
 

 

 

Δ. Προγράμματα Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των προγραμμάτων 

σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), λαμβάνοντας υπ’ όψη την Έκθεση Εξωτερικής 

Αξιολόγησης/Πιστοποίησης κάθε προγράμματος  ή και των ειδικών ερευνητικών μονάδων του Ιδρύματος.  

Για κάθε πρόγραμμα πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον σημεία: 

(α) Ποια, κατά τη γνώμη του Ιδρύματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία των Προγραμμάτων; Να 

αναφερθούν συνοπτικά οι βασικές υποχρεώσεις των φοιτητών, όπως παρακολούθηση διαλέξεων, προαπαιτήσεις 

μαθημάτων, κλπ. 

(β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιους ενδεχόμενους  κινδύνους από τα αρνητικά σημεία 

διακρίνει το Ίδρυμα; 

(γ) Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος τυχόν παρατηρήσεις και συστάσεις που διατύπωσαν οι 

εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης των επί μέρους ακαδημαϊκών 

Μονάδων του Ιδρύματος; Να δοθεί χρονοδιάγραμμα για τη θεραπεία των αδυναμιών. 

(δ) Ημερομηνία τελευταίας μείζονος αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών. 

 

Εισαγωγή  

Η κριτική ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών θα στηριχθεί κυρίως στα πορίσματα των 

εξωτερικών αξιολογήσεων των Τμημάτων του ΕΚΠΑ. Δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση το 

Τμήμα Σλαβικών Σπουδών για στην περίοδο αναφοράς, δεν είχε συμπληρώσει επταετία από την 

ίδρυση του και συνεπώς δεν ήταν υποχρεωμένο να περάσει εξωτερική αξιολόγηση. 

 

Δ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

 
Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  
 

(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Όπως σημειώθηκε και στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, το 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών έχει συνοχή και συνεκτικότητα, είναι λειτουργικό και 

διαθεματικό.  

 Ιδιαίτερα δυνατό σημείο στο Πρόγραμμα είναι η διδακτική άσκηση, η οποία διενεργείται σε 

σχολεία της Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης, καλύπτει υποχρεωτική παρακολούθηση και 

διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων εκ μέρους των φοιτητριών/ών και αξιοποιεί τη 

σύγχρονη διεθνώς τεχνική του mentoring στον τομέα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην οργάνωση και λειτουργία κοινοτήτων μάθησης στις 

σχολικές μονάδες της Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, με βάση τα 

ερωτηματολόγια των φοιτητριών/-ών του Τμήματος, η διδακτική άσκηση είναι αυτό που 

θυμούνται από τις σπουδές τους και αυτό που αναδεικνύουν περισσότερο. 

 Χρησιμοποιείται ποικιλία διδακτικών μεθόδων στην υλοποίηση των μαθημάτων. 

 Οι φοιτητές αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά το Τμήμα, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις 

υπηρεσίες που λαμβάνουν. 

 

Αρνητικά Σημεία 

 Περιορισμένη χρηματοδότηση και περιορισμένες υποδομές σε σχέση με τον πολύ μεγάλο 

αριθμό φοιτητών. 

 Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων γίνεται σε πολυπληθή ακροατήρια με αποτέλεσμα να 

μην μπορούν να εφαρμοστούν ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που απαιτούν τον χωρισμό των φοιτητών σε μικρές τάξεις. 

 Ένας πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών (πάνω από 100) είναι εγγεγραμμένοι σε ορισμένα 

μαθήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει συστηματικός έλεγχος των 

σπουδαστών κατά την εγγραφή τους στα μαθήματα που προσφέρονται κάθε εξάμηνο. 

Πολλοί εξ αυτών δεν πηγαίνουν να δώσουν το μάθημα και στερούν τη θέση από φοιτητές οι 
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οποίοι πραγματικά θα ενδιαφέρονταν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στις 

εξετάσεις. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων 

Σύμφωνα με όσα παρατηρούνται στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, σημεία και τομείς 

που χρήζουν επεξεργασίας και βελτίωσης στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, τα οποία 

θεωρούνται ευκαιρίες και προκλήσεις για βελτίωση είναι τα εξής: 

 Η εφαρμογή του συστήματος προαπαιτούμενων μαθημάτων. 

 Η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας ως διακριτού γνωστικού αντικειμένου. 

 Η διδασκαλία αριθμού μαθημάτων σε ξένη γλώσσα, ώστε το πρόγραμμα να είναι ελκυστικό 

και για ξένους φοιτητές. 

 Ο ορισμός μέγιστου αριθμού φοιτητών που θα εγγράφεται σε κάθε μάθημα. 

 Εμπλουτισμός των επιμέρους κατευθύνσεων (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής με συγκεκριμένα 

μαθήματα και δράσεις που προτείνονται από τους αξιολογητές). 

 Ενθάρρυνση των φοιτητών να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με 

πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

 Εμπλουτισμός του διαδραστικού υλικού που χρησιμοποιείται στις παραδόσεις. 

 

Προς την παραπάνω κατεύθυνση, η αρμόδια Επιτροπή Προγράμματος του Τμήματος 

μελετά την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, ώστε να υποβάλει προς συζήτηση και 

έγκριση στη Συνέλευση σχετική πρόταση. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Ο όλο και μειούμενος προϋπολογισμός ο οποίος είναι και μη προβλέψιμος δημιουργεί 

προβλήματα στον προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 

 Η ανεπάρκεια των υποδομών δυσχεραίνει όλο και περισσότερο την παροχή υψηλής 

ποιότητας εκπαιδευτικού έργου με πιθανό ενδεχόμενο την αύξηση του αριθμού των 

φοιτητών που δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή τις εγκαταλείπουν. 

Τελικό αποτέλεσμα η αύξηση των ανενεργών φοιτητών. 

 Το εργασιακό περιβάλλον για τα μέλη ΔΕΠ φαίνεται να χειροτερεύει και δεν είναι 

ευχάριστο, οι αμοιβές συνεχώς μειώνονται, οι ευκαιρίες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές δραστηριότητες ελαττώνονται λόγω της υποχρηματοδότησης. Συνεπώς 

ελλοχεύει ο κίνδυνος σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ να επιλέξει την αποχώρηση του από 

το Τμήμα (αποδοχή θέσης σε άλλα Πανεπιστήμια, επίσπευση διαδικασιών 

συνταξιοδότησης) δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα στην υλοποίηση του διδακτικού 

έργου λόγω των κενών που θα δημιουργηθούν. 

 Οι επιπτώσεις από την απόσπαση από το ενιαίο Τμήμα Φ.Π.Ψ. ενός ξεχωριστού πλέον 

Τμήματος Ψυχολογίας βρίσκονται υπό εξέλιξη και εξέταση.  

 Η εκτεταμένη γραφειοκρατία ακόμη και για την προμήθεια αναλωσίμων δυσχεραίνει το 

έργο και μειώνει την αποτελεσματικότητα των ακαδημαϊκών διαδικασιών. 

 

Τμήμα Φιλολογίας  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Στην πρόσφατη Αξιολόγηση του Τμήματος το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών κρίνεται 

γενικά ως απολύτως επαρκές αφενός για την ανάπτυξη της επιστημονικής ερευνητικής 

διάθεσης, αφετέρου για την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των φοιτητών. Το 

πρόγραμμα καλύπτει τους στόχους του Τμήματος. 

 Τα προπτυχιακά προγράμματα είναι οργανωμένα σε τρεις Κατευθύνσεις και πτυχία που 

περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. 
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 Επισημαίνεται, επίσης, θετικά ο σημαντικός αριθμός των μαθημάτων ειδίκευσης ανά 

κατεύθυνση και η ικανοποιητική προσφορά μαθημάτων από άλλα Τμήματα (ΦΠΨ και 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας).  

 Η Κατεύθυνση Γλωσσολογίας προσφέρει αρκετά μαθήματα ειδίκευσης και ικανά μαθήματα 

για την κατάρτιση των φιλολόγων.  

 Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης Μεσαιωνικής –Νεοελληνικής Φιλολογίας στο προπτυχιακό 

επίπεδο παρουσιάζουν εξισορροπημένη κατανομή των διαφόρων επιστημονικών πεδίων.  

 Στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών της κατεύθυνσης Κλασσικής Φιλολογίας οι διδακτικοί 

στόχοι περιγράφονται ως προσανατολισμένοι αφ’ ενός προς την επιστημονική έρευνα, αφ’ 

ετέρου προς την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση καθηγητών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, καθώς και των φιλολόγων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τομείς της Δημόσιας 

Διοίκησης. Με βάση τα παραπάνω, το ισχύον μέχρι πρότινος πρόγραμμα σπουδών κάλυπτε 

αυτές τις ανάγκες επαρκώς, όμως πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για το νέο πρόγραμμα 

σπουδών, εμπλουτισμένο με νέα αντικείμενα και μεθόδους, ώστε να υπηρετεί κατά ιδιαίτερα 

ικανοποιητικό τρόπο τους παραπάνω στόχους.  

 Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα δώδεκα μαθήματα (οκτώ υποχρεωτικά και τέσσερα επιλογής) που 

συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών από τα Τμήματα ΙΣΑ και ΦΠΨ επί συνόλου 

76 (Οδηγός σπουδών 2013-2014, σελ. 10-11) είναι απολύτως επαρκή για τη σφαιρική 

κατάρτιση των φιλολόγων. 

 Το Τμήμα έχει διαμορφώσει μια παιδαγωγική πολιτική σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, η 

οποία συζητείται και εμπλουτίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες μεθόδους. 

 Έχει ληφθεί πρόνοια για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Σημαντικός αριθμός πτυχιούχων του Τμήματος που γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και διδάκτορες 

ορισμένων τουλάχιστον Τομέων του Τμήματος έκαναν ή κάνουν λαμπρή σταδιοδρομία ως 

μέλη ερευνητικού ή διδακτικού προσωπικού διεθνώς. 

 Το ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών παρουσιάζει διακυμάνσεις επίσης ανάλογα με το έτος 

και τη δυσκολία του μαθήματος αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα (50%-80%), εκτός από 

το πρώτο έτος, όπου είναι χαμηλότερο. 

 

Αρνητικά Σημεία  

 Η αναλογία διδασκόντων - διδασκομένων είναι προβληματική. Δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν περισσότερα σεμιναριακά μαθήματα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού φοιτητών 

και ακροατηρίων στα αμφιθέατρα. 

 Λόγω του αυξημένου αριθμού φοιτητών, ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου δεν 

λειτουργεί αποτελεσματικά. 

 Η υποχρηματοδότηση και η συνακόλουθη υποβάθμιση των υποδομών του Τμήματος 

επιφέρει πολλαπλά αρνητικά στοιχεία στην ποιότητα του ακαδημαϊκού έργου του Τμήματος. 
 
(β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιους ενδεχόμενους  κινδύνους από τα αρνητικά σημεία 

διακρίνει το Ίδρυμα; 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στο Τμήμα Φιλολογίας επιτελείται εξαιρετικά σημαντικό για 

την Ελλάδα έργο, αφ’ ενός στην έρευνα στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών, αφ’ ετέρου 

στην κοινωνική προσφορά του, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Ορισμένες από τις συστάσεις για βελτίωση καθώς και οι απόψεις και ενέργειες του Τμήματος 

αποτυπώνονται στο τμήμα «Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων» που ακολουθεί ευθύς 

αμέσως: 

 

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων  

 Η πρόταση των αξιολογητών για πιθανή δημιουργία κατεύθυνσης Λαογραφίας σε 

προπτυχιακό επίπεδο δεν βρίσκει αντίθετο το Τμήμα, αλλά προϋποθέτει την εκλογή νέων 

μελών ΔΕΠ (ο υποτομέας Λαογραφίας έχει μόνο τρία μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων το ένα 
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αποχωρεί αυτοδικαίως τον Αύγουστο του 2015) ως βάσης για τη δυνατότητα ευρείας 

αναδιάρθρωσης του προγράμματος σπουδών.  

 Επίσης, η προτεινόμενη από τους αξιολογητές υποχρεωτική συγγραφή εργασιών από τους 

φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί λόγω 

του μεγάλου αριθμού φοιτητών σε κάθε μάθημα και του μικρού αριθμού των διδασκόντων, 

καθώς, παρά τις αφυπηρετήσεις μελών ΔΕΠ, δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις κατά τα 

τελευταία έτη (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Τομέας Κλασικής Φιλολογίας στον 

οποίο το 1997 υπηρετούσαν 42 μέλη ΔΕΠ, ενώ σήμερα 27).  

 Η έλλειψη υποχρεωτικών εργασιών, σύμφωνα με τη γνώμη των μελών του Τμήματος 

αναπληρώνεται εν μέρει από προαιρετικές εργασίες σε πολλά μαθήματα, έτσι ώστε οι 

περισσότεροι φοιτητές να εκπονούν αρκετές εργασίες στη διάρκεια των σπουδών τους. 

Υπάρχει πάντως, μια υποχρεωτική σεμιναριακή εργασία (που έχει θέση διπλωματικής) στον 

κύκλο σπουδών κάθε κατεύθυνσης.  

 Απαιτείται πιο συγκεκριμένη στρατηγική για περαιτέρω διάχυση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων σε ευρύτερους κοινωνικούς χώρους.  

 Θα ήταν σκόπιμη η περαιτέρω ενθάρρυνση ερευνητικών συνεργασιών σε επίπεδο Τμημάτων 

και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. 

 Παρά το γεγονός ότι οι διδάσκοντες δέχονται τους φοιτητές σε καθορισμένες ημέρες και 

ώρες και απαντούν ηλεκτρονικά και διά μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ερωτήσεις τους, 

είναι απαραίτητη η αύξηση των ωρών ακροάσεως των φοιτητών. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα Αρνητικά Σημεία  

 Η αναλογία διδασκόντων διδασκομένων καθιστά αδύνατη τη δημιουργία περισσότερων 

σεμιναριακών μαθημάτων με χωρισμό των διδασκομένων σε μικρές ομάδες, την ανάπτυξη 

περισσότερων μαθημάτων επιλογής και την προσθήκη και άλλων γνωστικών αντικειμένων. 

Το Τμήμα ωστόσο δεν μπορεί να προγραμματίσει τη θεραπεία των ελλείψεων αυτών εφόσον 

προϋποθέτουν αλλαγή της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 Την τριετία 2010-2013, περίοδο κατά την οποία αποφασίσθηκαν δραστικές περικοπές στον 

κρατικό προϋπολογισμό και το προσωπικό, επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό η έρευνα και 

η διδασκαλία στο Τμήμα. Δεν αγοράσθηκαν βιβλία, διεκόπη η πρόσβαση ακόμα και στα 

απολύτως βασικά ηλεκτρονικά εργαλεία αναζήτησης, μειώθηκε δραστικά το διδακτικό, 

διοικητικό και ερευνητικό προσωπικό ενώ εκπαιδεύονταν 4.500 φοιτητές σε πολύ δύσκολες 

εργασιακές συνθήκες. 

 Οι αποφάσεις αναγκαστικής μετακίνησης, διαθεσιμότητας και απολύσεων του διοικητικού 

προσωπικού δημιούργησαν ανυπέρβλητα κοινωνικά και εργασιακά προβλήματα με σοβαρές 

συνέπειες στη διδασκαλία και την έρευνα. 

 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος στην Ιστορία και Αρχαιολογία σε 

γενικές γραμμές αξιολογήθηκε ως σφαιρικό, ευρύ και πολύπλευρο. 

 Με βάση την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και τη γνώμη φοιτητών, έχει 

εξαρθεί η ποιότητα και το επίπεδο εκσυγχρονισμού του διδακτικού έργου. 

 Το πρόγραμμα σπουδών είναι συνεκτικό, και οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι διατυπωμένοι με 

σαφήνεια. 

 Το διδακτικό προσωπικό είναι υψηλού επιπέδου και εργάζεται πέραν των πρακτικών 

δυνατοτήτων και των υποδομών του Τμήματος για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και των 

στόχων του Προγράμματος Σπουδών.  
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Αρνητικά Σημεία  

 Ως προς ορισμένα γνωστικά αντικείμενα το ΠΠΣ θεωρήθηκε υπέρμετρα ελληνοκεντρικό. 

 Προβληματισμό προκάλεσε στους εξωτερικούς αξιολογητές η συμπερίληψη στο πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματος μαθημάτων Φιλολογίας και Παιδαγωγικών, αναγκαία όμως σε 

σύνδεση με την κύρια επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων του ως εκπαιδευτικών 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του κλάδου «ΠΕ Φιλολόγων».  

 Σοβαρές δυσλειτουργίες, που απορρέουν κυρίως από τα τεράστια φοιτητικά ακροατήρια, 

την προβληματική αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων λόγω του υψηλού αριθμού 

εγγεγραμμένων φοιτητών. 

 Το απογοητευτικά χαμηλό παιδευτικό επίπεδο μέρους των φοιτητών, ιδιαίτερα εκείνων που 

δεν είχαν θέσει τις σπουδές στο Τμήμα μεταξύ των κύριων επιλογών τους, αλλά εισήχθησαν 

σε αυτό λόγω του ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ ή μετεγγράφησαν από άλλα 

Πανεπιστήμια της χώρας. 

 Μείωση του αριθμού διδασκόντων λόγω αφυπηρετήσεων και μη αντικατάστασής τους. 

 Προβληματική αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων λόγω του υψηλού αριθμού 

εγγεγραμμένων φοιτητών 

 Υπερβολικός φόρτος εργασίας για τους φοιτητές ο οποίος αποτυπώνεται σε μεγάλο αριθμό 

μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου και πολύωρες παρακολουθήσεις κατά μάθημα. 

 
 (β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων 

Οι παρατηρήσεις των εξωτερικών αξιολογητών μελετήθηκαν από το Τμήμα με ιδιαίτερη 

προσοχή. Αρκετές από αυτές έχουν ήδη υιοθετηθεί, ορισμένες κρίνεται ότι δεν συνάδουν με 

συλλογικές θέσεις του Τμήματος, ενώ η υλοποίηση άλλων προτάσεων εξαρτάται από αποφάσεις 

της Πολιτείας κι θεωρείται ότι δεν είναι εφαρμόσιμες, τουλάχιστον επί του παρόντος, υπό τις 

παρούσες συνθήκες κρίσης. 

 Σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, υποδείχθηκε προς το Τμήμα να επιδιώξει περαιτέρω 

διεύρυνση των διδακτικών πεδίων του, και μάλιστα προς ερευνητικές περιοχές εκτός των 

ελληνικών ορίων. Ήδη, πάντως, το Τμήμα έχει ενισχύσει τη μελέτη της ευρύτερης 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας, καλλιεργεί στο πρόγραμμα του και τη μελέτη της Οθωμανικής 

Ιστορίας αλλά και την μελέτη της αρχαιολογίας της Εγγύς Ανατολής. 

 Σχετικά με τη συμπερίληψη στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μαθημάτων Φιλολογίας και 

Παιδαγωγικών, σε σύνδεση με την κύρια επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων του ως 

εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του κλάδου «ΠΕ Φιλολόγων», πρόταση των 

εξωτερικών αξιολογητών  υπήρξε η δημιουργία ειδικού κλάδου εκπαιδευτικών Ιστορίας και ο 

συνακόλουθος περιορισμός του κύριου προγράμματος σπουδών σε μαθήματα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας. Το ζήτημα έχει απασχολήσει επί μακρόν το Τμήμα. Αιτιολογημένη θέση του είναι 

ότι στις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχουν οι κατάλληλες αντικειμενικές προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία αυτόνομου κλάδου Ιστορικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ, από την άλλη, 

τουλάχιστον τα φιλολογικά μαθήματα δεν αποβλέπουν μόνο στην επαγγελματική κατοχύρωση 

των αποφοίτων του, αλλά προσφέρουν αναγκαίες γνώσεις για την καλλιέργεια σε σταθερές βάσεις 

των επιστημών της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας.  

 Ως προς τα μαθήματα Παιδαγωγικής, η παρουσία τους στο Πρόγραμμα Σπουδών κρίνεται 

αναγκαία, και μάλιστα μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία 

προϋπόθεση για τον διορισμό εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η κατοχή 

παιδαγωγικής επάρκειας, δηλαδή η πιστοποιημένη παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων 

παιδαγωγικής [Σημειώνεται ότι, με βάση τα ανωτέρω, το Τμήμα έχει ήδη προχωρήσει σε 

νέα, μερική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του για τους φοιτητές του που έχουν 

εισαχθεί από το ακαδ. έτος 2013-14 κ.ε.]. 

 Το Τμήμα έχοντας εντοπίσει τα προβλήματα που απορρέουν από το χαμηλό επίπεδο μέρους 

των εισερχόμενων φοιτητών και την αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών τους 

έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Συγκεκριμένα:  
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(α) έχει μειώσει τον προτεινόμενο αριθμό εισαγομένων φοιτητών του, παρότι αυτό 

μελλοντικά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη χρηματοδότηση και στις 

εγκρινόμενες θέσεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. 

(β) έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για τη σύνδεση τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, με παράδειγμα την οργάνωση του επιμορφωτικού προγράμματος για 

καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Ιστορίης Επίσκεψις» 

(γ) έχει αναδείξει με διάφορα διαβήματα το πολύπλευρο πρόβλημα της μετεγγραφής στο 

Τμήμα μας από περιφερειακά πανεπιστήμια φοιτητών με κατά τεκμήριο πολύ 

χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από αυτό των κανονικώς εισαχθέντων στο Τμήμα. 

[Σημειώνεται ότι με τον νόμο 4009/2011 οι μετεγγραφές είχαν μειωθεί στο ελάχιστο, 

αλλά προσφάτως το μέτρο επανήλθε σε εντονότερη μορφή]. 

 Για την αντιμετώπιση των αρνητικών σημείων η επιτροπή μεταξύ άλλων, πρότεινε μέτρα για 

τη βελτίωση της διδασκαλίας, σε σύνδεση με τη δομή του προγράμματος σπουδών, όπως: α) 

την μετατροπή των μαθημάτων από τετράωρα σε τρίωρα (υιοθετήθηκε ήδη) β) η μείωση του 

αριθμού των μαθημάτων και, συνακολούθως, των ωρών διδασκαλίας γ) η ενίσχυση των 

μαθημάτων επιλογής, (υιοθετήθηκε ήδη) και μάλιστα των σεμιναριακών. Είναι αυτονόητο 

ότι οι πρόοδοι αυτές υπονομεύονται από την συρρίκνωση του αριθμού διδασκόντων. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Οι θέσεις των εξωτερικών αξιολογητών σχετικά με τους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία 

είναι ότι οι αρνητικοί παράγοντες που έχουν παρουσιάσει αναλυτικά δεν επιτρέπουν στο 

Τμήμα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματά του, έτσι ώστε να 

αποκτήσει ηγετικό ρόλο στα ακαδημαϊκά πράγματα. Ωστόσο, πάντοτε κατά τη γνώμη τους, 

οι αρνητικοί αυτοί παράγοντες δεν οφείλονται στο ίδιο το Τμήμα, αλλά σε κρατικές 

πολιτικές, σε θεσμικές πραγματικότητες και σε κοινωνικούς λόγους. 

 Στο Τμήμα δεν έχει δοθεί καμιά νέα θέση μέλους ΔΕΠ τα τελευταία χρόνια, ενώ δεν έχουν 

καν καλυφθεί οι θέσεις των καθηγητών που έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης την 

τελευταία, τουλάχιστον, πενταετία. Ελλοχεύει ο κίνδυνος της αδυναμίας υλοποίησης 

συγκεκριμένων μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με αυτά. 

 Ο υπερβολικά υψηλός αριθμός εισαγομένων δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση μαθημάτων 

και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μικρά ακροατήρια, την υλοποίηση μικρών 

σεμιναριακών μαθημάτων και γενικότερα την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών που απαιτούν 

μικρές ομάδες εργασίας. Αποτέλεσμα αυτού, να επιτείνεται το πρόβλημα της  

παρατεταμένης φοίτησης και της μη έγκαιρης περάτωσης των σπουδών. 

 Η «μη συνειδητή επιλογή» του Τμήματος στα μηχανογραφικά δελτία πολλών υποψηφίων 

στις πρώτες τους επιλογές, οδηγεί στην δημιουργία του προφίλ ενός φοιτητή που χάνει 

γρήγορα το ενδιαφέρον του, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του 

Τμήματος και σταδιακά εγκαταλείπει τις σπουδές του. Το γεγονός αυτό υποβάλλει εικόνα 

του Τμήματος μη ελκυστική.  

 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης αποτίμησε θετικά τo ΠΠΣ του Τμήματος ως προς τον 

ορισμό των στόχων του και την επίτευξή τους. 

 Κρίθηκε ως αποτελεσματική η διαδικασία  εφαρμογής του και ο έλεγχός της όπως αυτός 

ασκείται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος. 

 Η δομή του ΠΠΣ κρίθηκε ως θετικό σημείο, με ικανοποιητική σχέση υποχρεωτικών και 

προαιρετικών μαθημάτων που εξασφαλίζει τη λειτουργικότητά του και τη διεπιστημονικότητα 

του.  

 Η διαδικασία περιοδικής αποτίμησης και αναθεώρησής δεικνύει ότι το Τμήμα ενσωματώνει 
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πολύ γρήγορα τις απαιτούμενες αλλαγές για την βελτίωση της ποιότητας Σπουδών. 

 Οι απόφοιτοί του Τμήματος δεν συναντούν κατά κανόνα κανένα πρόβλημα στο να γίνουν 

αποδεκτοί και να περατώσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε παν/μια της αλλοδαπής. 

 

Αρνητικά Σημεία 

 Η απουσία Προαπαιτούμενων Μαθημάτων.  

 Η δυσαναλογία στη σχέση διδασκόντων και διδασκόμενων.  

 Ο μεγάλος αριθμός των γραπτών των εξεταζόμενων φοιτητών προκαλεί καθυστερήσεις 

στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στην εγγραφή στα μαθήματα του επόμενου 

εξαμήνου. 

 Ο ανεπαρκής τεχνολογικός εξοπλισμός ο οποίος όμως οφείλεται σε ελλιπή κρατική 

χρηματοδότηση. 

 To χαμηλό επίπεδο αγγλομάθειας σε ένα μικρό μέρος του φοιτητικού σώματος, παρόλη τη 

χρήση του γλωσσικού προγράμματος, αποδίδεται στις προδιαγραφές των Πανελληνίων 

Εξετάσεων Εισαγωγής στα ΑΕΙ και στην ανεπάρκεια διδακτικού προσωπικού για 

υποστηρικτικά γλωσσικά μαθήματα εντός του Τμήματος.  

 Οι δυσκολίες λειτουργίας της πρακτικής άσκησης αποδίδονται στον μεγάλο αριθμό 

φοιτητών και στον ανεπαρκή αριθμό των διαθέσιμων σχολείων. 

 Η μη παροχή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους φοιτητές, που θα 

διευκόλυνε την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και κάποιου κοινού χώρου συνάντησης 

τους οφείλονται στην αδυναμία του Τμήματος να καλύψει παρόμοιες ανάγκες εξαιτίας του 

μεγάλου αριθμού των φοιτητών.  

 
 (β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων  

 Στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών απονεμήθηκε 

το ευρωπαϊκό βραβείο για καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων 

γλωσσών. Θα πρέπει να ενισχυθούν και να προβληθούν περισσότερο τέτοιες ενέργειες και 

δράσεις. 

 Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Σπουδών κρίνεται εφάμιλλο των αντίστοιχών Ευρωπαϊκών 

και Αμερικανικών παν/μίων, θα πρέπει να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες και δράσεις 

εξωστρέφειας και ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Η απουσία προαπαιτούμενων μαθημάτων, ο μαζικός χαρακτήρας των περισσότερων 

μαθημάτων του ΠΠΣ, ο μεγάλος αριθμός των επαναλαμβανόμενων εξετάσεων που θεσμικά 

ισχύει για τους αποτυχόντες δημιουργεί δυσλειτουργίες στο πρόγραμμα και το διδακτικό 

έργο.  

 Το πάγωμα των προκηρύξεων νέων θέσεων ΔΕΠ και ο πολύ μικρός αριθμός διδασκόντων 

ΠΔ. 407/80 επιτείνουν το πρόβλημα της αναλογίας διδασκόντων και διδασκομένων. 

 Ο μεγάλος αριθμό εισαγομένων, ο οποίος εμπίπτει στις αρμοδιότητες και αποφάσεις του 

Υπ. Παιδείας σε συνδυασμό με την δυσαναλογία διδασκόντων διδασκομένων θα οδηγήσει 

σε χειροτέρευση της ποιότητας των σπουδών. 

 Η πρόσφατη κατάργηση της δυνατότητας αποσπάσεως εκπαιδευτικών από την 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενισχύει το πρόβλημα της μη παροχής μαθημάτων και 

υποστήριξης των φοιτητών στην βελτίωση της γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Οι 

προτάσεις του Τμήματος για την αντιμετώπιση του ζητήματος στο πλαίσιο των εθνικών 

εξετάσεων εισαγωγής δεν έχουν βρει ανταπόκριση από τους αρμόδιους. 
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Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

H εφαρμογή του νέου προγράμματος ολοκληρώθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. 

Η αναθεώρηση του βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις Παρατηρήσεις των εξωτερικών 

αξιολογητών. 

 

Από τη μέχρι στιγμής πορεία του νέου ΠΠΣ διαπιστώνεται ότι: 

 Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του νέου προγράμματος και η δομή του αναθεωρήθηκε ριζικά 

αναπροσαρμόζοντας τους μαθησιακούς στόχους με γνώμονα και τη σύνδεση με την αγορά 

εργασίας. 

 Προστέθηκαν νέα γνωστικά αντικείμενα τα οποία ενισχύουν περαιτέρω τη σύνδεση της 

διδασκαλίας με τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ.   

 Με την εισαγωγή μαθημάτων στα οποία γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών στην έρευνα και 

τη διδασκαλία, το νέο ΠΠΣ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης του 21
ου

 αιώνα 

και εφοδιάζει τους αποφοίτους του με γνώσεις και δεξιότητες που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.  

 Λόγω του μεγαλύτερου αριθμού μαθημάτων επιλογής, αρκετά μαθήματα 

πραγματοποιούνται πλέον με μικρότερα και λειτουργικότερα ακροατήρια. 

 

Αρνητικά Σημεία 

 Παρά τον αρχικό σχεδιασμό του ΠΠΣ για ενίσχυση του προφορικού λόγου μέσω εισαγωγής 

νέων μαθημάτων/εργαστηρίων κάτι τέτοιο δεν υλοποιήθηκε λόγω της σημαντικής μείωσης 

του αριθμού των μελών ΔΕΠ. 

 Παραμένει η ανάγκη του καταμερισμού σε μικρά ακροατήρια σε βασικά μαθήματα κορμού, 

λόγω έλλειψης προσωπικού κατόπιν πολλών συνταξιοδοτήσεων που δεν αναπληρώθηκαν 

από νέες προσλήψεις. 

 Για ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων και 

ελεύθερων επιλογών κρίνεται ακόμα ανεπαρκής. 

 
 (β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων  

 Η υλοποίηση του νέου αναμορφωμένου προγράμματος σπουδών που αντικαθιστά σταδιακά 

το παλαιό πρόγραμμα σπουδών. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή 

στην πορεία του Τμήματος, επιτρέποντας τόσο τη δυνατότητα διαμόρφωσης του 

προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών όσο και τη 

διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με φορείς πιστοποίησης γλωσσικής επάρκειας και 

φορείς που εκπροσωπούν στην Ελλάδα τον Γαλλικό Πολιτισμό. 

 Ενίσχυση μαθημάτων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη 

των φοιτητών και βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στο οποίο βρίσκονται. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Επισημαίνεται ότι το χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας κατά την εισαγωγή των φοιτητών στο 

Α΄ έτος, τους δυσκολεύει στην άνετη παρακολούθηση των μαθημάτων και δικαιολογεί τη 

χαμηλή βαθμολογία ή και αποτυχία στις εξετάσεις ενός ποσοστού των φοιτητών. 

 Παραμένει ως αίτημα ο καλύτερος εξοπλισμός και συντήρηση των αιθουσών και 

αμφιθεάτρων (προβολείς, πίνακες, μικροφωνική εγκατάσταση, σκίαστρα). Πολλές αίθουσες 

παρουσιάζουν εικόνα απόλυτης εγκατάλειψης. 

 Διατυπώνεται η επιτακτική ανάγκη να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο στις αίθουσες 

διδασκαλίας για τις διδακτικές ανάγκες. 
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Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  
 

(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

Σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (2014), αλλά και με βάση τα 

στοιχεία των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης (2005-2009, 2005-2010, 2009-2010, 2010-

2011), οι Εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες κρίνουν το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ως ιδιαίτερα επιτυχημένο (The EEC is satisfied 

that the chosen implementation actuates the goals set by the Department in an appropriate and 

effective manner., σελ. 8). 

 

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης τεκμηριώνει ότι επιτυγχάνεται ο κύριος στόχος του 

Τμήματος: να παράσχει γνώση και εξειδίκευση υψηλής ποιότητας και ότι το Τμήμα έχει 

σχεδιάσει πολύ προσεκτικά και στοχευμένα πρακτικές και μεθόδους για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού.  

 

Αναφέρονται ενδεικτικά:  

 Ο διαχωρισμός σε βασικά γνωστικά πεδία, όπως γλωσσολογία, λογοτεχνία, 

πολιτισμός/ιστορία των ιδεών, μετάφραση και διδακτική.  

 Η επιδίωξη της ανάδειξης των διεπαφών και συνεργιών μεταξύ των πεδίων- όπου αυτό είναι 

εφικτό.  

 Η διδασκαλία του συνόλου των μαθημάτων αποκλειστικά στη Γερμανική γλώσσα.  

 Ο διαχωρισμός σε μαθήματα εισαγωγικά / προαπαιτούμενα και μαθήματα εξειδίκευσης. 

 Το γεγονός ότι στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα για επιλογή μαθημάτων, αλλά και 

παρακολούθηση σεμιναρίων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και των πολλαπλών συνεργασιών του Τμήματος με Πανεπιστήμια του 

Εξωτερικού. 

 Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (επίσης στην Γερμανική γλώσσα) υπό την καθοδήγηση 

επιβλέποντα καθηγητή κ.ά. 

 

Αρνητικά Σημεία 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επισημάνθηκαν αρνητικά στοιχεία ως προς το Πρόγραμμα 

Προπτυχιακών Σπουδών, καθώς το Τμήμα μέσω της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων (και αυτοαξιολογήσεων), προκειμένου κάθε 

έτος να αναπροσαρμόζει – αν και όπου χρειάζεται – το Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε όχι μόνον να 

διορθώνει ενδεχόμενες αδυναμίες αλλά και να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της κοινωνίας. Τη 

διαπίστωση αυτή έκανε και η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Παραθέτουμε προς επίρρωση 

των παραπάνω –ενδεικτικά– το σχετικό χωρίο: «There are no specific areas where the 

Curriculum is in need of urgent or deep revision» -σ. 7). 

