
http://sep4u.gr 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών έλαβε χώρα το 2011. Όλες οι επισημάνσεις είχαν εν πολλοίς εντοπισθεί και
ευρίσκοντο ήδη υπό επεξεργασία στην τελική διαμόρφωση του νέου προγράμματος σπουδών το 
οποίο εγκρίθηκε από τη ΓΣ του Τμήματος στις 1/7/2013 και τέθηκε σε άμεση εφαρμογή από το 
2013-2014 για τους πρωτοετείς φοιτητές και δευτεροετείς και από το 2014-2015 στο σύνολο του. 
Συνεπώς στις ευκαιρίες αξιοποίησης θα παρουσιαστούν επί της ουσίας τα θετικά σημεία του νέου 
ΠΠΣ που μπήκε σε εφαρμογή το έτος 2014 -2015
Σύμφωνα με την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (2011) οι επισημάνσεις και προτάσεις της για
το ΠΠΣ είναι οι ακόλουθες:
Θετικά Σημεία
Η κάλυψη από το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών βασικών γνωστικών πεδίων της
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών σε συνδυασμό με την επιστημονική ποιότητα του
Τμήματος (στα 100 καλύτερα του κόσμου) παρέχει στους απόφοιτους του Τμήματος τη
δυνατότητα επιλογής και δημιουργίας ενός εξατομικευμένου επιστημονικού προφίλ
σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις επιδεξιότητές τους.
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θεωρείται από τα πλέον καινοτόμα τμήματα
σε επίπεδο προγράμματος σπουδών, διότι μέσα από μια ιδιαίτερα καλά οργανωμένη και
συστηματική διαδικασία, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ και στους ερευνητές να
διδάσκουν στο πρόγραμμα σπουδών τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα της ερευνητικής
τους δουλειάς.
Το Τμήμα αναπτύσσει μεγάλη εξωστρέφεια στέλνοντας φοιτητές και μέλη ΔΕΠ να
παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ενώ δέχεται αντίστοιχα και
επισκέπτες καθηγητές.
Παράλληλα, επιπλέον της επιστημονικής κουλτούρας, καλλιεργεί αντίληψη μηχανικού μέσω
εξειδικευμένων εργασιών και εργαστηρίων. Το ΠΠΣ επίσης περιλαμβάνει πτυχιακή εργασία
και/ή πρακτική άσκηση εντός ή εκτός Πανεπιστημίου.
Όλα τα μέλη ΔΕΠ βιντεοσκοπούν τις παραδόσεις τους και τις ανεβάζουν στο διαδίκτυο,
ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή οι φοιτητές να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό στη
διαδικασία προσωπικής μάθησης.
Αρνητικά Σημεία
Μεγάλος αριθμός μαθημάτων για την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου.
Μεγάλη θεματική διασπορά που μειώνει την συνεκτικότητα του προγράμματος
Το πρόγραμμα δεν συμβαδίζει με τις προδιαγραφές της συμφωνίας της Bologna
Το πρόγραμμα δεν έχει την καλύτερη δυνατή “ισορροπία” μονάδων ECTS σε σχέση με τον
φόρτο ορισμένων μαθημάτων.
Οι φιλόδοξοι στόχοι του προγράμματος προς πολλές κατευθύνσεις είναι δύσκολο να
επιτευχθούν στη διάρκεια των 4 ετών.
Το πρόγραμμα δεν καθιερώνει προαπαιτούμενα μαθήματα
Για την αναμόρφωση του προγράμματος θα ήταν χρήσιμο να ληφθεί υπόψη η γνώμη των
αποφοίτων και των εν δυνάμει εργοδοτών.
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
σημεία
Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων
Το νέο πρόγραμμα σπουδών απαντάει σε όλες τις επισημάνσεις προσφέροντας ένα σύγχρονο 
πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ), που βασίζεται στα προγράμματα προπτυχιακών 
σπουδών που προτείνουν οι κορυφαίοι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί Association for 
Computing Machinery (ACM) και IEEE Computer Society (CS) για την 
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Πληροφορική,εμπλουτισμένο με ένα σύγχρονο κύκλο μαθημάτων στις Τηλεπικοινωνίες 
(Telecommunications).
Επιπλέον, προσφέρει και μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας.
Το νέο ΠΠΣ στοχεύει στην οριζόντια γνώση όλων των βασικών γνωστικών αντικειμένων
στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες με την προσφορά υποχρεωτικών μαθημάτων,
αλλά και στην εξειδίκευση με την προσφορά κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων και
προαιρετικών μαθημάτων διαρθρωμένων σε ειδικεύσεις, στις οποίες το Τμήμα έχει πολύ
υψηλής στάθμης ερευνητική δραστηριότητα.
Το νέο ΠΠΣ προβλέπεται ότι θα συμβάλλει στη ελαχιστοποίηση των κινδύνων της
παρατεταμένης φοίτησης και θα συμβάλλει στη μείωση της χρονικής καθυστέρησης στην
αποφοίτηση, στη μείωση της μέσης διάρκειας σπουδών και στην αύξηση του μέσου όρου
του βαθμού πτυχίου.
Σε σχέση με το υπάρχον ΠΠΣ, το νέο ΠΠΣ έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
Πτυχίο που πιστοποιεί, εκτός από βασικές γνώσεις στην Πληροφορικής και τις
Τηλεπικοινωνίες, εστιασμένες γνώσεις σε 6 ειδικεύσεις με την παράλληλη αύξηση των
προσφερόμενων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων.
Διάρθρωση του προγράμματος σε δια-τομεακές ειδικεύσεις και όχι σε μονό-τομεακές
κατευθύνσεις.
Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και κατ’ επέκταση
ορθολογισμό του φόρτου των μαθημάτων, ώστε να αποδίδονται οι ορθές πιστωτικές μονάδες
(ECTS) ανά μάθημα. Οι φοιτητές δηλώνουν μαθήματα με τα οποία δύνανται να
συσσωρεύσουν μέχρι 46 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο (από το 2ο έτος).
Πιο στέρεα θεμέλια γνώσης με τη μείωση του πλήθους των γνωστικών αντικειμένων των
μαθημάτων, που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, και την αύξηση των εργαστηριακών
ωρών με τη δημιουργία και αυτοτελών εργαστηρίων.
Μείωση των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα με τη θέσπιση μιας ελεύθερης ημέρας για τα
δύο πρώτα έτη σπουδών.
Προαπαιτούμενα μαθήματα στον εστιασμένο κύκλο σπουδών.
Μεγαλύτερες δυνατότητες κινητικότητας φοιτητών και μεταφοράς μέχρι 30 πιστωτικών
μονάδων (ECTS), όσο αφορά τα προαιρετικά μαθήματα, που δεν κατοχυρώνουν ειδίκευση.
Επίλυση αδυναμιών που έχουν εντοπισθεί στις εσωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης του
Τμήματος.
Αποδοχή των προτάσεων που αναφέρονται στην εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος.
Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία
Οι βασικοί κίνδυνοι για την αποτελεσματικότητα του ΠΠΣ αλλά και την διατήρηση της
υψηλής ποιότητας του προέρχονται σύμφωνα με την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης από
τον πολύ μεγάλο αριθμό μετεγγραφόμενων φοιτητών σε ποσοστό περίπου 50% των αρχικά
εισαγομένων και τη δραματική έλλειψη επιστημονικού-τεχνικού προσωπικού υποστήριξης
και βοηθών διδασκαλίας. Οι επισημάνσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά την Πολιτεία. Το
Τμήμα έχει επανειλημμένως εισηγηθεί να περιορισθεί δραστικά ο αριθμός των
μετεγγραφόμενων χωρίς να έχει εισακουσθεί.
Επίσης το θέμα των ελλείψεων σε προσωπικό έχει τεθεί με έμφαση ώστε να καλυφθούν κενά που 
επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία ιδιαίτερα σε ότι αφορά εργαστηριακά
μαθήματα και ασκήσεις.
Το τελευταίο διάστημα έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ
οπότε το θέμα των ελλείψεων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Δίνεται μερική λύση με την
ένταξη νέων ΕΔΙΠ και δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού 11 ΕΔΙΠ που θα αναλάβουν την
υποστήριξη εργαστηριών & μαθημάτων.
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ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΕΙ  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 213 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013) 
2077 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ* ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013)  
883 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ* ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013) 
1194 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 192 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 199 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2010-11) 179 

