Για τη στέγαση των σ̟ουδαστών λειτούργησε η εστία του ΤΕΙ. Η εστία 

διαθέτει 144 µονόκλινα και δίκλινα δωµάτια, άρτια εξο̟λισµένα, µε κοινή 

κουζίνα και λουτρά. 

 

8.3.2. Άλλες  Υ̟ηρεσίες 

Στους σ̟ουδαστές ̟αρέχεται ιατροφαρµακευτική ̟ερίθαλψη, αναβολή 

α̟ό το στρατό, φοιτητικά εισιτήρια, δωρεάν συγγράµµατα και σηµειώσεις. 

Στο Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας λειτουργεί αυτόνοµα Πολιτιστικός Σύλλογος ο 

ο̟οίος α̟οτελεί έναν φορέα καλλιτεχνικής έκφρασης και δηµιουργίας. 

Συγκεκριµένα λειτουργούν οι εξής ερασιτεχνικές οµάδες: Θεατρική, 

Χορευτική, Μουσική και Φωτογραφίας. Κάθε χρόνο ̟ραγµατο̟οιούνται  

α̟ό τις καλλιτεχνικές αυτές οµάδες ̟ολλές ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις, ό̟ως 

θεατρικές ̟αραστάσεις, εκθέσεις  φωτογραφίας – εικαστικών, συναυλίες 

και µουσικές ̟αραστάσεις. 

Στο ΤΕΙ λειτουργεί Βιβλιοθήκη ̟ολύ καλά εξο̟λισµένη (µάλιστα σε µικρό 

χρονικό διάστηµα θα µετεγκατασταθεί σε ένα σύγχρονο κτίριο 

κατασκευασµένο µε όλες τις ανέσεις µιας σύγχρονης βιβλιοθήκης). Η 

βιβλιοθήκη διαθέτει 7.500 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων  

ε̟ιστηµονικών βιβλίων (15.000 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων 
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ε̟ιστηµονικών ̟εριοδικών), βάσεις δεδοµένων, και ε̟ο̟τικό υλικό ό̟ως 

video, slides κ.ά. 

 Α̟οστολή της είναι η υ̟οστήριξη των εκ̟αιδευτικών και ερευνητικών 

̟ρογραµµάτων του Ιδρύµατος, η στήριξη της εφαρµογής νέων µορφών 

εκ̟αίδευσης καθώς και η κάλυψη των µορφωτικών και ̟ολιτιστικών 

αναγκών του ̟ροσω̟ικού του ΤΕΙ αλλά και του εκτός του Ιδρύµατος 

̟εριβάλλοντος. 

Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της µ̟ορούν να κάνουν α) τα µέλη 

εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού του ΤΕΙ–Κ,  β) οι ε̟ιστηµονικοί και 

εργαστηριακοί συνεργάτες του ΤΕΙ–Κ,  γ) οι σ̟ουδαστές του ΤΕΙ-Κ, οι 

ο̟οίοι έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους, δ) το ∆ιοικητικό και Τεχνικό 

Προσω̟ικό του ΤΕΙ–Κ,  ε) οι σ̟ουδαστές ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό 

ανταλλαγή, στ) ειδικοί ερευνητές εκτός ΤΕΙ-Κ και ζ) εξωτερικό 

αναγνωστικό κοινό. 

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και είναι ανοιχτής ̟ρόσβασης. Οι 

λειτουργίες της είναι ̟λήρως αυτοµατο̟οιηµένες µε το βιβλιοθηκονοµικό 

σύστηµα ΑΒΕΚΤ. Η ε̟εξεργασία (καταλογογράφηση, ταξινόµηση, 

θεµατική ευρετηρίαση) του υλικού γίνεται σύµφωνα µε διεθνή 

βιβλιοθηκονοµικά ̟ρότυ̟α. 

 Η λειτουργία της βιβλιοθήκης καλύ̟τει όλο το ωράριο λειτουργίας του 

ΤΕΙ, δηλ. κατά τις εργάσιµες µέρες α̟ό τις 8:30 ̟.µ. µέχρι τις 8:00 µ.µ. καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους και α̟ό τις 8:30 ̟.µ. µέχρι τις 2:30 

µ.µ.  κατά τη διάρκεια των διακο̟ών.  

Στο ΤΕΙ λειτουργεί όλη την ηµέρα ιατρείο ̟ου εξυ̟ηρετείται α̟ό δύο 

νοσοκόµες ̟ροκειµένου να ̟αρέξουν ο̟οιαδή̟οτε βοήθεια σε 

τραυµατισµούς κατά την άσκηση των εργαστηρίων. 

Ο θεσµός του Συµβούλου Καθηγητή δεν έχει λειτουργήσει όµως όλοι οι 

καθηγητές είναι ̟ρόθυµοι να βοηθήσουν τους σ̟ουδαστές στα 

̟ροβλήµατα τους και να τους ̟αρέξουν ηθική υ̟οστήριξη. 