 

Ένα σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί και έχει εντοπιστεί εσωτερικά (δεν αναφέρεται στο 

πόρισμα των εξωτερικών αξιολογητών) είναι η διοικητική υποστήριξη του Τμήματος. Η έλλειψη 

σε εξειδικευμένο προσωπικό είναι σημαντική. Απαιτήθηκε η παραχώρηση ενός στελέχους της 

ομάδας διοικητικής υποστήριξης τη ΜΟΔΙΠ / ΕΚΠΑ ώστε να γίνει εφικτή η έγκαιρη 

επεξεργασία στοιχείων και ερωτηματολογίων και η προετοιμασία για την εσωτερική και 

εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων  

 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρουσιάζει σύμφωνα με την Έκθεση Εξωτερικής 

Αξιολόγησης «εύρος αλλά και βάθος», προσφέροντας στην κοινωνία πολύτιμο έργο, 

εκπαιδεύοντας «εξειδικευμένους επιστήμονες» και «ενεργούς πολίτες». Απαιτείται οργάνωση 

και αποτελεσματικότερη «επικοινωνία» αυτού του έργου και των αποτελεσμάτων του προς 
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όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την χώρα μας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών 

μπορεί να αποτελέσει έναν καλό «πρεσβευτή» στις σχέσεις με τη Γερμανία οι οποίες 

δοκιμάζονται. Προτείνεται ενίσχυση της ανταλλαγής φοιτητών και περαιτέρω βελτίωση της 

εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Η σημαντική αδυναμία που παρουσιάζουν μια μικρή ομάδα νεοεισερχόμενων φοιτητών ως 

προς τη γλωσσική επάρκεια, η οποία οφείλεται εν μέρει στην απουσία συστηματικής 

διδασκαλίας των Γερμανικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στη χαμηλή – για τα 

πανεπιστημιακά δεδομένα – βάση εισαγωγής που έχει προσδιοριστεί για το ειδικό μάθημα της 

γλώσσας, οδηγεί στην διαμόρφωση μιας ομάδας «ανενεργών φοιτητών» (ή «μη ενεργών») 

αλλοιώνοντας την πραγματική αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Σπουδών. 

 

Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης έλαβε υπόψη της ότι το Τμήμα είναι νεοσύστατο, έχοντας 

συμπληρώσει τρία χρόνια λειτουργίας, αφού προέκυψε ύστερα από την κατάτμηση του προγενέστερου 

τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Δεδομένου ότι η επιτροπή αξιολόγησε ένα 

νεοϊδρυθέν τμήμα και ένα πρόγραμμα σπουδών που δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, θεώρησε πρόωρο 

να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σπουδών. 

 

Θετικά Σημεία  

 Η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης έκρινε θετικά το πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ι.Γ.Φ., ως 

προς τη δομή, την συνοχή και την ευρύτητά του.  

 Κρίθηκε ως πολύ θετικό στοιχείο η προσπάθεια διάρθρωσης των σπουδών σύμφωνα με τις 

αποφάσεις της Μπολόνια, σε μια προσπάθεια προσαρμογής κατά το δυνατόν στο γενικό 

ευρωπαϊκό σύστημα.  

 Η επιτροπή θεωρεί ότι η δομή του προγράμματος σπουδών παρέχει μεγάλη δυνατότητα 

επιλογής μεταξύ αρκετών μαθημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στον κάθε φοιτητή να 

διαμορφώσει την κατεύθυνση των σπουδών του με βάση τις δικές του επιλογές και ανάγκες. 

 Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από την κοινωνία όπως αυτό αποτυπώνεται στην κάλυψη των 

προσφερόμενων θέσεων του τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2013-

2014, οι επιτυχόντες στις πανελλαδικές ήταν 74, ενώ ο τελικός αριθμός των εισαχθέντων όλων των 

κατηγοριών διαμορφώθηκε σε 89. Συνεπώς υπερκαλύφθηκαν οι προσφερόμενες θέσεις. 

 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη του Τ.Ι.Γ.Φ. διαθέτουν την ικανότητα και τον 

απαιτούμενο ενθουσιασμό ώστε να βελτιώσουν τις μεθόδους σπουδών, διδασκαλίας και 

έρευνας.  

 Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που ακολουθούνται κατά τη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων 

είναι απολύτως ενδεδειγμένες και επιτυγχάνουν την άρτια κατάρτιση των φοιτητών στα 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα (γλωσσολογία, λογοτεχνία, θέατρο, ισπανικό και 

ισπανοαμερικάνικο πολιτισμό). 

 Η επιτροπή αξιολογεί πολύ θετικά τις προσπάθειες που κάνουν τα μέλη του Τμήματος, ώστε να 

πραγματοποιήσουν επαφές με σκοπό μελλοντικές συνεργασίες με άλλα διδακτικά και ερευνητικά 

κέντρα, όσον αφορά την ισπανική γλώσσα και τον πολιτισμό του ισπανόφωνου κόσμου.  

 

Αρνητικά Σημεία  

 Κατά την διαδικασία αξιολόγησης, η επιτροπή επεσήμανε σημαντικές ελλείψεις προσωπικού 

και υποδομής. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε ανεπάρκεια του διοικητικού προσωπικού για την 

κάλυψη των αναγκών του Τμήματος (ένας διοικητικός και ένας υπάλληλος τεχνικής 

υποστήριξης για όλο το Τμήμα). 
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 Ειδικά στο θέμα του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού πρέπει να επισημανθεί ότι το 

Τμήμα δεν θεωρείται «αυτοδύναμο» σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 

2454/97(ΦΕΚ 7 Α΄), διότι δεν έχει εκλεγμένα «εννέα (9) μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού 

Προσωπικού, εκ των οποίων τουλάχιστον τα τέσσερα (4) στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του 

Αναπληρωτή Καθηγητή και οπωσδήποτε τα δύο εξ αυτών στη βαθμίδα του καθηγητή…». 

 Χρειάζεται πληρέστερη αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχέδιο της 

Μπολόνια. 

 Το χαμηλό γλωσσικό επίπεδο των πρωτοετών. 

 Ο υπερβολικά υψηλός αριθμός φοιτητών που αντιστοιχούν ανά καθηγητή σε όλα τα 

μαθήματα ειδίκευσης. Ο εργασιακός φόρτος, με 9-12 κατά μέσο όρο διδακτικές ώρες την 

εβδομάδα και με αντιστοιχία ενός διδάσκοντος ανά 80 φοιτητές, είναι δυσβάστακτος.  

 Η ύπαρξη πολλών επιλεγόμενων μαθημάτων μεταφράζεται σε υπερβολικό φόρτο εργασίας  

για τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 

 Η απουσία εργαστηρίου πολυμέσων για την μελέτη των γλωσσών και των ισπανόφωνων 

πολιτισμών. 

 
 (β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης των Θετικών Σημείων  

 Η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης προτείνει την ένθερμη υποστήριξη αυτού του νέου 

τμήματος, μοναδικού στον ελλαδικό χώρο, το οποίο θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να 

αναπτύξει μια μελλοντική ακαδημαϊκή, ερευνητική και πολιτιστική δράση όχι μόνο στην 

Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 

 Είναι επίσης βασική η σημασία ενός τμήματος – συνδέσμου του ΕΚΠΑ με όλο τον 

(ιδιαίτερα πλέον αναπτυσσόμενο) ισπανόφωνο κόσμο εντός αλλά και εκτός Ευρώπης 

(Λατινική Αμερική). 

 Η επιτροπή θεωρεί απαραίτητο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 

της εκπαίδευσης τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Υπάρχουν διάφοροι  

λόγοι που στηρίζουν αυτή την υπόδειξη: 

a. Λόγοι ακαδημαϊκής επάρκειας: 

b. Μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ο φοιτητής του Τ.Ι.Γ.Φ θα 

μπορούσε να ολοκληρώσει έναν πληρέστερο κύκλο σπουδών χωρίς την ανάγκη να 

προστρέχει σε άλλα ιδρύματα του εξωτερικού γι αυτό. 

c. Ο υψηλός αριθμός φοιτητών είναι μια κάποια εγγύηση ότι, στο μέλλον, το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα έχει ικανοποιητικό αριθμό φοιτητών. 

d. Το Τ.Ι.Γ.Φ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μοναδικό τμήμα 

Ισπανικής Φιλολογίας σε όλη την Ελλάδα, μέσω ενός προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών θα ανταποκρινόταν και στις αναπτυσσόμενες σπουδές Νεοελληνικής 

Φιλολογίας που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. 

e. Το Τμήμα με ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον φοιτητών από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, όπου δεν προσφέρονται 

συχνά τέτοιες σπουδές. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά Σημεία  

 Το Τμήμα προσπαθεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα σπουδών σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς, σε ένα μη εναρμονισμένο πανεπιστημιακό πλαίσιο, πράγμα που έχει αρνητικές 

επιπτώσεις τόσο στο διδακτικό και ερευνητικό έργο των καθηγητών όσο και στην 

εκπαίδευση των φοιτητών. 

 Το γεγονός ότι το Τμήμα θεωρείται κατά νόμο ως «μη αυτοδύναμο» δεν επηρεάζει την 

βιωσιμότητα του ΠΠΣ και την ποιότητα παρεχόμενων σπουδών. Το τμήμα διαθέτει οκτώ (8) 

μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, συνεπώς βρίσκεται πολύ κοντά στην κάλυψη του τυπικού κριτηρίου της 

αυτοδυναμίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι εκκρεμεί, υπό προκήρυξη, στο Υπουργείο, από 

τετραετίας, θέση Επίκουρου Καθηγητή (τελευταία επαναπροκήρυξη λόγω εφαρμογής του ν. 
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4009/11 για αλλαγή βαθμίδας με αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 25910/12-3-12). 

 Τα συλλεγέντα στοιχεία, οι εκτιμήσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και οι 

διακρίσεις του Τμήματος αποδεικνύουν ότι το κριτήριο της «μη αυτοδυναμίας» δεν αποτελεί 

κίνδυνο για την ουσιαστική βιωσιμότητα και την ποιότητα σπουδών του Τμήματος.  

 Η έλλειψη διοικητικού προσωπικού οδηγεί τα μέλη του διδακτικού προσωπικού να 

δαπανούν επιπλέον, χρόνο σε διοικητικές δραστηριότητες γεγονός που αποβαίνει σε βάρος 

του επιστημονικού έργου των διδασκόντων. 

 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Η δομή του ΠΠΣ είναι ικανοποιητική ως προς τα αντικείμενα του πολιτισμού και της 

γλωσσολογίας, στα οποία δίνεται έμφαση.  

 Η επάρκεια του προγράμματος κρίνεται ικανοποιητική, εφόσον είναι σαφής ο 

προσανατολισμός του προς τις ιταλικές σπουδές και οι απόφοιτοι συνεχίζουν συχνά με 

μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο Τμήμα ή σε άλλα συγγενή τμήματα.  

 Υπογραμμίζεται η, πέραν του συνήθους, εκμετάλλευση των υποδομών και τεχνολογιών εκ 

μέρους των διδασκόντων (για παράδειγμα των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού πανεπιστημίου), 

όπως και η αποτελεσματική προσπάθεια για εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες 

τεχνολογίες. 

 Η αναλογία διδασκόντων/φοιτητών κρίνεται ικανοποιητική, δεδομένου ότι ακόμη υπάρχει 

σημαντικός αριθμός φοιτητών που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα, έχοντας υπερβεί τα 

κανονικά έτη φοίτησης.  

 Είναι αξιοσημείωτη η θετική διάθεση και η καλή σχέση του διδακτικού προσωπικού με το 

μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών, παρά τα προβλήματα που δημιουργούνται από την πάγια 

ανεπάρκεια μέσων. 

 

Αδύνατα Σημεία  

 Στη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας, η έλλειψη προσωπικού και η κατά καιρούς αδυναμία στην 

υποστήριξη του Τμήματος από το ιταλικό κράτος δημιουργεί προβλήματα υλοποίησης στόχων 

αναγκάζοντας το Τμήμα να προσπαθεί συνεχώς να ανταποκριθεί εκ των ενόντων σε πάγιες 

ανάγκες του προγράμματος. Το αποτέλεσμα ως προς τη δομή του προγράμματος σπουδών είναι 

ότι ο καθορισμός βασικών μαθημάτων γλώσσας ως υποχρεωτικών ή επιλεγομένων δεν είναι 

λειτουργικός, με την έννοια ότι μαθήματα τα οποία θα έπρεπε να ενταχθούν στο πρόγραμμα ως 

υποχρεωτικά (ιταλική γλώσσα V έως VIII) εμφανίζονται ως επιλεγόμενα.  

 Η απουσία φροντιστηριακών και εργαστηριακών μαθημάτων (κυρίως φωνητικής και 

προφορικής γλωσσικής εξάσκησης), η οποία συναρτάται και με την έλλειψη κατάλληλης 

υποδομής.  

 Το χαμηλό γλωσσικό επίπεδο των πρωτοετών, απόρροια των σχετικά χαμηλών απαιτήσεων 

εισαγωγής μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

 Η μειωμένη παρακολούθηση των μαθημάτων εκ μέρους των φοιτητών εντάσσεται στις 

χρόνιες παθογένειες της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Το αντιπαιδαγωγικό ωράριο των τρίωρων μαθημάτων, τα οποία, επιπλέον, συσσωρεύονται 

σε δύο ή τρεις ημέρες της εβδομάδας. 

 Η μειωμένη προσέλευση στις εξετάσεις, γεγονός το οποίο επιβαρύνεται από τον μεγάλο 

αριθμό των φοιτητών που έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια φοίτησης.  

 Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ είναι μικρός για την υλοποίηση των δύο προγραμμάτων σπουδών 

του Τμήματος, με αποτέλεσμα το προσωπικό να αναγκάζεται να διδάσκει περισσότερες από 

τις προβλεπόμενες ώρες για να καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες. 

 Ελλιπέστατη υλικοτεχνική υποδομή: χρειάζονται επί πλέον χώροι για γλωσσικό εργαστήριο, 

διδασκαλία (αίθουσες) και γραφεία. 
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(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων 

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει υλοποιήσει όλες τις προτάσεις της 

Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Επιπλέον έχει προβεί 

σε σχετικές κινήσεις προς την Κεντρική Διοίκηση του ΕΚΠΑ για την υλοποίηση ορισμένων από 

τις προτάσεις αυτές, στο μέτρο του εφικτού, δεδομένης της εξαιρετικά δυσμενούς συγκυρίας. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

(α) Δομή του Προγράμματος Σπουδών και αναδιοργάνωση του 

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης έκρινε ότι το Τμήμα θα μπορούσε να ωφεληθεί σε 

σημαντικό βαθμό από μία αναδιοργάνωση του προγράμματος, με ορθολογικότερη κατανομή των 

ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο και περισσότερη έμφαση στο θέμα της γλωσσομάθειας των 

φοιτητών. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα και με τη γνώμη των φοιτητών, προτείνεται να 

επανεξεταστεί η χρονολογική σειρά προσφοράς ορισμένων μαθημάτων (όπως π.χ. το 66ΙΤΑ070 

ή το 66ΙΤΑ054 στο πρώτο εξάμηνο σπουδών) για τα οποία προαπαιτείται γνώση που 

προσφέρεται σε άλλα εξάμηνα. 

Σε Γ.Σ. του Τμήματός (3 Ιουνίου 2014) επικυρώθηκε η αναμόρφωση του Προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών: στο εξής τα μαθήματα ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V, VI, VII και VIII έγιναν 

υποχρεωτικά από υποχρεωτικώς επιλεγόμενα που ήταν. Η έκβαση αυτής της ενέργειας εκτιμάται 

ότι θα είναι θετική. 

Ως αποτέλεσμα της σύστασης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και λαμβάνοντας 

υπόψη τη γνώμη των φοιτητών η παραπάνω Γ.Σ. του Τμήματός αποφάσισε την αναβάθμιση του 

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και την ενίσχυση της γλωσσομάθειας με την μετακίνηση 

μαθημάτων ως εξής: 

1. Το μάθημα 66ΙΤΑ070 (Ιταλικά για ειδικές χρήσεις) μετακινήθηκε από το Α΄ εξάμηνο στο 

Ε΄ εξάμηνο. 

2. Το μάθημα 66ΙΤΑ054 (Ιστορία του Βενετικού Κράτους) από το Α΄ εξάμηνο στο Ζ΄ 

εξάμηνο. 

3. Το μάθημα 66ΙΤΑ090 (Εισαγωγή στην Αρχειακή Έρευνα) από το Β΄ εξάμηνο στο Η΄ 

εξάμηνο. 

 

(β) Διδακτικό Προσωπικό:  

Ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες του Προέδρου του Τμήματος για την αποστολή από το 

Ιταλικό κράτος λέκτορα της Ιταλικής Γλώσσας. 

 

(γ) Φροντιστηριακά Μαθήματα  

Συνέπεια της θετικής έκβασης στο παραπάνω θέμα θα είναι η εισαγωγή φροντιστηριακών 

μαθημάτων Ιταλικής Γλώσσας σε δύο κύκλους. 

 

(δ) Υλικοτεχνική Υποδομή  

Στο νέο οργανόγραμμα του ΕΚΠΑ προβλέπεται η ίδρυση εργαστηρίου Ιταλικής Γλώσσας 

και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών για το οποίο το Τμήμα έχει εξασφαλίσει τη δέσμευση 

της Κοσμητείας, ότι θα εξευρεθεί κατάλληλος χώρος σύντομα. 

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

 Επισημαίνεται ότι το χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας κατά την εισαγωγή των φοιτητών στο 

Α΄ έτος, τους δυσκολεύει στην άνετη παρακολούθηση των μαθημάτων και δικαιολογεί τη 

χαμηλή βαθμολογία ή και αποτυχία στις εξετάσεις ενός ποσοστού των φοιτητών. 

 Σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, όπως η λογοτεχνία, η συστηματική καθυστέρηση στις 

παραγγελίες των βιβλίων και του υπόλοιπου διδακτικού υλικού που υποχρεούται να παρέχει 

το Τμήμα στους φοιτητές δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή ροή και υλοποίηση του 

προγράμματος. 

 Η έλλειψη προσωπικού και η υποχρηματοδότηση δυσχεραίνουν όλο και περισσότερο την 
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επίτευξη των στόχων του προγράμματος σπουδών διότι παρακωλύουν την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτά. Αυτά όμως είναι συνδεδεμένα 

άμεσα με την γενικότερη κρατική μέριμνα για τα ΑΕΙ. 

 Η μη παρουσία σημαντικού μέρους των φοιτητών στα μαθήματα εγκυμονεί τον κίνδυνο της 

αύξησης του αριθμού των φοιτητών που δεν θα ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους. 