* κανονική διάρκεια φοίτησης είναι τα 4 έτη 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

ΕΕΔΙΠ/ 

ΕΔΠ 

Επί συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  

ΕΤΕΠ/ 

ΕΤΠ 

Επιστημ./ 

Εργαστ. 

Συνεργάτες 

21 11 9 1 1 - 11 1   

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2012-2013 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  

ΠΤΥΧΙΟΥ 

(25 μαθήματα κορμού, 15 μαθήματα επιλογής, 6 γενικών δεξιοτήτων, 2 πτυχιακή εργασία) 

48 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

66-69 65-74 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ 

ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

17-22 13-22 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

9-19 4-11 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; (είναι προαιρετική) 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 X 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
3 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

Θεωρητικής Πληροφορικής, Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (εκτός ελευθέρων μαθημάτων) 
54 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή 

σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
4 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 578 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 115 
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Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης και Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημών. 

 
 

Το Διάγραμμα 4 παρουσιάζει τις χρηματοδοτήσεις που εισέρρευσαν στο ΕΚΠΑ για 

προγράμματα την περίοδο 2007 – 2012, ανά Τμήμα ενώ το Διάγραμμα 5 παρουσιάζει τις 

χρηματοδοτήσεις ανά μέλος ΔΕΠ των Τμημάτων του ΕΚΠΑ για την ίδια περίοδο. 

 
 