Στο Τµήµα, τα µέλη Ε.Π. ̟ροσ̟αθούν να δείξουν ιδιαίτερη κατανόηση σε 

όσους φοιτητές εργάζονται ̟αρέχοντας διευκολύνσεις ό̟ως ̟.χ. 
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συµµετοχή του φοιτητή σε τµήµα εργαστηριακών ασκήσεων µαθήµατος 

κατάλληλου ωραρίου, διαµόρφωση ευέλικτου ̟ρογράµµατος κατά την 

εκ̟όνηση της ̟ρακτικής άσκησης και των ερευνητικών ̟τυχιακών 

µελετών κ.ά. 

Οι αλλοδα̟οί σ̟ουδαστές ̟ου µετακινούνται ̟ρος το Τµήµα, κυρίως 

µέσω των ̟ρογραµµάτων ανταλλαγής σ̟ουδαστών, υ̟οστηρίζονται α̟ό 

τις υ̟ηρεσίες ευρω̟αϊκών ̟ρογραµµάτων και φοιτητικής µέριµνας του 

Ιδρύµατος. Στο Τµήµα, όλα τα µέλη Ε.Π. είναι συνεργάσιµα και οι 

σ̟ουδαστές αυτοί αντιµετω̟ίζονται ό̟ως και κάθε άλλος σ̟ουδαστής του 

Τµήµατος, µε ε̟ι̟ρόσθετη όµως κατανόηση των δυσκολιών ̟ου 

αντιµετω̟ίζει ένας σ̟ουδαστής σε ένα ξένο Ίδρυµα και την αντίστοιχη 

διευκόλυνση. 

Στους ̟ρωτοετείς σ̟ουδαστές διανέµεται ο οδηγός σ̟ουδών του 

Τµήµατος. Κάθε χρόνο το ΤΕΙ οργανώνει εκδήλωση υ̟οδοχής των 

̟ρωτοετών σ̟ουδαστών. 

 

8.4 Συµ̟εράσµατα  

Υ̟άρχει ̟ρόβληµα µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος η ο̟οία είναι ελλι̟ώς 

στελεχωµένη. Γενικά η διοίκηση του Τµήµατος και τα µέλη ΕΠ 

καταβάλλουν ̟ολύ µεγάλη ̟ροσ̟άθεια σε βάρος του αµιγώς ερευνητικού 

τους έργου ̟ροκειµένου να αντα̟οκριθούν στις ανάγκες του Τµήµατος. 

Για να είχαµε και τη γνώµη των σ̟ουδαστών θα έ̟ρε̟ε τα 

ερωτηµατολόγια να ̟εριλάµβαναν και σχετική ερώτηση, δυστυχώς τέτοια 

δυνατότητα δεν υ̟ήρξε. 

Πρόβληµα υ̟άρχει και στη λειτουργία των εργαστηρίων λόγω έλλειψης 

ΕΤΠ µε α̟οτέλεσµα το ΕΠ να ε̟ιφορτίζεται και µε το έργο της οµαλής 

λειτουργίας των εργαστηρίων (̟ροµήθεια αναλωσίµων, ε̟ιδιορθώσεις 

οργάνων κλ̟).  
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9. Στρατηγική Ακαδηµαϊκής Ανά̟τυξης 

Οι στρατηγικές ε̟ιλογές του Τµήµατος ̟ρέ̟ει να είναι: 

• Η τήρηση του νοµοθετικού ̟λαισίου για την τριτοβάθµια 

εκ̟αίδευση 

• Η στελέχωση του µε ΕΠ αυξηµένων ̟ροσόντων 

• Η συµ̟λήρωση του εξο̟λισµού του  και η διατήρηση της καλής 

λειτουργίας του 

• Η αναµόρφωση του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών σύµφωνα µε τις 

σύγχρονες ανάγκες 

• Η αναβάθµιση του ε̟ι̟έδου της ̟αρεχόµενης εκ̟αίδευσης 

• Ενίσχυση της ̟ρακτικής άσκησης 

• Εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας µε χρήση νέων 

τεχνολογιών 

• Περαιτέρω ανά̟τυξη της έρευνας 

• Ενδυνάµωση των σχέσεων µε την το̟ική κοινωνία  

• Σύνδεση σ̟ουδών και ε̟αγγέλµατος 

 

9.1. Συµ̟εράσµατα 

 

∆υστυχώς δεν υ̟άρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία για τη διαµόρφωση της 

στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανά̟τυξης του Τµήµατος. 