Άποψη των μελών της ΟΜΕΑ του Τμήματός είναι ότι η περιορισμένη παρακολούθηση των 

μαθημάτων, απόρροια της οποίας αποτελεί και ο υψηλός βαθμός «διαρροής» φοιτητών του 

Τμήματός, θα μπορούσε να λυθεί με την θέσπιση της υποχρεωτικής παρακολούθησης των 

προπτυχιακών μαθημάτων. 

 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία 

 Σύμφωνα με τους εξωτερικούς αξιολογητές το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι 

πλήρες, συνεκτικό και πολύπλευρο ανταποκρίνεται δε στις σύγχρονες επιστημονικές 

αναζητήσεις και αναπτύσσει διαθεματικές δεξιότητες.  

 Υπάρχουν σαφείς και διακριτές κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται πλήρως, ενίοτε και μοναδικές 

παγκοσμίως, όπως η Βυζαντινομουσικολογική κατεύθυνση, που δεν υπάρχει με τόση ευρύτητα 

και πληρότητα σε καμιά άλλη Ευρωπαϊκή χώρα ούτε αλλού στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει για την 

έμφαση στην Ελληνική μουσική, που δίνεται από το πρόγραμμα κατεύθυνσης Ιστορικής και 

Συστηματικής Μουσικολογίας. 

 Καλή χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής καθώς και άλλων τεχνολογιών (μουσικών 

οργάνων, ψηφιακών μέσων, μέσων ηχοληψίας και επεξεργασίας ήχου κλπ) 

 Οι εξωτερικοί αξιολογητές κατέγραψαν εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας με τους φοιτητές, 

εξαιρετικά θετική γνώμη από αυτούς για την επιστημονική επίδοση, το επίπεδο σπουδών και την 

εργατικότητα και διάθεση των διδασκόντων να βοηθήσουν τους φοιτητές.  

 Η παρακολούθηση των μαθημάτων των δύο κύκλων του Προγράμματος Σπουδών συγκεντρώνει 

μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών, παρότι παραμένει (κατά τις ισχύουσες διατάξεις) προαιρετική.  

 Αποτελεσματικές διδακτικές μέθοδοι, που έχουν οδηγήσει στην καλή επαγγελματική πορεία των 

αποφοίτων, πολλοί των οποίων είναι πλέον προβεβλημένα στελέχη σε σημαντικούς φορείς της 

μουσικής, καλλιτεχνικής και επιστημονικής ζωής της χώρας. 

 Σταθερή διαπανεπιστημιακή συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και άλλους 

επιστημονικούς φορείς στην έρευνα, τη διοργάνωση συνεδρίων κλπ. καθώς και στην απόκτηση 

και υλοποίηση διεθνών και ελληνικών επιδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και 

δράσεων. 

 Σταθερή συνεργασία με τους σημαντικότερους εγχώριους καλλιτεχνικούς φορείς και φορείς που 

διαθέτουν αρχειακό υλικό για την μουσικολογική έρευνα. 

 Αξιοπρόσεκτη καλλιτεχνική δραστηριότητα, παρόλο που δεν είναι αυτός ο κύριος στόχος των 

σπουδών. 

 Αποτελεσματική διαχείριση των διοικητικών θεμάτων από το αρμόδιο προσωπικό, παρόλο που 

αυτό έχει μειωθεί κατά 50% και εργάζεται πολύ πέραν των τυπικών υποχρεώσεων για να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες. 

 

Αρνητικά Σημεία  

 Η μείωση και μη ανανέωση επί μακρόν του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη χώρων για να εργάζονται οι φοιτητές μέσα και έξω από τη 

βιβλιοθήκη σε υπολογιστές.  

 Υπάρχει ανάγκη για 2-3 ακόμη αίθουσες διδασκαλίας καθώς και βελτίωση των υπαρχουσών 

υποδομών. 

 Ελάχιστα προαπαιτούμενα μαθήματα έχουν οριστεί στο Πρόγραμμα, ιδιαίτερα τεχνολογικής 

φύσης. 
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 Η ιστοσελίδα του Τμήματος δεν είναι επαρκώς ενημερωμένη σχετικά με το περιεχόμενο των 

μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης θετικών Σημείων  

 Η ύπαρξη ενός εντυπωσιακά εξοπλισμένου εργαστηρίου ήχου και ενός πολύ καλού 

Εργαστηρίου Εθνομουσικολογίας και Ανθρωπολογίας της Μουσικής. Επιτρέπουν καλύτερη 

ακόμα χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής καθώς και άλλων τεχνολογιών 

(μουσικών οργάνων, ψηφιακών μέσων, μέσων ηχοληψίας και επεξεργασίας ήχου κλπ). 

 Προτείνεται η θέσπιση: α) προαπαιτούμενων μαθημάτων ώστε οι φοιτητές να επιλέγουν τα 

σωστά μαθήματα στον σωστό χρόνο και β) συμβουλευτικής των φοιτητών.  

 Απαιτείται βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης του 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών,) καθώς ορισμένοι φοιτητές είναι συγχρόνως εργαζόμενοι 

επαγγελματίες και η περιορισμένη λειτουργία της βιβλιοθήκης δεν τους επιτρέπει την 

πρόσβαση σε αυτήν κατά τις απογευματινές ώρες. 

 Περαιτέρω βελτίωση της χρήσης του e-class, καθώς και πληρέστερη περιγραφή των 

μαθημάτων τόσο εκεί όσο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 Ίδρυση και στελέχωση Καλλιτεχνικής κατεύθυνσης (σπουδών μουσικών οργάνων) και η 

συναρτώμενη με αυτήν ανάγκη για αίθουσες και μέσα. 

 Προσθήκη ξενόγλωσσων βιβλίων στα διδακτικά συγγράμματα. 

 Αύξηση των φοιτητών που μετέχουν σε διεθνή προγράμματα (Erasmus κλπ.). 

 Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην επιτέλεση του διοικητικού έργου με πρόσθετη 

χρηματοδότηση.  

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τον πολιτισμό και κατ επέκταση την 

καλλιτεχνική δραστηριότητα στον χώρο της μουσικής (παραγωγή και μουσικές δράσεις 

υψηλής ποιότητας). Η αρνητική αυτή επίδραση επηρεάζει και τις μουσικές σπουδές στο 

Τμήμα και δημιουργεί ανασφάλεια και χαμηλές προσδοκίες στους φοιτητές –μελλοντικούς 

αποφοίτους του Τμήματος. 

 Ο ανταγωνισμός με κρατικές και ιδιωτικές Μουσικές Σχολές και Ωδεία επιφέρει επιπλέον 

πίεση στις δραστηριότητες του Τμήματος οι οποίες θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες 

και στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. 

 Η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Τμήματος (όπως και όλου του Πανεπιστημίου) 

δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίηση του διδακτικού και ερευνητικού έργου. 

 Το Τμήμα υπηρετεί και θεραπεύει την Τέχνη της Μουσικής, δημιουργώντας μια κουλτούρα 

στους Φοιτητές του εντελώς διαφορετική από αυτή των υπολοίπων Τμημάτων της 

Φιλοσοφικής Σχολής με τα οποία συστεγάζεται. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως προκαλεί 

ορισμένα προβλήματα ως προς την αίσθηση καλλιτεχνικής ελευθερίας και δημιουργίας. 

 

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Σαφής ακαδημαϊκή ταυτότητα και συνεκτικός ακαδημαϊκός προσανατολισμός, που επήλθε 

μετά από σταδιακές αναμορφώσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 

 Λειτουργική οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται κατά το 

δυνατόν περισσότερο στις επαγγελματικές απαιτήσεις της αγοράς. 

 Το ΠΠΣ έχει ενισχυθεί αποτελεσματικά με μαθήματα «πρακτικού» χαρακτήρα, είτε 

προσανατολισμένα προς τη θεατρική πράξη είτε προς τη θεατρική αγωγή. 

 Διαπιστώνεται η εξαιρετική αφοσίωση των μελών ΔΕΠ και των εξωτερικών συνεργατών, οι 

οποίοι δημιουργούν κλίμα και προϋποθέσεις ενεργούς και δημιουργικής μάθησης, στοιχείων 
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απαραίτητων για την επίτευξη των στόχων του ΠΠΣ. Οι φοιτητές είναι πολύ ευχαριστημένοι 

από την ακαδημαϊκή τους εμπειρία, τη συμπεριφορά και την ανταπόκριση των διδασκόντων 

στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους.  

 Στην υλοποίηση του ΠΠΣ παρατηρείται ευρεία χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής, με 

τη συνεχώς αυξανόμενη, ποσοτικά και ποιοτικά, χρήση της ηλεκτρονικής τάξης. 

 Βέλτιστη αξιοποίηση «καλών πρακτικών», όπως είναι η σταθερή λειτουργία του Θερινού 

Σχολείου Αρχαίου Δράματος, που διευθύνει μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και στο οποίο 

συμμετέχουν διαφορετικά μέλη ΔΕΠ κατά περίπτωση. 

 Πολύ καλά εφοδιασμένη βιβλιοθήκη, σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. 

 Μέριμνα για τους ξένους φοιτητές Erasmus, στους οποίους παρέχεται πρόγραμμα 

μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα (7 ώρες εβδομαδιαίως επί 13 εβδομάδες), με τον τίτλο: 

«Contemporary Greece: History, Arts and Letters», στο οποίο συμμετέχουν κατά πρώτο και 

κύριο λόγο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, αλλά συνεπικουρούν μέλη ΔΕΠ και από άλλα 

Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και ευρύτερα, του Ε.Κ.Π.Α. 

 Σαφής παιδαγωγική πολιτική και αποτελεσματική οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Πολλές διακρίσεις πολλών μελών ΔΕΠ σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, είτε για το 

ακαδημαϊκό-επιστημονικό έργο τους είτε για την καλλιτεχνική (θεατρική, μουσική, 

κινηματογραφική, λογοτεχνική, συγγραφική) συμβολή τους. 

 Μεγάλη «κοινωνική εξωστρέφεια» και ευρεία διασύνδεση του έργου των μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος, των φοιτητών και των αποφοίτων του ΠΠΣ και ΠΜΣ του Τμήματος με 

διαφορετικούς τομείς της ελληνικής κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. 

 Σημαντική η συμβολή της «Πρακτικής Άσκησης» των φοιτητών ΠΠΣ στην επαγγελματική 

απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος 

 

Αρνητικά Σημεία  

 Το Τμήμα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικές ελλείψεις ως προς την 

υλικοτεχνική υποδομή και τη στελέχωση του διδακτικού προσωπικού. 

 Πολύ υψηλός ο ετήσιος αριθμός εισερχομένων φοιτητών σε σχέση με τις υποδομές και τις 

δυνατότητες του Τμήματος. 

 Δεν υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος άσκησης των φοιτητών σε θεατρικές και θεατρο-

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 Η υφιστάμενη αναλογία υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής δεν είναι 

ικανοποιητική.  

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων 

 Από τους εξωτερικούς αξιολογητές προτείνεται ο εμπλουτισμός του Προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών με περισσότερα μαθήματα επικεντρωμένα στο σύγχρονο θέατρο 

και τις παραστατικές τέχνες, αλλά και με περισσότερα μαθήματα όπου προσεγγίζονται και 

μελετώνται πρακτικές εκφάνσεις του θεατρικού φαινομένου.  

 Επίσης προτείνεται η επανεξέταση και αναθεώρηση της αναλογίας υποχρεωτικών και 

επιλεγόμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.  

 Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αναπροσανατολισμού του Προγράμματος Σπουδών, 

προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί πιο άμεσα στα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα αλλά και 

στις εγχώριες εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και πολιτιστικές ανάγκες. Σ’ αυτή την 

κατεύθυνση και προοπτική, διερευνάται η δυνατότητα διεπιστημονικών συνεργασιών με 

άλλα Τμήματα εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε επίπεδο εκπαίδευσης και 

έρευνας. 

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

 Η σημαντική υπέρβαση του αριθμού των φοιτητών που αιτείται κάθε χρονιά το Τμήμα, θα 

οδηγήσει στο να μη μπορεί ν’ ανταποκρίνεται επαρκώς στις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του. 
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 Η αδυναμία προκήρυξης και κάλυψης νέων θέσεων μελών ΔΕΠ και πρόσληψης 

εξειδικευμένου – σε διαφορετικά πεδία της θεατρικής πρακτικής - προσωπικού (στο πλαίσιο 

ειδικών συμβάσεων εργασίας με το Τμήμα), θα οδηγήσει το Τμήμα όχι μόνο να 

δυσκολεύεται στο να υλοποιήσει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο του αλλά και να 

μπορέσει να προβεί στις απαιτούμενες αναθεωρήσεις και βελτιώσεις που σχεδιάζει. 

 Η υποβάθμιση και η έλλειψη συντήρησης της υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος, με 

την υποστήριξη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού θα επηρεάσει αρνητικά τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος Σπουδών. 

 

Τμήμα Σλαβικών Σπουδών 

Το τμήμα, ως νεοσύστατο και επειδή δεν είχε συμπληρώσει έξι χρόνια λειτουργίας όπως 

προέβλεπε ο Ν.3374/2005, δεν συμμετείχε στον αρχικό κύκλο εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης του ΕΚΠΑ. Ολοκληρώνει την περίοδο που συντάχθηκε η έκθεση τις διαδικασίες 

εσωτερικής αυτοαξιολόγησης ώστε στη συνέχεια να γίνει η εξωτερική του αξιολόγηση και 

πιστοποίηση από την ΑΔΙΠ. Συνεπώς οι εκτιμήσεις και καταγραφές θετικών και αρνητικών 

σημείων, ευκαιριών και κινδύνων στηρίζονται σε στοιχεία και εκτιμήσεις της ΟΜΕΑ του 

Τμήματος.  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 και 2012-13 το Τμήμα 

Σλαβικών Σπουδών πέτυχε σε ιδιαιτέρως ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους του, όπως 

αυτοί προκύπτουν από το ΦΕΚ Ίδρυσής του, ήτοι την καλλιέργεια και προαγωγή της 

διδασκαλίας και της έρευνας, της γλώσσας − γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, ιστορίας και 

πολιτισμού των Σλαβικών χωρών. 

 Παρέχει Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας στους φοιτητές του συνεργαζόμενο ως 

Τμήμα με άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: Ανατολικών, Δυτικών και Νοτίων Σλαβικών Σπουδών. 

Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και για τις τρεις κατευθύνσεις (δηλώνεται 

όμως εξαρχής η ειδική κατεύθυνση) και έχει τον τίτλο: «Πτυχίο Τμήματος Σλαβικών 

Σπουδών». Στα δύο πρώτα εξάμηνα το πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο, ενώ δίνεται 

έμφαση στη Ρωσική γλώσσα. Από τα επόμενα εξάμηνα οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά 

μία από τις προσφερόμενες γλώσσες, οι οποίες στην πρώτη φάση είναι οι ακόλουθες: 

Βουλγαρική, Ουκρανική, Πολωνική.  

 Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από την κοινωνία όπως αυτό αποτυπώνεται στην κάλυψη 

των προσφερόμενων θέσεων του τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το ακαδημαϊκό 

έτος 2012-13, οι επιτυχόντες στις πανελλαδικές ήταν 64, ενώ ο τελικός αριθμός των 

εισακτέων όλων των κατηγοριών διαμορφώθηκε σε 69. Συνεπώς υπερκαλύφθηκαν οι 

προσφερόμενες θέσεις.  

 Δηλωτική της αυξανόμενης προσέλευσης αποτελεί η διαπίστωση  ότι στα μηχανογραφικά 

των υποψηφίων, το Τμήμα αυτό δηλώνεται ως πρώτη ή δεύτερη επιλογή. Ιδιαίτερη ζήτηση 

έχει το Τμήμα από τους ομογενείς των Σλαβικών Χωρών, καθώς και από πτυχιούχους 

άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής και άλλων Σχολών. 

 

Αρνητικά Σημεία  

 Αρνητικό σημείο αποτελεί το γεγονός ότι το Τμήμα είναι «μη αυτοδύναμο» σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 2454/97(ΦΕΚ 7 Α΄), διότι δεν έχει εκλεγμένα «εννέα 

(9) μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, εκ των οποίων τουλάχιστον τα τέσσερα 

(4) στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και οπωσδήποτε τα δύο εξ 

αυτών στη βαθμίδα του καθηγητή…». 

 Ένα ακόμη αρνητικό σημείο φαίνεται να είναι η υπερβολική εξάρτηση από εξωτερικούς 

συνεργάτες και διδάσκοντες αφενός διότι δεν είναι σίγουρο ότι το Τμήμα θα μπορεί πάντοτε 
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να καλύπτει το κόστος μισθοδοσίας τους, αφετέρου διότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια 

ομάδα μονίμων συνεργατών η οποία θα αναπτύξει εσωτερική κουλτούρα Τμήματος και 

δυναμική ανάπτυξης. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης των θετικών σημείων  

 Είναι αυτονόητη αλλά και αξίζει να εξαρθεί η στρατηγική σημασία για την Ελλάδα της 

διατήρησης και ενίσχυσης αυτού του τμήματος, το οποίο προάγει και αναπτύσσει τη 

συνεργασία, την εκπαίδευση και την έρευνα ως προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και 

διασφαλίζει έτσι τη σύνδεση του ΕΚΠΑ με ένα μεγάλο, αναπτυσσόμενο και ιστορικά 

συνδεόμενο με την Ελλάδα γεωγραφικό χώρο, που περιλαμβάνει δεκατρείς σλαβικές χώρες 

(από τις οποίες έξι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στον οποίον, ας σημειωθεί, υπάρχουν 

πάνω από εκατό Τμήματα Κλασσικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών.  

 Στο άμεσο μέλλον προβλέπεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος η 

Σερβική/Κροατική και η Τσεχική. 

 Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Μέρος των 

διδακτικών αναγκών του τμήματος καλύπτεται από προσφερόμενα μαθήματα άλλων 

τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Τμήμα Φιλολογίας), τα 

οποία είναι κοινά με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Σλαβικών Σπουδών. 

 Επέκταση του προγράμματος Erasmus ώστε μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών του Τμήματος 

να επισκεφθεί τις χώρες, ο πολιτισμός και η γλώσσα των οποίων αποτελεί το αντικείμενο 

σπουδών στο Τμήμα. 

 Η οργάνωση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε συνεργασία είτε με Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Αθηνών είτε με Τμήματα πανεπιστημίων των σλαβικών χωρών. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

 Η υποχρηματοδότηση του Τμήματος καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση όλων των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των 

μαθημάτων πραγματοποιείται από συμβασιούχους βάσει του προεδρικού διατάγματος 

407/80. 

 Σχετικά με το θέμα της «μη αυτοδυναμίας», θα πρέπει να αναφερθεί ότι το τμήμα 

διαθέτοντας τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ/ΕΠ δεν καλύπτει το τυπικό κριτήριο της αυτοδυναμίας. 

Παραταύτα δεν υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση του σημαντικού διδακτικού και 

ερευνητικού έργου του τμήματος. Αφενός διότι απασχολεί έντεκα (11) Διδάσκοντες οι 

περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται ως συμβασιούχοι βάσει του προεδρικού 

διατάγματος 407/80 και αφετέρου διότι μέρος των διδακτικών αναγκών του Τμήματος 

καλύπτεται όπως αναφέρθηκε παραπάνω από προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων 

της Φιλοσοφικής Σχολής. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι εκκρεμεί διορισμός 

εκλεγμένου μέλους – λέκτορα (πρυτανική πράξη αρ. 916 από 8.1.2013), ενώ αναπάντητο 

από το 2010 (14.9.2010) έως σήμερα μένει το αίτημα του Τμήματος για προκήρυξη νέας 

θέσης Δ.Ε.Π. που έχει αποσταλεί προς το Υπουργείο Παιδείας. 

 

 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

Τμήμα Βιολογίας 

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου, αφοσιωμένου στην 

επίτευξη των στόχων του Προγράμματος και εφαρμόζει σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές. 

 Το Τμήμα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες να παρέχει στους φοιτητές του ένα 
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πρόγραμμα σπουδών υψηλής ποιότητας βασισμένο κυρίως σε βασικούς τομείς και θεματικές 

περιοχές της Βιολογίας. 

 Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος είναι καταξιωμένοι επιστήμονες, ερευνητές, επαγγελματίες 

και στελέχη του ιδιωτικού Τομέα και Καθηγητές στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (στην ημεδαπή και αλλοδαπή). 

 Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δίνεται στους φοιτητές όπως και τα διδακτικά εγχειρίδια 

είναι επικαιροποιημένα, σύγχρονα και υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου. 

 Το Τμήμα έχει μια καλά καθορισμένη και ενιαία παιδαγωγική πολιτική όσον αφορά τις 

διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες δίνοντας μεγάλη έμφαση και επιδεικνύοντας 

ιδιαίτερη σοβαρότητα και σπουδή στη διδακτική αποστολή του. 

 

Αρνητικά Σημεία  

 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη σημερινή του μορφή είναι παλιό και ξεπερασμένο και δεν 

περιλαμβάνει αρκετά μαθήματα σε σχετικά νέους και σύγχρονους τομείς όπως η βιολογία 

συστημάτων, η ολοκληρωμένη και συνθετική βιολογία, οι νευροεπιστημες, η γνωστική 

βιολογία, η γονιδιωματική, η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, κ.α  

 Η ύλη πολλών μαθημάτων είναι ξεπερασμένη, γενικόλογη και προσθέτει σημαντικό φόρτο 

εργασίας. 

 Ακόμη και όταν ένα νέο μέλος ΔΕΠ αναλαμβάνει ένα μάθημα η ανανέωση και 

επικαιροποίηση της ύλης είναι περιορισμένη. 

 Παρουσιάζονται σημαντικές επαναλήψεις και επικαλύψεις μαθημάτων. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι κάθε τομέας του Τμήματος έχει αναλάβει συγκεκριμένα μαθήματα του 

Προγράμματος Σπουδών και δεν φαίνεται να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους Τομείς στην 

κατεύθυνση του προγραμματισμού, της υλοποίησης και εν τέλει στο τι ακριβώς διδάσκεται. 

Ως παράδειγμα η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης αναφέρει θεματικό αντικείμενο που 

διδάσκεται  σε περισσότερα μαθήματα. 

 Μεγάλος αριθμός φοιτητών σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων. 

 Υψηλά ποσοστά αποτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις των μαθημάτων. 

 Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις επιταγές της Συνθήκης 

της Μπολόνια  

 Ο μέσος χρόνος αποφοίτηση είναι πολύ υψηλός και διαμορφώνεται στα 6-8 έτη. 

 Το καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόσο για τους φοιτητές όσο και για τα μέλη ΔΕΠ 

και το προσωπικό είναι εξαντλητικό. 

Ο μέσος βαθμός πτυχίου διαμορφώνεται στο 6,73 είναι εξαιρετικά χαμηλός για τα διεθνή 

πρότυπα και άδικός για τους φοιτητές. Μάλιστα η επιτροπή επισημαίνει πως ουσιαστικά είναι 

ακόμα χαμηλότερος όμως η βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας που διαμορφώνεται σε 

ανεξήγητα υψηλά επίπεδα, (περισσότερο λειτουργεί ως «μπόνους» και όχι ως βαθμολογημένη 

εργασία) βελτιώνει κάπως την εικόνα. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων 

Το Τμήμα, έχοντας λάβει υπόψη του το σύνολο των παρατηρήσεων της εξωτερικής 

αξιολόγησης (την οποία παρέλαβε επισήμως τον Ιούνιο του 2014) έχει δρομολογήσει τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του προγράμματος 

σπουδών με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών και τις περισσότερες 

εργασιακές ευκαιρίες. Οι πιο σημαντικές συστάσεις των εξωτερικών αξιολογητών είναι οι εξής: 

 Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν μπορεί να είναι το «μίγμα» των Προγραμμάτων Σπουδών που 

έχουν δημιουργήσει οι επιμέρους Τομείς, αλλά να αντιπροσωπεύει την οπτική και τους 

στόχους του Τμήματος ως σύνολο.  

 Θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων και με κριτική σκέψη να 

αναθεωρηθεί το περιεχόμενο τους ώστε να μειωθούν οι επικαλύψεις 

 Να εισαχθούν νέα μαθήματα επιλογής τα οποία θεραπεύουν σύγχρονα επιστημονικά θέματα 
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της επιστήμης της Βιολογίας αλλά και κοινωνικές ανάγκες. 

 Ο αριθμός των πρακτικών εργαστηρίων θα πρέπει να ελαττωθεί ουσιαστικά. Αυτή η 

ελάττωση Η μείωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τον έξυπνο εξορθολογισμό των 

εργαστηριακές ασκήσεων χωρίς αδικαιολόγητες δαπάνες για το περιεχόμενο, δεδομένου ότι 

υπάρχουν πολλές επικαλύψεις οι οποίες με αυτήν την μείωση θα ελαττωθούν. 

 Η ΕΕΑ προτείνει τη μείωση των γραπτών εξετάσεων στη σημερινή τους μορφή και την 

εισαγωγή συμπληρωματικών εναλλακτικών μορφών εξέτασης που μπορεί να περιλαμβάνουν 

γραπτές εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις που ενισχύουν την κριτική σκέψη και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης. 

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Η μη συνεργασία των επιμέρους Τομέων παράγει ένα Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο 

εμφανίζει επικαλύψεις και επαναλήψεις μαθημάτων, ανορθολογισμό και σπατάλη πόρων 

ανθρώπινων και υλικών. Παράλληλα το πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι ο 

σχεδιασμός και η επιλογή των μαθημάτων στηρίζεται στο δόγμα σύμφωνα με το οποίο «τα 

μαθήματα πρέπει να ταιριάζουν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Καθηγητή, και 

αντίστροφα» (σελ.8). Τα προβλήματα αυτά οδηγούν στον κίνδυνο της απαξίωσης και μη 

ελκυστικότητας του Προγράμματος Σπουδών το οποίο θεωρείται παρωχημένο, μη ευέλικτο 

στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις και λιγότερο ελκυστικό. 

 Το πρόβλημα της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών παράγει ένα όλο και αυξανόμενο 

αριθμό φοιτητών που δεν αποφοιτούν έγκαιρα. Αν δεν εφαρμοστεί άμεσα μια στρατηγική 

για τη συνολική επίλυση του προβλήματος θα τεθεί θέμα βιωσιμότητας διαδικασιών (π.χ δεν 

θα φτάνουν οι αίθουσες για εξετάσεις, απαιτούνται εκατοντάδες ώρες εξετάσεων και 

διορθώσεων κ.α). Παράλληλα χειροτερεύει η εικόνα του Τμήματος στην Κοινωνία σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών διαδικασιών, 

λαμβανομένου υπόψη ότι στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα η επιτυχής 

ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών δεν είναι μόνο θέμα του φοιτητή αλλά και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Η συσταθείσα επιτροπή εκσυγχρονισμού του Προγράμματος Σποδών την οποία απαρτίζουν 

κατά κύριο λόγο οι διευθυντές των Τομέων εργάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω 

παρατηρήσεις. Έχει επιτύχει την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων, τη μείωση και τον 

εξορθολογισμό των εργαστηριακών ασκήσεων και των ωρών απασχόλησης των φοιτητών 

και του προσωπικού, την τροποποίηση του εξεταστικού συστήματος με στόχο την βελτίωση 

της μέσης βαθμολογίας και τη μείωση του χρόνου φοίτησης. 

 Δραστικότερες τομές στο πρόγραμμα σπουδών και τον γενικότερο συντονισμό του 

Τμήματος δυσχεραίνονται έν μέρει εξ αιτίας του ισχύοντος νομοθετικού και ευρύτερου 

διοικητικού πλαισίου (π.χ. μη συμπλήρωση κενουμένων θέσεων προσωπικού, διόγκωση 

αριθμού φοιτητών από μετεγγραφές κ.α.). 

 

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

Στα θετικά σημεία του ΠΠΣ περιλαμβάνονται: 

 Στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος συγκεντρώνονται πολλές, διαφορετικές και σε 

αρκετές περιπτώσεις σπάνιες ειδικότητες και γνωστικά αντικείμενα, καθιστώντας το ένα από 

τα λίγα τμήματα στην Ευρώπη και τον κόσμο που μπορεί να καλύψει με επάρκεια σχεδόν 

ολόκληρο το φάσμα των Γεωεπιστημών. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο χώρος της 

Ελλάδας αποτελεί ένα φυσικό εργαστήριο γεωλογικών διεργασιών που επισκέπτονται 

συστηματικά φοιτητές και ερευνητές των γεωεπιστημών από ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί 

το σημαντικότερο ισχυρό σημείο του.  

 Η προσθήκη των περιβαλλοντικών ερευνών στα αντικείμενα του Τμήματος τα τελευταία 
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χρόνια ήταν μια σημαντική στρατηγική επιλογή ανάπτυξης που ενίσχυσε και το περιεχόμενο 

του ΠΠΣ 

 Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού θεσμοθετημένων Εργαστηρίων και Μουσείων στο Τμήμα, 

με ικανοποιητική υλικοτεχνική υποδομή και στελεχωμένων με προσωπικό υψηλού επιπέδου 

κατάρτισης θεωρήθηκε από τα σημαντικά στοιχεία του Τμήματος κατά την ΕΑ, καθώς αυτά 

συνεισφέρουν τόσο στην έρευνα όσο και στην κοινωνία, αλλά και το κατατάσσουν στα 

κορυφαία Τμήματα όσον αφορά την εισροή ερευνητικών κονδυλίων στο ΕΚΠΑ.  

 Οι στόχοι των μαθημάτων, η ύλη, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα και τα συγγράμματα 

κρίνονται ικανοποιητικα. 

 Το έργο των διδασκόντων καθώς και του επικουρικού διδακτικού προσωπικού αξιολογείται 

από ικανοποιητικό έως πολύ ικανοποιητικό.  

 Στα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα δεν παρατηρείται σημαντική επικάλυψη ενώ 

παρέχεται πολλαπλή επιλογή βιβλιογραφίας. 

 Στη συντριπτική πλειοψηφία των υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής 

γίνεται χρήση εποπτικών και άλλων εκπαιδευτικών μέσων σε ικανοποιητικό βαθμό.  

 Η διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας, η θεματολογία των παραδόσεων και η οργάνωση ύλης, 

αλλά και ο ρόλος των διδασκόντων κρίνονται ως θετικά. Όσον αφορά τη μέθοδο των 

γραπτών/προφορικών εργασιών, τα μαθησιακά αποτελέσματα της μεθόδου κρίνονται επίσης 

θετικά, διότι οι φοιτητές αποκτούν ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος κσι 

ενθαρρύνονται στην κριτική σκέψη και διατύπωση αποριών.  

 Το μάθημα των Ασκήσεων Υπαίθρου πιστώνεται στα θετικά του Τμήματος αν και αυτές 

επιδέχονται επιπλέον βελτίωσης, όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσής τους, ενώ σύμφωνα με 

τους φοιτητές θα πρέπει να αυξηθούν οι επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες.  

 

Αρνητικά Σημεία  

 Υψηλός Αριθμός Νεοεισερχομένων Φοιτητών: Η Εξωτερική Αξιολόγηση (ΕΑ) που 

πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2012 κατέγραψε ως ένα σημαντικότατο πρόβλημα του ΠΠΣ 

τον μεγάλο αριθμό νεοεισερχομένων φοιτητών, και την αναντιστοιχία υποδομών (π.χ. χώρου 

εργαστηρίων και εξοπλισμού) και αριθμού φοιτητών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται 

αρνητικά η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της διδασκαλίας. Σημειωτέον ότι τόσο οι 

Ασκήσεις Υπαίθρου όσο και οι εργαστηριακές ασκήσεις, που είναι θεμελιώδεις στην 

εκπαίδευση και άσκηση των φοιτητών του Τμήματος, είναι ιδιαίτερα δαπανηρές.  

 Η Εξωτερική Αξιολόγηση (ΕΑ) επισήμανε ότι η κατάτμηση του Τμήματος σε έξι Τομείς 

δημιουργεί εν μέρει τεχνητά όρια και δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία και 

διατομεακή δραστηριότητα. 

 Σημαντικός αριθμός φοιτητών δεν ολοκληρώνει τη φοίτησή του στα 4 αλλά κατά μέσο όρο 

στα 6.5 χρόνια. 

 Σημειώθηκε ασάφεια στους κανόνες προσδιορισμού των υποχρεώσεων των φοιτητών και 

των διαδικασιών βαθμολόγησης. 

 Δυσανάλογα υψηλός ο αριθμός υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων και για τους 

φοιτητές. 

 Εμφάνιση ορισμένων επικαλύψεων σε μαθήματα διαφορετικών Τομέων. 

 Ως προς τον Οδηγό Σπουδών αλλά και την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ενώ εκφράζεται 

ικανοποίηση για την παροχή πληροφοριών, γίνεται το σχόλιο ότι οι τομείς και τα 

αντικείμενα εκπαίδευσης και έρευνας παρουσιάζονται το ίδιο αναλυτικά δημιουργώντας την 

αίσθηση ότι έχουν και τον ίδιο βαθμό σπουδαιότητας και σημαντικότητας, με τρόπο μη 

πειστικό. 
 

(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων 
 

(α) Περαιτέρω προβολή και αξιοποίηση των Μουσείων του Τμήματος:  

Στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος λειτουργούν δύο μουσεία (Μουσείο 
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Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας), στα οποία η επιτροπή 

εξωτερικής αξιολόγησης αναφέρθηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Συγκεκριμένα εκτός του ότι 

συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση και στην αναβάθμιση των μαθημάτων και της έρευνας, 

αποτελούν άριστη σύνδεση με την κοινωνία και ένδειξη της προσφοράς του Πανεπιστημίου στο 

Κοινωνικό Σύνολο. Χιλιάδες μαθητές και δάσκαλοι δημοτικών σχολείων και γυμνασίων 

επισκέπτονται κάθε χρόνο τα δύο μουσεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών και συμμετέχουν σε 

πρωτότυπες δραστηριότητες. Ξεχωρίζει η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι 

στο φαινόμενο του σεισμού και την αντιμετώπισή του. 

 

(β) Αναθεώρηση και εφαρμογή νέου Προγράμματος Σπουδών  

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στο Τμήμα υλοποιείται το νέο πρόγραμμα σπουδών στο 

οποίο έχουν ληφθεί υπ’ όψη και ενσωματωθεί ευρήματα της Εσωτερικής αξιολόγησης, τα οποία 

επισημάνθηκαν και από την ΕΑ. Επιπλέον το Τμήμα εξετάζει και υλοποιεί σταδιακά, σύμφωνα με τα 

ευρήματα των Αξιολογήσεων, δράσεις για τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών: 

 καλύτερη κατανομή, και αλληλουχία μαθημάτων στα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών, 

μείωση του αριθμού των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή μαθημάτων, και εξάλειψη 

επικαλύψεων ύλης που διαπιστώθηκαν σε ορισμένα μαθήματα κυρίως διαφορετικών τομέων, 

 σταδιακή εφαρμογή προ-απαιτούμενων – αλυσίδες μαθημάτων, 

 ενίσχυση του θεσμού του Σύμβουλου Καθηγητή για τους προπτυχιακούς φοιτητές.  

 

(γ) Αντιμετώπιση του προβλήματος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών  

Σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών που αξιολογήθηκε, ένα από τα σημαντικά σημεία που 

επισημάνθηκαν από την ΕΑ ήταν ότι σημαντικός αριθμός φοιτητών δεν ολοκληρώνει τη φοίτησή του 

στα 4 αλλά κατά μέσο όρο στα 6.5 χρόνια.  

Δεδομένου ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνει ένα πλήρη κύκλο εφαρμογής κατά το 

τρέχον Ακαδ. Έτος 2014-2015, το Τμήμα ήδη αξιολογεί τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης 

εφαρμογής σε πλαίσιο διαρκούς αναμόρφωσης και διορθωτικών παρεμβάσεων με στόχο την 

εναρμόνισή του και την πιστοποίησή του σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της ΑΔΙΠ. 