Ο καθορισµός µιας γενικά α̟οδεκτής διαδικασίας διαµόρφωσης 

στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανά̟τυξης του Τµήµατος θα βοηθήσει ̟άρα 

̟ολύ. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (̟.χ. ανά 4ετία) θα ̟ρέ̟ει να 

εκτιµάται το έργο του Τµήµατος, κυρίως σε ότι αφορά στην 

ε̟αγγελµατική ε̟ιτυχία των ̟τυχιούχων του, και να ανασχεδιάζεται το 

̟ρόγραµµα σ̟ουδών και η οργανωτική δοµή του. 
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Ο γεωργικός χώρος ̟αρουσιάζει ̟ολλά ̟ροβλήµατα µε α̟οτέλεσµα  να 

µην είναι ελκυστικός στους νέους για ε̟αγγελµατική α̟οκατάσταση. Για 

το λόγο αυτό θα ̟ρέ̟ει να είµαστε ̟ολύ ̟ροσεκτικοί στο σχεδιασµό και 

την κατάρτιση του ̟ρογράµµατος του Τµήµατος, θα ̟ρέ̟ει να είναι 

̟ροσαρµοσµένο στις σύγχρονες ανάγκες και να γνωστο̟οιείται στους 

υ̟οψηφίους µε έµφαση στα θετικά του στοιχεία. Στα θετικά του Τµήµατος 

θα ̟ρέ̟ει να γίνεται αναφορά στα Εργαστήριά του, τα ̟ερισσότερα των 

ο̟οίων είναι άριστα εξο̟λισµένα µε όργανα αιχµής ικανά να καλύψουν 

ερευνητικές ανάγκες. 

Παράλληλα, ̟ολλά µέλη ΕΠ έχουν εµ̟ειρία υλο̟οίησης ερευνητικών 

̟ρογραµµάτων, χρηµατοδοτούµενων α̟ό Εθνικούς ή Ευρω̟αϊκούς 

̟όρους. 

 

10.  Γενικά Συµ̟εράσµατα  

10.1 Τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος, ό̟ως 

αυτά ̟ροκύ̟τουν µέσα α̟ό την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 

Θετικά  

1. Το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του Τµήµατος ΦΠ αντα̟οκρίνεται στους 

υφιστάµενους στόχους του Τµήµατος, ̟αρέχοντας υψηλού ε̟ι̟έδου 

γνώσεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ̟ρακτικό ε̟ί̟εδο.  

2. Ικανο̟οιητική ̟αραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας 

(Εφαρµοσµένες ερευνητικές εργασίες), ̟ου συνδέονται ικανο̟οιητικά 

µε την εκ̟αιδευτική διαδικασία και τις ανάγκες του Γεωργικού Χώρου.  

3. Τάση και ε̟ιθυµία των µελών του Τµήµατος για ανά̟τυξη 

συνεργασιών µε άλλους ακαδηµαϊκούς, ερευνητικούς και ΚΠΠ φορείς. 

4. Ικανο̟οιητική αξιο̟οίηση του υ̟άρχοντος εξο̟λισµού. 

Αρνητικά  

1. Η έλλειψη εξουσιοδοτηµένου φορέα για τη διαµόρφωση της 

στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανά̟τυξης του Τµήµατος. 
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2. Η δυνατότητα µεταφοράς µαθηµάτων υ̟οδοµής α̟ό τους σ̟ουδαστές 

στα τελευταία εξάµηνα, µε α̟οτέλεσµα την έλλειψη βασικών γνώσεων 

για την ̟αρακολούθηση άλλων µαθηµάτων ̟ου ̟ροϋ̟οθέτουν τη 

γνώση των ̟ρώτων. Αυτό έχει ως α̟οτέλεσµα, για να µ̟ορέσουν οι 

σ̟ουδαστές να κατανοήσουν το µάθηµα, ο διδάσκων να κάνει 

̟εριλη̟τικές ̟αρουσιάσεις της ̟ροα̟αιτούµενης γνώσης, ενώ έχει ήδη 

διδαχθεί σε ̟ροηγούµενα µαθήµατα.  

3. Η µη ε̟αρκής ̟ροσέλευση των  σ̟ουδαστών στη θεωρία των 

µαθηµάτων 

4. Ο µεγάλος αριθµός ωροµισθίων  

5. Ένα σηµαντικό ̟οσοστό σ̟ουδαστών δεν ολοκληρώνει τις σ̟ουδές 

του στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα.  

6. Η ανε̟αρκής ̟ροβολή του Τµήµατος και των ε̟αγγελµατικών 

δυνατοτήτων των α̟οφοίτων στον Ελληνικό και διεθνή χώρο. 

10.2 Ευκαιρίες αξιο̟οίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενοι 

κίνδυνοι α̟ό τα αρνητικά σηµεία 

Η άρση των ̟ροαναφεροµένων αρνητικών σηµείων ̟ρέ̟ει να γίνει όσο 

το δυνατό συντοµότερα γιατί αλλιώς το Τµήµα θα ̟εριέλθει σε 

δυσµενέστερη θέση όσον αφορά στην ε̟ιλογή του α̟ό τους υ̟οψήφιους 

σ̟ουδαστές , ιδιαίτερα αυτούς µε υψηλά ̟ροσόντα . 