  

(δ) Βελτίωση του κανονισμού Σπουδών  

Η ΕΑ πρότεινε επίσης τη βελτίωση του κανονισμού σπουδών με την δημιουργία διαυγέστερων 

και σαφέστερων κανόνων προσδιορισμού των υποχρεώσεων των φοιτητών και των διαδικασιών 

βαθμολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο το Τμήμα αποφάσισε τη γνωστοποίηση στους φοιτητές του 

ακριβούς περιεχόμενου και τρόπου αξιολόγησης για κάθε μάθημα χωριστά με ευθύνη του εκάστοτε 

διδάσκοντα. Αυτό υλοποιείται με προφορική ή γραπτή ενημέρωση κατά τη διάρκεια του πρώτου 

μαθήματος, ή/και μέσα από τα περιεχόμενα του Οδηγού Σπουδών και της η-Τάξης. 

 

(ε) Ενίσχυση των ασκήσεων Υπαίθρου  

Όσον αφορά τις Ασκήσεις Υπαίθρου, οι οποίες αποτελούν ένα από τα δυνατά αλλά και 

απαραίτητα σημεία του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, ήδη από το προηγούμενο έτος αυτές 

έχουν αναβαθμιστεί, τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων μαθημάτων όσο και σε διατομεακό επίπεδο με 

επιστέγασμα την πολυήμερη άσκηση της Γεωλογικής Χαρτογράφησης, η οποία χρηματοδοτήθηκε 

από τα κονδύλια του Ε.Λ.Κ.Ε. που είχαν κατανεμηθεί στα Τμήματα. Η άσκηση αυτή 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκτός Αττικής και η ανταπόκριση των φοιτητών, όπως 

εκφράστηκε κατά τον απολογισμό της στη Γ.Σ. του Τμήματος, ήταν πολύ θετική. Για τον λόγο αυτό 

το Τμήμα προτίθεται να ζητήσει από την κεντρική διοίκηση την ενίσχυση του σχετικού κονδυλίου 

των ασκήσεων υπαίθρου, θέμα που αποτελεί και πάγιο αίτημα του.  

 

(στ) Αντιμετώπιση του προβλήματος της κατάτμησης σε τομείς  

Η Εξωτερική Αξιολόγηση (ΕΑ) επισήμανε ότι η κατάτμηση του Τμήματος σε έξι Τομείς 

δημιουργεί τεχνητά όρια και δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία και ερευνητική διατομεακή 

δραστηριότητα. Με έναυσμα την παρατήρηση αυτή έχει ξεκινήσει συζήτηση εντός της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος και ο απερχόμενος Πρόεδρος Μιχάλης Σταματάκης έχει ήδη διατυπώσει 

sep4u.gr

22



 

δύο φορές εντός του 2013, προκαταρκτική πρόταση για συνεκτικότερο περιορισμό των τομέων σε 3 

ή 4. Η πρόταση αυτή στοχεύει να αντιμετωπίσει ρεαλιστικά τα προβλήματα που προκύπτουν από τη 

μη ανανέωση του επιστημονικού προσωπικού και την επερχόμενη συρρίκνωση της διοικητικής και 

τεχνικής υποστήριξης του Τμήματος. 

 

(ζ) Μετατροπή της Πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΠΔΕ) σε μάθημα επιλογής  

Κλείνοντας τα θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών και η αντιμετώπιση των οποίων 

έγκειται σε δράσεις του Τμήματος, αντίθετα με την πρόταση της ΕΑ για θέσπιση της Πτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας (ΠΔΕ) ως μαθήματος επιλογής, η ΟΜΕΑ και η Γ.Σ. Τμήματος θεωρούν ότι 

η διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ΠΔΕ προσφέρει στους αποφοίτους του Τμήματος μια 

μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την κριτική σκέψη, την εφαρμοσμένη έρευνα, και την 

συγγραφή ενός επιστημονικού δοκιμίου. Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία και με τις 

υποδείξεις των Εξωτερικών Αξιολογητών σε άλλα Τμήματα Γεωεπιστημών (π.χ. Τμήμα Γεωλογίας 

Α.Π.Θ.) 

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Παρά τις συνεχείς γραπτές προτάσεις [και μάλιστα καθ΄ υπόδειξη του αρμόδιου Υπουργείου] για 

μείωση του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα, λόγω των δαπανηρών ασκήσεων πεδίου και 

εργαστηριακών ασκήσεων, το αρμόδιο Υπουργείο εισάγει συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 

φοιτητών, και παρά την οικονομική κρίση. Αυτό μακροπρόθεσμα θα έχει σοβαρές συνέπειες στη 

σωστή εκπαίδευση και άσκηση των φοιτητών μας.  

 Απομόνωση φοιτητών από τη διεθνή κοινότητα.  Θα πρέπει να αυξηθεί το σχετικό κονδύλι που 

καλύπτει τα έξοδα διαμονής/διαβίωσης/μετάβασης των φοιτητών σε χώρες της ΕΕ (π.χ. 

Erasmus) αλλιώς θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή των φοιτητών σε τέτοιες 

εξωστρεφείς δράσεις. 

 Η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Τμήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία 

υλοποίησης ορισμένων σημαντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες είναι μεν 

δαπανηρές αλλά απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών. 

 

Τμήμα Μαθηματικών 

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία 

 Τα υποχρεωτικά μαθήματα θεωρούνται «συμπαγή» και προσαρμοσμένα στα διεθνή πρότυπα 

 Η διδασκαλία κρίνεται καλή και ικανοποιητική. 

 Εκτιμάται ιδιαίτερα από τους φοιτητές η επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ. Φαίνεται ότι τηρούνται 

αποτελεσματικά οι ώρες γραφείου και το διδακτικό προσωπικό προσπαθεί συνεχώς να είναι στη 

διάθεση των φοιτητών. 

 Διαπιστώνεται αποτελεσματικότητα του διοικητικού προσωπικού στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του και στην εξυπηρέτηση των φοιτητών. 

 Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες και εύχρηστες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους φοιτητές και τα μέλη 

ΔΕΠ 

 Η βιβλιοθήκη του Τμήματος ως υποδομή είναι σε πολύ καλό επίπεδο και δημιουργεί ένα 

ευχάριστο κλίμα για μελέτη και έρευνα. 

 

Αρνητικά Σημεία  

 Μεγάλος αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

 Πολύ μεγάλος ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής πολλά εκ των οποίων αλληλοεπικαλύπτονται. 

 Ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση πτυχίου κρίνεται υπερβολικά μεγάλος και μη 

αποδεκτός. ( στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνει τα επτά (7) έτη για την αποφοίτηση 

 Συνακόλουθα είναι υψηλός ο αριθμός των φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν έγκαιρα τις 

σπουδές τους. 
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 Το χαμηλό επίπεδο γνώσης μαθηματικών των νεοεισερχόμενων φοιτητών ως απόρροια των 

σπουδών τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Η ΕΑ σημειώνει χαμηλή αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στην Τάξη. 

 Οι φοιτητές πολλές φορές δεν λαμβάνουν έγκαιρα τα συγγράμματα. 

 Δίνεται στους φοιτητές μόνο ένα συγκεκριμένο σύγγραμμα χωρίς προτάσεις εναλλακτικών 

επιλογών, βιβλιογραφία και επιπλέον σημειώσεις. 

 Σε αρκετά μαθήματα δεν παρέχεται στους φοιτητές αναλυτικό πρόγραμμα syllabu. 

 Υπερβολικά υψηλό το ποσοστό αποτυχίας στις εξετάσεις.  

 Η ΕΑ σημείωσε μεμονωμένες περιπτώσεις μελών ΔΕΠ που φαίνονται ακατάλληλοι στο να 

διδάσκουν. 

 Η ιστοσελίδα του Τμήματος είναι στατική, δεν είναι ιδιαίτερα ενημερωμένη και απαιτεί 

αναβάθμιση και προσαρμογή στο πρότυπο διεθνών Πανεπιστημίων. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Σχετικά με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών η έκθεση επικεντρώθηκε κυρίως σε δύο 

θέματα: (α) στην ανάγκη εξορθολογισμού του προγράμματος μέσω συγχώνευσης ή κατάργησης 

μαθημάτων και εμπλουτισμού των καταλόγων περιορισμένης επιλογής στα Θεωρητικά και 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και (β) στο πρόβλημα του μεγάλου χρόνου απόκτησης πτυχίου, για το 

οποίο πρότεινε αρκετά μέτρα αντιμετώπισης που βασίζονται κυρίως στην υποστήριξη και βελτίωση 

της διδακτικής διαδικασίας. 

 

Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μαθηματικών ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2012. 

Το τμήμα έλαβε υπόψη του το σύνολο των παρατηρήσεων της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης, και 

στο βαθμό που οι παρατηρήσεις/προτάσεις εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, έχει προχωρήσει αφενός 

σε ενέργειες αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών, αφετέρου σε βελτίωση των προσφερομένων 

υπηρεσιών και υποδομών με στόχο κυρίως την βελτίωση του χρόνου απόκτησης πτυχίου. 

 

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων 

(α) Εξορθολογισμός του Προγράμματος Σπουδών  

 Όσον αφορά την ανάγκη εξορθολογισμού του προγράμματος σπουδών η αναμόρφωση του 

προγράμματος προπτυχιακών σπουδών γίνεται σχεδόν σε συνεχή βάση από τη Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος παίρνοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής Προγράμματος 

Σπουδών.  

 Κατά τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη έγινε σημαντική αναθεώρηση των περιορισμένων 

καταλόγων Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με τη μετατόπιση πολλών 

μαθημάτων ελεύθερης επιλογής σε αυτούς τους καταλόγους.  

 Επίσης έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για την αναδιοργάνωση του καταλόγου ελεύθερης επιλογής 

και σε πρώτη φάση ορισμένα μαθήματα που δεν έχουν προσφερθεί για αρκετά χρόνια 

καταργήθηκαν. Ή αναδιοργάνωση αυτή είναι σε αντιστοιχία με τις συστάσεις της επιτροπής 

αξιολόγησης. 

 

(β) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας 

Σχετικά με την ενίσχυση της διδασκαλίας, οι περισσότερες από τις προτάσεις της επιτροπής 

είναι πέρα από τις δυνατότητες του Τμήματος να τις υλοποιήσει παρ’ όλο που κατά βάση υπάρχει 

συμφωνία για την ωφελιμότητά τους. Οι προτάσεις αυτές αναφέρονται κυρίως στην εκτεταμένη 

διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων, στη θέσπιση ενδιάμεσων εξετάσεων και εργασιών για το 

σπίτι, την έγκαιρη διανομή συγγραμμάτων κλπ.  
 

Οι προτάσεις ενίσχυσης της διδασκαλίας που εμπίπτουν στις δυνατότητες του Τμήματος 

περιλαμβάνουν κυρίως τη δημιουργία οδηγού μαθήματος (syllabus) για κάθε προσφερόμενο μάθημα, 

την πιστή τήρηση των ωρών γραφείου και την επέκταση χρήσης της ηλεκτρονικής τάξης, καθώς και 

κάποιες επιμέρους βελτιώσεις. Σε σχέση με τα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
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συνεχώς αυξανόμενη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής τάξης από συναδέλφους σε 

όλο και περισσότερα μαθήματα, τόσο για επικοινωνία με τους φοιτητές όσο και για ανάρτηση 

συμπληρωματικού υλικού σημειώσεων και ασκήσεων.  

Επίσης έχει γίνει δοκιμαστική χρήση της δυνατότητας βιντεοσκόπησης των διαλέξεων σε 

κάποια μαθήματα και ανάρτησής τους σε κεντρικό ηλεκτρονικό χώρο του πανεπιστημίου. Ή ωφέλεια 

αυτής της δράσης είναι πολλαπλή, τόσο για την υποστήριξη των φοιτητών που παρακολουθούν το 

μάθημα όσο κυρίως για εκείνους που για διάφορους λόγους δε μπορούν να παρακολουθήσουν 

(εργασία κλπ), για τους οποίους γίνεται ειδική αναφορά στην έκθεση αξιολόγησης. Σχετικά με τον 

οδηγό μαθήματος, η ΌΜΕΑ συμφωνεί και θεωρεί ότι η χρήση του θα είναι πολλαπλά ωφέλιμη και 

προτείνει και η ίδια στο τμήμα να ξεκινήσει η συζήτηση για τη δυνατότητα καθιέρωσής του σε 

επίσημη βάση. 

 

(γ) Πρωτοβουλίες του Τμήματος για την βελτίωση του ΠΠΣ 

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι, πέρα από τις προτάσεις της επιτροπής, τα τελευταία 4 

ακαδημαϊκά έτη, το τμήμα έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

 Συγκεκριμένα, έχει αποφασίσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα να προσφέρονται και στα δύο 

εξάμηνα κάθε έτους. Ή μέχρι τώρα εμπειρία από την εφαρμογή αυτού του μέτρου είναι θετική 

καθώς φαίνεται να έχει ευεργετική επίδραση στον χρόνο απόκτησης πτυχίου.  

 Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία δύο έτη ο αριθμός νέων πτυχιούχων έχει αυξηθεί σε 300-350 

ανά έτος, τη στιγμή που οι εισακτέοι είναι περίπου 350. Παρ' όλο που ίσως είναι νωρίς να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, η γνώμη του Τμήματος είναι ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν 

μια αναστροφή της τάσης αύξησης του χρόνου αποφοίτησης και σε μεγάλο βαθμό αυτό 

οφείλεται στην επαναλαμβανόμενη διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων.  

 Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για τη δημιουργία έντυπων 

σημειώσεων παραδόσεων και ασκήσεων σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα 

περιορισμένων καταλόγων. Αυτό γίνεται με τη συνδρομή μεταπτυχιακών και προπτυχιακών 

φοιτητών έναντι αμοιβής που προέρχεται από πόρους του Τμήματος. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

 Το 20% των φοιτητών του Τμήματος παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Πέραν της οικονομικής επιβάρυνσης των 

φοιτητών και των οικογενειών τους, η παγιωμένη αντίληψη ό 

 τι τα μαθήματα «δεν περνιούνται» αν δεν γίνουν ιδιαίτερα μαθήματα υποβαθμίζει την εικόνα και 

την ποιότητα σπουδών του Τμήματος. Επίσης οδηγεί σε μείωση του αριθμού των φοιτητών που 

παρακολουθούν τις παραδόσεις διότι θεωρείται ότι ούως ή αλλιώς η επίτευξη προβιβάσιμου 

βαθμού είναι δυσχερής. 

 Το γεγονός της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης ή και εγκατάλειψης των σπουδών από φοιτητές 

αποτελεί έναν σημαντικό κίνδυνο για την ποιότητα σπουδών και την εικόνα του Τμήματος προς 

την Κοινωνία.  

 Το χαμηλό επίπεδο γνώσης των μαθηματικών σε νεοεισερχόμενους φοιτητές αποτελεί κίνδυνο 

διότι ενισχύει το πρόβλημα της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών ή και την εγκατάλειψη 

τους. Ειδικά οι πρωτοετείς που έρχονται με μετεγγραφή από περιφερειακά Πανεπιστημιακά 

Τμήματα Μαθηματικών με πολύ χαμηλότερη βάση εισαγωγής από το Τμήμα Μαθηματικών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών εμφανίζουν μεγάλες δυσκολίες στο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

 

Τμήμα Φυσικής  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία 

Στα θετικά στοιχεία του Προγράμματος, όπως αναγνωρίσθηκε από την επιτροπή εξωτερικής 

αξιολόγησης και αποτυπώθηκε στη σχετική έκθεση (Νοέμβριος 2013), συγκαταλέγονται: 
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 Η καλή οργάνωση και δόμηση του ΠΠΣ (εισαγωγικά μαθήματα, μαθήματα κορμού και 

επιλογών). 

 Η υψηλή ποιότητα των προσφερομένων μαθημάτων, τόσο στη θεωρία όσο και στα 

εργαστήρια.  

 Οι επιστημονικές ανταλλαγές και συνεργασίες που πραγματοποιούνται με άλλα ερευνητικά 

κέντρα της Αθήνας. 

 Το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος έχει 

καταξιωθεί στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. 

 Πολλοί από τους απόφοιτους του Τμήματος έχουν ακολουθήσει ή ακολουθούν αυτή τη 

στιγμή σπουδαία επαγγελματική σταδιοδρομία σε διάφορα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια 

και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 
 

Αρνητικά Σημεία 

 Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων/εργαστηρίων ήταν μεγάλος και αυτό συνέβαλλε 

στην επιμήκυνση του χρόνου των σπουδών των φοιτητών.  

 Ο μικρός αριθμός ειδικού διδακτικού και τεχνικού προσωπικού, οι οποίοι είναι απαραίτητοι 

για την υποστήριξη της λειτουργίας των εργαστηρίων και – εν μέρει – την εργαστηριακή 

εκπαίδευση των φοιτητών.  

 Δεν είχαν οριστεί πιστωτικές μονάδες σε όλα τα μαθήματα. 

 Υπερβολικά υψηλός ο αριθμός των εισερχομένων φοιτητών στο Τμήμα σε σχέση με τις 

δυνατότητες που έχει το ΠΠΣ. 

 Ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών δεν παρακολουθεί τα μαθήματα και προσέρχεται μόνο 

στις εξετάσεις.  

 Σχετικά υψηλός ο αριθμός των ανενεργών φοιτητών. 
 

 (β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων 

Το Τμήμα, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση των εξωτερικών αξιολογητών έχει παίξει, στη 

μακρά του ιστορία, σπουδαίο ρόλο εντός της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, ενώ 

παράλληλα έχει αναπτύξει ισχυρούς συνδέσμους με μεγάλα διεθνή Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια. 

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης πρότεινε συγκεκριμένες αλλαγές στο ΠΠΣ του 

Τμήματος έτσι ώστε να αξιοποιηθούν περαιτέρω τα θετικά σημεία του Προγράμματος και να 

μειωθεί η επίδραση των αρνητικών σημείων. 

Η διοίκηση του Τμήματος Φυσικής έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις και τα σχόλια της 

επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και προχώρησε σε αλλαγές του ΠΠΣ, οι 

οποίες αφορούν τη μείωση του συνολικού αριθμού μαθημάτων και εργαστηρίων που απαιτούνται 

για την λήψη του πτυχίου, καθώς επίσης και τη μείωση των προσφερόμενων μαθημάτων 

επιλογής. Οι αλλαγές αυτές μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τη 

μείωση του φόρτου εργασίας των φοιτητών, όσον αφορά την ποσότητα των παρεχόμενων 

μαθημάτων, διατηρώντας όμως παράλληλα το επίπεδο της συνολικής παρεχόμενης εκπαίδευσης 

στα ίδια υψηλά επίπεδα. Η ελάττωση αυτή υλοποιήθηκε ως εξής:  

 ο αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων και εργαστηρίων ελαττώθηκε από 43 σε 31, 

 ο αριθμός των προσφερομένων μαθημάτων επιλογής από 66 σε 55,  

 ο αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου ελαττώθηκε από 52 σε 44. 

 

Επίσης, για την καλύτερη αφομοίωση της παρεχόμενης γνώσης από τους φοιτητές, έγιναν 

αλλαγές:  

 Στη διάρθρωση των προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο. 

 Στις προϋποθέσεις επιλογής κατεύθυνσης από τους φοιτητές στο 6
ο
 εξάμηνο σπουδών. 

 Στη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής από το 6
ο
 εξάμηνο και μετά.  

 Στον ορισμό πιστωτικών μονάδων για όλα τα παρεχόμενα μαθήματα.  
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Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 

2011-2012.Τα αποτελέσματα των ως άνω αλλαγών αναμένονταν να γίνουν ορατά από την 

ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 και μετά, όταν θα έχουν αρχίσει να αποφοιτούν οι φοιτητές που 

ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών. 

 

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης επίσης πρότεινε να θεσπιστεί ένα ακαδημαϊκό 

σύστημα διδασκαλίας και καθοδήγησης, όπου στο κάθε μέλος ΔΕΠ θα αποδίδεται η ευθύνη 

παρακολούθησης και υποστήριξης ενός μικρού αριθμού φοιτητών. Το κάθε μέλος ΔΕΠ θα 

μπορεί να ελέγχει διαρκώς και συστηματικά την πρόοδό τους και την πορεία τους και να 

ενημερώνει το Τμήμα. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα καθήκοντα του 

διδακτικού προσωπικού. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

 Ο σημαντικός φόρτος εργασίας των φοιτητών οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση του αριθμού 

αυτών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους ή επιμηκύνει τον χρόνο φοίτησης τους. 

 Η έλλειψη της έγκαιρης ανανέωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού που αφυπηρετεί ή 

αποχωρεί και η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορισμού προκαλεί 

δυσκολίες στην παροχή του ακαδημαϊκού έργου του Τμήματος. 

 Τα σοβαρά διοικητικά εμπόδια και η γραφειοκρατία που υφίστανται οι διαδικασίες του 

Τμήματος, όπως η πρόσληψη και η κατανομή του προϋπολογισμού. 

 Η χρηματοδότηση της συμμετοχής σε συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια εκτός Ελλάδας 

και εντός Ελλάδας είναι εξαιρετικά περιορισμένη. 

 

Τμήμα Χημείας 

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Τα παρακάτω ισχύουν για όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα εκτός εάν 

υποδηλώνεται για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ότι ισχύει κάτι το διαφορετικό. 

 

Θετικά Σημεία 

Τα θετικά σημεία του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών όπως έχουν διαπιστωθεί από 

τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης 

αποτυπώνονται στα εξής: 

 Ύπαρξη συνεκτικότητας διδακτικής ύλης μεταξύ των τριών τομέων που απαρτίζουν το 

Τμήμα (σ. 7).   

 Το αναλυτικό πρόγραμμα σε αρμονία με άλλα αντίστοιχα τμήματα του εσωτερικού ή 

αλλοδαπής (σ. 8).  

 Οι εργαστηριακές οδηγίες είναι άρτια δομημένες σε συνάρτηση με τα θεωρητικά μαθήματα 

(σ. 8).  

 Η διδασκόμενη ύλη ιδιαίτερα στο ανανεωμένο πρόγραμμα είναι επαρκής (σ. 8). Οι χώροι 

διεξαγωγής εργαστηρίων και μαθημάτων είναι επαρκείς, όπως και οι χώροι  μελέτης στη 

βιβλιοθήκη (σ. 8).  

 Η ποιότητα των διαλέξεων είναι υψηλή. Τα περισσότερα μαθήματα περιέχουν 

αναθεωρημένη και ενημερωμένη ύλη (σ. 12).  

 Το νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών αποδεικνύει την αναθεώρηση του διδασκόμενου 

προγράμματος (σ. 12).  

 Στο τελευταίο έτος σπουδών οι προπτυχιακοί φοιτητές εθίζονται στην έρευνα διαμέσου της 

εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εργασθούν 

ερευνητικά ή και ακόμη και να κάνουν πρακτική σε βιομηχανικές μονάδες (σ. 12). 

 Ακαδημαϊκό υπόβαθρο διδασκόντων εξαιρετικό με προσφορά υψηλής ποιότητας 

εκπαιδευτικής εμπειρίας και προσφορά συγγραμμάτων που διανέμονται δωρεάν (σ. 7) 
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Αρνητικά Σημεία  

Τα κάτωθι αρνητικά σημεία αφορούν αποκλειστικά το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

 Η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό συνιστά 

πρόβλημα ιδιαίτερα γι’ αυτούς που δεν παρακολουθούν και θα πρέπει να εξασκηθούν στα 

εργαστήρια όπου θα εφαρμόσουν το θεωρητικό υπόβαθρο. 

 Η μη παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων υποχρεώνει τους φοιτητές και 

φοιτήτριες σε πολλαπλές εξετάσεις και αντίστοιχα διορθώσεις από τους διδάσκοντες.  

 Η υποχρηματοδότηση του Τμήματος δυσχεραίνει την πραγματοποίηση εργαστηριακών 

μαθημάτων και ασκήσεων λόγω έλλειψης των απαραίτητων υλικών 

 Δεν υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης των αποφοίτων 

 Αυξημένος χρόνος αποφοίτησης και χαμηλή μέση βαθμολογία (σσ. 10,23) 

 Παρατηρούμενη αξιολόγηση μόνο ορισμένων μαθημάτων. Μη συμπλήρωση από πολλούς 

φοιτητές του ερωτηματολογίου (σσ. 11,18). 

 
 (β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Το Τμήμα εξετάζει τις προτάσεις των εξωτερικών αξιολογητών τις οποίες θεωρεί κατά βάση 

εποικοδομητικές. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες αξιοποίησης των 

θετικών σημείων και αποφυγής ενδεχόμενων κινδύνων από τα αρνητικά σημεία. 

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων 

 Εισαγωγή προαπαιτούμενων μαθημάτων στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την 

αύξηση της ολικής επίδοσης των φοιτητών (σ. 21). Από την πλευρά του Τμήματος στο 

αναλυτικό πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 εχουν ήδη εισαχθεί 

προαπαιτούμενα μαθήματα ως προς επιλεγόμενα μαθήματα. Μελλοντικά θα εξεταστεί η 

εισαγωγή προαπαιτούμενων μαθημάτων και ως προς κύρια –υποχρεωτικά μαθήματα. 

 Εισαγωγή Καινοτομιών στο αναλυτικό πρόγραμμα. Μαθήματα ή διαλέξεις που να 

στοχεύουν στα νέα προτεινόμενα πεδία χημικής βιολογίας, κατάλυσης και υλικών (σ. 23). 

 Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην εκμάθηση υπολογιστών. Προτείνεται η εισαγωγή ενός 

μαθήματος για την χρήση υπολογιστών χωρίς πιστωτικές μονάδες το οποίο θα μπορούν να 

το παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές. (σ.18). Το Τμήμα προχώρησε στην αναβάθμιση του 

μαθήματος των υπολογιστών σε προπτυχιακό επίπεδο ενώ γίνονται προσπάθειες εξεύρεσης 

οικονομικών πόρων για την αναβάθμιση των υπολογιστών που διαθέτει το Χημικό Τμήμα 

και εισαγωγή χρήσιμων λογισμικών. 

 Ελάφρυνση υπερφορτωμένου (overloaded) αναλυτικού προγράμματος σπουδών (σσ. 10,23). 

Το Τμήμα προχώρησε σε σύσταση επιτροπής προς επεξεργασία και αναμόρφωση του 

προπτυχιακού αναλυτικού προγράμματος σπουδών, ενώ θα συζητηθεί στα αρμόδια όργανα 

του Τμήματος ελάφρυνση του προπτυχιακού αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 

 Η αξιολόγηση είναι τώρα εφικτή σε όλα τα μαθήματα και εργαστήρια του Προγράμματος 

Σπουδών λόγω της ύπαρξης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το Τμήμα επικεντρώνει τις 

προσπάθειες του στο να κατανοήσουν οι φοιτητές την ωφέλεια του Τμήματος από τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Η μη παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων που οδηγεί σε πολλαπλές εξετάσεις και 

αντίστοιχα διορθώσεις από τους διδάσκοντες οδηγεί στον κίνδυνο το Τμήμα να μετατραπεί 

σε ένα μεγάλο  εξεταστικό κέντρο. 

 Το υπερφορτωμένο πρόγραμμα σπουδών καθιστά το Τμήμα μη ελκυστικό ενώ δυσχεραίνει 

τις προσπάθειες των φοιτητών για έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών.  

 Η υποχρηματοδότηση θέτει σε κίνδυνο την πλήρη και αποτελεσματική εργαστηριακή 

εκπαίδευση των φοιτητών, κάτι που είναι βασικής σημασίας για Τμήματα όπως το Τμήμα 

Χημείας. 

 Ο αυξημένος χρόνος αποφοίτησης δρα αρνητικά ως προς την εικόνα του Τμήματος απέναντι 

στους μελλοντικά ενδιαφερόμενους φοιτητές και την ευρύτερη κοινωνία. 
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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 Πληροφορική, 
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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 2
ο
 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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Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά σημεία:  

 Μεγάλος αριθμός μαθημάτων χρησιμοποιεί τεχνικές ηλεκτρονικής διδασκαλίας και πολλά 

μέλη του προσωπικού αναρτούν συμπληρωματικό υλικό στις ιστοσελίδες τους στη διάθεση 

των φοιτητών. 

 Υψηλό επίπεδο επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας διδακτικού προσωπικού. 

 Επαρκές και σύγχρονο διδακτικό υλικό. 

 Ικανοποιητικά εφοδιασμένη βιβλιοθήκη. 

 Σημαντικός αριθμός αποφοίτων του προπτυχιακού προγράμματος έχει με επιτυχία συνεχίσει 

τις σπουδές του παρακολουθώντας μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της συνολικής ποιότητας της διδασκαλίας που 

παρέχει το Τμήμα. 

 

Αρνητικά σημεία 

 Η εγγενής ανομοιογένεια και ασάφεια στόχων που δημιουργείται λόγω και του ότι το 

γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης που θεραπεύει το Τμήμα 

δεν αναδεικνύεται από την ίδια την ονομασία του Τμήματος. 

 Υπερφορτωμένο Πρόγραμμα Σπουδών. Απαιτείται εστίαση σε μαθήματα του κυρίως 

«Γνωστικού Αντικειμένου». 

 Υπερβολικά πολλά μαθήματα επιμέρους θετικών επιστημών και επιστημών του ανθρώπου. 

 Έλλειψη επαρκώς εξοπλισμένων αιθουσών και ασύρματης πρόσβασης στις αίθουσες. 

 Πεπαλαιωμένοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές διαθέσιμοι για τους φοιτητές. 

 Έλλειψη χρηματοδότησης για την υποστήριξη των φοιτητών με υποτροφίες, με αποτέλεσμα 

την ανάγκη να εργάζονται και ως εκ τούτου να μην μπορούν να αφιερωθούν πλήρως στις 

σπουδές τους. 

 Μεγάλες αποκλίσεις στο ποσοστό παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές. 

 Οι φοιτητές δεν αξιοποιούν τη διαθεσιμότητα των συμβούλων καθηγητών. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων  

 Η δυνατότητα προσφοράς μεγάλου αριθμού μαθημάτων σε φοιτητές άλλων Τμημάτων της 

Σχολής Θετικών Επιστημών.  

 Απαιτείται νέα μείζων αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών με σκοπό (α) τον 

περιορισμό των απαιτούμενων για λήψη πτυχίου μαθημάτων και (β) την καλύτερη εστίαση 

στον πυρήνα του Γνωστικού Αντικειμένου που είναι η Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης 

(η τελευταία μείζων αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών έγινε το έτος 2004). 

 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση έλαβε χώρα όταν το Τμήμα ΜΙΘΕ 

δεν ήταν ενταγμένο σε Σχολή και ανήκε στην ομάδα των λεγόμενων ‘ανεξάρτητων’ 

Τμημάτων του ΕΚΠΑ. Με το Π.Δ. 85/2013 (άρθρο 2), «Ίδρυση, μετονομασία, 

ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 124 - 03/06/13, το ΜΙΘΕ εντάχθηκε στη Σχολή 

Θετικών Επιστημών, της οποίας σήμερα αποτελεί μέλος. Η ένταξη του Τμήματος στη ΣΘΕ 

αποτελεί ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων και δρομολογεί αυτονόητα μια σειρά 

αλλαγές στη φυσιογνωμία και στη δομή του Τμήματος. (έχει συσταθεί και εργάζεται επ’ 

αυτού συγκεκριμένη επιτροπή) 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

 Η εγγενής ανομοιογένεια και ασάφεια στόχων του Προγράμματος Σπουδών δεν συμβάλλει 

στην σωστή προβολή του με αποτέλεσμα είτε να μην επιλέγεται από υποψηφίους των 

Γενικών Εξετάσεων είτε να επιλέγεται χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς τι πρόκειται να 

σπουδάσουν. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα στην απρόσκοπτη περάτωση των 
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σπουδών των φοιτητών που επιλέγουν το Τμήμα. 

 Το υπερφορτωμένο πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό με τις απαρχαιωμένες υποδομές 

οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των φοιτητών που εγκαταλείπουν τις σπουδές στο Τμήμα 

και αυξάνουν τον μέσο χρόνο περάτωσης των σπουδών. 

 Η μη σαφής τεκμηρίωση και πειστική παρουσίαση των προοπτικών επαγγελματικής 

αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος μπορεί να καταστήσει το Πρόγραμμα 

Σπουδών του μη «ελκυστικό».  

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Τμήμα Ιατρικής  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Σωστός σχεδιασμός, δομή και υλοποίηση του προγράμματος σπουδών στο σύνολο του. 

 Εδραιωμένη θετική αντίληψη της κοινωνίας για την ιστορικότητα και το υψηλό επίπεδο του 

προγράμματος σπουδών. 

 Αξιέπαινο εύρος κυκλικών εργαστηριακών ασκήσεων και προγράμματος σπουδών 

 Αναγνώριση επαρκούς ταλέντου, ενδιαφέροντος και επιθυμίας από όλους τους 

εμπλεκόμενους να εντοπίσουν τις ελλείψεις και να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 Σαφής δέσμευση από την ηγεσία της Σχολής να παραδώσει, την καλύτερη δυνατή 

εκπαίδευση και εμπειρία στην Ιατρική, καθώς εκτιμούν την σοβαρότητα της θέσης της 

Σχολής ως της σημαντικότερης και μεγαλύτερη της Ελλάδος. 

 Ελεύθερη πρόσβαση για τους φοιτητές σε ηλεκτρονικές βάσεις ιατρικών δεδομένων καθώς 

και παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Εξασφάλιση διάφορων άλλων φοιτητικών 

παροχών (σίτιση, στέγη κλπ) όπως και για τους άλλους φοιτητές του ΕΚΠΑ. 

 Ικανοποιητική σχέση αριθμού διδασκόντων – διδασκομένων. 

 Μεγάλος αριθμός αποφοίτων του Τμήματος διακρίνονται εντός και εκτός της χώρας τόσο 

ασκώντας το επάγγελμα του Ιατρού όσο και σε σχετικές ακαδημαϊκές και ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

 

Αρνητικά Σημεία 

 Εισαγωγή προπτυχιακών φοιτητών μέσω Πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίοι όμως το 

λιγότερο διπλασιάζονται, λόγω επιπλέον κατηγοριών εισαγωγών και μετεγγραφών που 

επιτρέπει το Υπουργείο Παιδείας. 

 Συνεχής τροποποίηση των νόμων που διέπουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Μείωση κρατικού προϋπολογισμού που αφορά τη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, περίπου στο 50%, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης των βασικών 

στόχων της Σχολής. 

 Έλλειψη ορισμού Υπεύθυνου Μέλους ΔΕΠ ανά φοιτητή με συμβουλευτικό στόχο καθόλη τη 

διάρκεια των σπουδών του με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή εξέλιξη του.  

 Ευρεία διατήρηση παραδοσιακών διδακτικών μεθόδων με τη μορφή διαλέξεων.  

 Ανομοιογένεια στη μορφή των εξεταστικών μεθόδων καθώς και διαφοροποίηση στον τρόπο 

εξέτασης με βάση το βαθμό δυσκολίας της εκάστοτε Κλινικής στην οποία εντάσσεται ο κάθε 

φοιτητής. 

 Μεγάλη αναμονή στις λίστες για την ειδικότητα, μετά την αποφοίτηση. Η σχετική 

διαδικασία δεν πείθει πάντοτε ως προς την αξιοκρατική βάση της, ίσως ειδικές εξετάσεις θα 

βοηθούσαν. 
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(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης των θετικών σημείων 

 Κεντρικός Συντονισμός του Προγράμματος Σπουδών και συνεχής παρακολούθηση και 

ανανέωση του. 