Τα µέλη του Τµήµατος ̟ρέ̟ει να αναλάβουν δράσεις οι ο̟οίες να έχουν 

ως  στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη δηµοσιο̟οίηση και ̟ροβολή των 

̟λεονεκτηµάτων του Τµήµατος και την αξιο̟οίησή τους για τις σύγχρονες 

ανάγκες της κοινωνίας, τη δια βίου εκ̟αίδευση και την ανά̟τυξη της 

χώρας.  
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11. Σχέδια βελτίωσης 

11.1  Βραχυ̟ρόθεσµο σχέδιο δράσης α̟ό το Τµήµα για την άρση των 

αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων  

- Αναµόρφωση του ̟ρογράµµατος, ̟εριορίζοντας τον αριθµό των 

υφισταµένων µαθηµάτων και ενισχύοντάς το µε µαθήµατα τοµέων 

αιχµής.  

- Ενίσχυση της κινητικότητας των καθηγητών και συµµετοχής µελών ΕΠ  

σε ε̟ισκέψεις διδασκαλίας 

- Προσ̟άθεια αύξησης των κινούµενων σ̟ουδαστών στο ̟λαίσιο του 

̟ρογράµµατος Erasmus 

- Άµεση εφαρµογή του Ευρω̟αϊκού συστήµατος µεταφοράς και 

συσσώρευσης ̟ιστωτικών µονάδων (ΕCTS) καθώς και του ̟αραρτήµατος 

δι̟λώµατος (Diploma  Supplement) 

 

11.2  Μεσο̟ρόθεσµο σχέδιο δράσης α̟ό το Τµήµα για την άρση των 

αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων 

- Η δηµιουργία συνεργασιών µε άλλα Εκ̟αιδευτικά Ιδρύµατα της 

ηµεδα̟ής αλλά και της αλλοδα̟ής. Α̟ώτερος σκο̟ός η ανταλλαγή 

εµ̟ειριών και η διερεύνηση ̟ιθανότητας δηµιουργίας κοινού 

µετα̟τυχιακού ̟ρογράµµατος.  

- Η εγκατάσταση και εφαρµογή της αξιολόγησης του Τµήµατος µε την 

καθιέρωση αντικειµενικών σκο̟ών και στόχων καθώς και η 

̟αρακολούθηση ε̟ίτευξής τους µε εστίαση στους σ̟ουδαστές θα 

συµβάλλει στη βελτίωσή του, και ενδεχοµένως στη δηµιουργία 

µετα̟τυχιακού ̟ρογράµµατος, ολοκληρώνοντας έτσι την υ̟όστασή του 

Τµήµατος και ̟ροσελκύοντας νέους σ̟ουδαστές. 

-  Προσέλκυση κονδυλίων α̟ό εθνικές και ευρω̟αϊκές ̟ηγές. 

- Εντατικο̟οίηση των ̟ροσ̟αθειών ̟ροβολής του Τµήµατος για την 

̟ροσέλκυση νέου αξιόλογου ΕΠ  και σ̟ουδαστές αυξηµένων ̟ροσόντων. 
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11.3. Προτάσεις ̟ρος δράση α̟ό τη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος 

- Περιορισµός της δυνατότητας µεταφοράς µαθηµάτων των ̟ρώτων 

εξαµήνων α̟ό τους σ̟ουδαστές στα τελευταία εξάµηνα, ώστε να γίνει 

δυνατή η α̟ρόσκο̟τη ̟αρακολούθηση άλλων µαθηµάτων ̟ου 

̟ροϋ̟οθέτουν τη γνώση των ̟ρώτων.  

- Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των α̟οφάσεων του Συµβουλίου και της 

Γενικής Συνέλευσης του ΤΕΙ, για την έγκαιρη ενηµέρωση του Προσω̟ικού 

του Ιδρύµατος σχετικά µε τις ληφθείσες α̟οφάσεις.   

 

11.4. Προτάσεις ̟ρος δράση α̟ό την ̟ολιτεία 

 
o Εφαρµογή της ισότητας στην Ανωτάτη Εκ̟αίδευση 

o Προσδιορισµός του ε̟ι̟έδου σ̟ουδών των ΤΕΙ 

o ∆υνατότητα λειτουργίας µετα̟τυχιακών ώστε και το ΤΕΙ να 

καταστεί ̟ιο ελκυστικό και να βελτιώσει το ερευνητικό του έργο. 

o Αύξηση των διαθέσιµων ̟όρων για την Παιδεία, καθώς και αυτών 

̟ου ̟ροορίζονται για το ΤΕΙ.  