 Συχνότερη εφαρμογή πιο σύγχρονων διδακτικών μεθόδων οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται 

συνεχώς.  

 Συνδυασμός ερευνητικής δραστηριότητας και καθημερινής διδασκαλίας 

 Δημιουργία γραφείου «επαγγελματικής καθοδήγησης» 

 Αξιοποίηση των αποφοίτων της Σχολής σε προγράμματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

προς όφελος των φοιτητών  

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Ο δυσανάλογα υψηλός αριθμός εισακτέων όλων των κατηγοριών σε συνδυασμό με την  

υποχρηματοδότηση και την υλοποίηση των μαθημάτων με διαλέξεις σε μεγάλα ακροατήρια 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των φοιτητών που εγκαταλείπουν τις σπουδές 

τους ή αργούν να τις αποπερατώσουν. 

 Η ανομοιογένεια στη μορφή των εξεταστικών μεθόδων καθώς και η ανισότητα στον τρόπο 

εξέτασης με βάση το βαθμό δυσκολίας της εκάστοτε Κλινικής στην οποία εντάσσεται ο κάθε 

φοιτητής λειτουργούν ιδιαίτερα αρνητικά στην αντίληψη που έχουν οι φοιτητές για τις 

σπουδές στο Τμήμα και στο κλίμα που επικρατεί. Αποτέλεσμα είναι να κατηγοριοποιούνται 

ανεπίσημα οι Κλινικές σε «εύκολες» και «δύσκολες», και οι φοιτητές να δημιουργούν μια 

βαθιά πεποίθηση ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους δεν είναι αποτέλεσμα 

μόνο της δικής τους προσπάθειας αλλά και τυχαίων παραγόντων. 

 Η υποβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, συνακόλουθα οδηγεί σε χειροτέρευση της 

ποιότητας των εργαστηριακών και κλινικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. 

 

Τμήμα Νοσηλευτικής  
 

(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) παρατήρησε ότι παρά την βιοϊατρική 

κατεύθυνση της σχολής, το πρόγραμμα σπουδών επιδέχεται ευνοϊκή σύγκριση με τα διεθνή 

πρότυπα. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις είναι ανώτερο ή ισοβαθμεί με σπουδές 

μεταπτυχιακού επιπέδου στο εξωτερικό.  

 Οι απόφοιτοι νοσοκόμοι λαμβάνουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης, 

συνδυάζοντας την θεωρία με την πρακτική εφαρμογή. 

 Η γενική άποψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) ήταν ιδιαίτερα θετική για 

την δομή, τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Σπουδών. 

 Υπογράμμισαν ότι το Τμήμα παρέχει υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκή και ερευνητική 

εκπαίδευση και κατάρτιση στους νοσηλευτές, δημιουργώντας έτσι νοσηλευτικά στελέχη 

υψηλών προδιαγραφών, και συνεπώς πρέπει να υποστηριχθεί από την πολιτεία.   

 Διαθέτει υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό προσωπικό με σημαντικές ερευνητικές 

δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνεργασίες με Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού.  

 Υπάρχει πολύ καλή αλληλεπίδραση καθηγητών-φοιτητών και εξαιρετικό κλίμα στη μεταξύ 

τους συνεργασία. 

 

Αρνητικά Στοιχεία 

 Οι ανεπάρκειες του νέου κτηρίου και η καθυστέρηση στην ανέγερση των δύο επιπλέον 

ορόφων με αποτέλεσμα να υπάρχει οριακή κάλυψη των αναγκών για χώρους διδασκαλίας, 

εργαστηρίων και γραφείων 

 Ο μεγάλος αριθμός εισακτέων σε σχέση με τον αριθμό μελών ΔΕΠ, και την υπάρχουσα 
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υποδομή του Τμήματος. 

 Η έλλειψη επαρκούς αριθμού διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα σε ορισμένα γνωστικά 

αντικείμενα. Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί λόγω απαγόρευσης νέων προσλήψεων, 

αλλά και της κατάργησης των πιστώσεων Π.Δ. 407/80. Απαιτείται η αύξηση του αριθμού 

των μελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ και η προσθήκη μελών ΕΕΔΙΠ έτσι ώστε να βελτιωθεί η 

ποιότητα της παρεχόμενης εργαστηριακής και κλινικής άσκησης σύμφωνα και με τα διεθνή 

δεδομένα.  

 Η δυσκολία παροχής ποιοτικότερης κλινικής εκπαίδευσης στους φοιτητές λόγω έλλειψης 

επαρκούς αριθμού κλινικών εκπαιδευτών και αντιμετώπισης της ανάγκης εκ των ενόντων με 

τη βοήθεια των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών φοιτητών. 

 Η καθυστέρηση, παρά διάφορα διαβήματα, στην πλήρη στελέχωση των Κλινικών και 

Εργαστηρίων του Τμήματος αφενός μεν στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι 

Άγιοι Ανάργυροι», αλλά και των άλλων Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για την αποτελεσματική 

κλινική εκπαίδευση και παρακολούθηση των φοιτητών.  

 Η εξαιρετικά ανεπαρκής γραμματειακή και τεχνική (ιδίως ως προς τις νέες τεχνολογίες και τη 

συντήρηση του εξοπλισμού) υποστήριξη, με αποτέλεσμα τα μέλη ΔΕΠ να δαπανούν χρόνο 

σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εκτελεστούν από υποστηρικτικό προσωπικό. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων 

 Σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης πρότεινε ένα ενιαίο 

επίπεδο εκπαίδευσης για τη Νοσηλευτική, όπως συμβαίνει και σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι στη χώρα μας παρατηρείται υπερπαραγωγή 

γιατρών (το υψηλότερο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ) ενώ αντίθετα σοβαρή έλλειψη 

νοσηλευτών (το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, με 3,2/1000 κατοίκους).  

 Η εδραίωση θέση Καθηγητή Νοσηλευτικής στις κλινικές θα προωθήσει σημαντικά την σύνδεση 

μεταξύ έρευνας και πρακτικής. 

 Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 πραγματοποιήθηκε ευρεία αναμόρφωση του Προγράμματος 

Σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δεδομένα της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής 

αξιολόγησης. Οι επόμενες προτάσεις αξιοποίησης θετικών σημείων και βελτίωσης του ΠΠΣ 

σχολιάζονται και με βάση τις ενέργειες και τα νέα δεδομένα που έφερε το αναθεωρημένο ΠΠΣ. 

 Ισορροπία μεταξύ των νοσηλευτικών και των ιατρικών μαθημάτων και εισαγωγή περισσότερο 

σύγχρονου νοσηλευτικού περιεχομένου ως κεντρικού κορμού διδασκαλίας: Το αναθεωρημένο 

ΠΠΣ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων που καλύπτουν διάφορα επιστημονικά πεδία με 

ιδιαίτερη έμφαση στη Νοσηλευτική επιστήμη και στις εφαρμογές της στη φροντίδα υγείας. 

Έγινε συστηματική προσπάθεια βελτίωσης και προσαρμογής στις σύγχρονες ανάγκες τόσο της 

εκπαίδευσης όσο και της κοινωνίας αλλά και με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές.  

 Όπως προέκυψε και από τη μετέπειτα εσωτερική αξιολόγηση, αυτή η αναμόρφωση του 

προγράμματος σπουδών ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό τόσο στις προσδοκίες των 

διδασκόντων όσο και των φοιτητών. 

 Μείωση του αριθμού των μαθημάτων επιλογής. Με την αναθεώρηση του προγράμματος 

προπτυχιακών σπουδών αφενός μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής (από 

58 σε 38) και αφετέρου δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση σε νοσηλευτικά μαθήματα. 

 Περαιτέρω ανάπτυξη της «ηλεκτρονικής μάθησης» (e-learning) και ορισμένων διαδραστικών 

ηλεκτρονικών μαθημάτων. Το Τμήμα Νοσηλευτικής συμμετέχει στο πρόγραμμα “Open Source” 

για την ψηφιοποίηση του περιεχομένου ορισμένων μαθημάτων για ασύγχρονο e-learning. 

Επιπλέον, ένας αριθμός μαθημάτων θα βιντεοσκοπηθούν. Στη νοσηλευτική πολλά από τα 

μαθήματα που στηρίζονται στη διαμόρφωση ολιστικής σχέσης με τον ασθενή δεν προσφέρονται 

για σύγχρονο e-learning καθώς η άμεση σχέση του διδάσκοντα με τον φοιτητή είναι εξαιρετικά 

βασική για την μάθηση. Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 

η διαδικασία επιλογής τριών ατόμων-τεχνικών υποστήριξης. 
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Κίνδυνοι από τα αρνητικά Σημεία  

 Η μη επίτευξη αύξησης της αναλογίας νοσηλευτών έναντι μη νοσηλευτών μελών ΔΕΠ 

δυσχεραίνει την παροχή αποτελεσματικού έργου. Έγινε προσπάθεια, με διάφορα έγγραφα και 

παραστάσεις για αύξηση του αριθμού των νοσηλευτών μελών ΔΕΠ και κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών. Ωστόσο οι προκηρύξεις σε θέσεις μελών ΔΕΠ που αποχώρησαν λόγω 

συνταξιοδότησης εκκρεμούν λόγω αναστολής των προσλήψεων από την Πολιτεία, ενώ δεν έχει 

δοθεί καμία νέα θέση. 

 Η μη θεσμοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος δημιουργεί 

κινδύνους και προβλήματα στην κατοχύρωση των σπουδών του Τμήματος. Οι νοσηλευτές 

απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι η μόνη κατηγορία 

του νοσηλευτικού προσωπικού που δεν έχει θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα. Το 

αποτέλεσμα είναι ασάφειες και δυσλειτουργία της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στα Νοσοκομεία, 

αλλά και η περιορισμένη αξιοποίηση νοσηλευτών με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Τα 

δικαιώματα αυτά έχουν συνταχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και τη 

Σύγκλητο και έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Πρυτανείας). 

 

Τμήμα Οδοντιατρικής  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Τα μαθήματα στο ΠΠΣ της οδοντιατρικής δεν διαχωρίζονται σε κορμού ειδίκευσης / 

κατευθύνσεων, όπως στα περισσότερα άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, γιατί στην οδοντιατρική, 

ο απόφοιτος, με το πέρας των σπουδών, θα πρέπει να έχει ισότιμα εκπαιδευτεί σε όλο το φάσμα 

και τα πεδία της επιστήμης της, ώστε να γίνει εφικτός ο σκοπός του ΠΠΣ, έτσι όπως έχει 

περιγραφεί. Οι ειδικεύσεις και κατευθύνσεις αποτελούν στόχο του ολοκληρωμένου κύκλου 

μεταπτυχιακών σπουδών. 

 

Θετικά Σημεία  

 Τα θετικά στοιχεία του συστήματος εντοπίζονται στο ότι όλοι οι απόφοιτοι είναι 

εκπαιδευμένοι να προσφέρουν το σύνολο των υπηρεσιών στοματικής υγείας ενός γενικού 

οδοντιάτρου, στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, εκτός από ειδικές ομάδες ασθενών, και 

πολύ εξειδικευμένα περιστατικά, που απαιτούν μεγαλύτερο επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων.  

 Θετικό σημείο του ΠΠΣ ή ύπαρξη του συστήματος των προαπαιτούμενων μαθημάτων, το 

οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΠΣ της οδοντιατρικής για περισσότερα από 20 χρόνια και 

σήμερα περιλαμβάνει 14 μαθήματα, όλα της κατηγορίας των κλινικών οδοντιατρικών. 

 Ικανοποιητική η αναλογία μελών ΔΕΠ/ Φοιτητών, η οποία εξασφαλίζει διαδραστικότητα, 

αλληλεπίδραση και ικανοποιητική αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση 

 Το Τμήμα Οδοντιατρικής έχει μια εξαιρετική κλινική μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό και 

υλικά, έναν ικανοποιητικό αριθμό από ικανά και πολύ καλά εκπαιδευμένα μέλη ΔΕΠ, μια 

ανεξάντλητη βάση ασθενών, η οποία προσφέρει ένα καλό εκπαιδευτικό περιβάλλον για να 

πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μια σειρά από κλινικές δραστηριότητες. 

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος διακρίνονται τόσο στην άσκηση του επαγγέλματος του 

Οδοντιάτρου όσο και στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο.  

 Το επίπεδο των μελών ΔΕΠ είναι εξαιρετικά υψηλό βασισμένο, σε πλούσιο ερευνητικό έργο, 

πρακτική εμπειρία και διεθνείς παραστάσεις. 

 Υπάρχει εδραιωμένη κουλτούρα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας πολύ πριν από την 

εφαρμογή του ελληνικού θεσμικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα το 1999 η τότε 

Οδοντιατρικής Σχολή είχε αξιολογηθεί, κατόπιν δικού της αιτήματος, από την Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης DentEd (Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1999 και Έκθεση 

Εξωτερικών Αξιολογητών 1999). Η Επιτροπή αυτή, είχε αναλάβει, στο πλαίσιο του 

εναρμονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ευρωπαϊκών οδοντιατρικών σχολών, 
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την αξιολόγηση της κάθε σχολής, σε προαιρετική βάση. Η Έκθεση της επιτόπιας επίσκεψης 

πληροφόρησε τη Σχολή για την ανάγκη αντιμετώπισης θεμάτων που σχετίζονται με το 

πρόγραμμα σπουδών, κι έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία επανεξέτασης και αναμόρφωσης του 

προγράμματος σπουδών. 

 

Αρνητικά Σημεία  

 Το αρνητικό είναι ότι φοιτητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της 

επιστήμης τους, δεν μπορούν να το αναπτύξουν μέσα σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους και θα πρέπει να το επιδιώξουν 

είτε σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, είτε μέσα από τη σωστή επιμόρφωση ή και αυτο-

εκπαίδευση. 

 Σήμερα, όλο και περισσότερες Οδοντιατρικές Σχολές, στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ, έχουν 

διαμορφώσει τα καινούργια τους ΠΠΣ βασισμένα επάνω στις ικανότητες (competencies) που θα 

πρέπει να έχει αποκτήσει ο νέος οδοντίατρος με την ολοκλήρωση των σπουδών του. Σε 

αντιδιαστολή, τα παραδοσιακά ΠΠΣ – όπως αυτό που εφαρμόζεται στο Τμήμα Οδοντιατρικής 

του ΕΚΠΑ – βασίζονται σ’ ένα σύνολο μαθημάτων, που πολλές φορές, το περιεχόμενο του ενός 

επικαλύπτει το περιεχόμενο του άλλου, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη σπατάλη ωρών 

διδασκαλίας και σε αρκετές περιπτώσεις, τη διαφορετική προσέγγιση του ίδιου θέματος. 

 Οι εξωτερικοί αξιολογητές διαπίστωσαν ότι ο χρόνος που είναι τοποθετημένα τα μαθήματα της 

κάθε κατηγορίας στο ΠΣ, αλλά κυρίως ο ανεξάρτητος τρόπος που διδάσκεται το καθένα, χωρίς 

στην ουσία να διασυνδέονται μαθήματα βασικής εκπαίδευσης και ιατρικής δεν βοηθά τους 

φοιτητές στη διασύνδεση βασικών γνώσεων και κλινικής εφαρμογής τους στην οδοντιατρική. 

Αυτό βέβαια έχει προκύψει για αρκετά από αυτά τα μαθήματα ως ανάγκη, γιατί γίνεται 

συνδιδασκαλία τους με τους φοιτητές της Ιατρικής, οπότε το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί 

ανάλογα. Το ΠΣ θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ως προς αυτό και κάποιοι τρόποι περιγράφονται 

στη συνέχεια. 

 Η παρακολούθηση του αν ένας φοιτητής περατώνει επιτυχώς τα προαπαιτούμενα του για να 

μπορέσει να δηλώσει τα επόμενα, δεν γίνεται κεντρικά από το σύστημα μηχανοργάνωσης της 

γραμματείας των φοιτητών, αλλά βρίσκεται στην ευθύνη του συντονιστή που διδάσκει το κάθε 

επόμενο μάθημα. Μάλιστα, επειδή τα προαπαιτούμενα μαθήματα καθορίζουν στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους και την έναρξη ή όχι της κλινικής άσκησης του φοιτητή, δημιουργούνται 

προβλήματα πολλές φορές στην έγκαιρη κατάρτιση των αντίστοιχων καταλόγων και 

οργάνωση της κλινικής άσκησης. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων  

Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ έγινε τον Μάρτιο του 

2010. Η έκθεση των εξωτερικών αξιολογητών κατέληξε σε διαπιστώσεις / συστάσεις, οι οποίες 

παρατίθενται (στην πρωτότυπη αγγλική γλώσσα) μαζί με τις έως τώρα ενέργειες του Τμήματος 

Οδοντιατρικής προς την κατεύθυνση αυτή.  

 

(α) Κεντρική παρακολούθηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των προαπαιτούμενων μαθημάτων  

Κρίνεται ως απαραίτητη η οργάνωση κεντρικής παρακολούθησης, από τη γραμματεία της 

σχολής, της πορείας του κάθε φοιτητή όσον αφορά την επιτυχή περάτωση των προαπαιτούμενων 

μαθημάτων του. Η δυνατότητα αυτή όπως και πολλές άλλες που είναι αναγκαίες προϋποθέσεις 

θα ήταν χρήσιμο να οργανωθούν κεντρικά από το ΕΚΠΑ, με την αναδιαμόρφωση του 

υπάρχοντος λογισμικού μηχανοργάνωσης των φοιτητών, σε συνεργασία όμως με τα τμήματα, 

ώστε να συμπεριληφθούν οι ιδιαιτερότητες του καθενός.  

 

(β) Διαμόρφωση των ικανοτήτων του νέου πτυχιούχου της Σχολής, με βάση τη «Φυσιογνωμία 

και ικανότητες για τον αποφοιτούντα ευρωπαίο οδοντίατρο» της ADEE, αλλά και άλλα 

ενδεδειγμένα Προγράμματα Σπουδών, κατόπιν προσαρμογής στις τοπικές ανάγκες 
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Σύμφωνα με την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης «ακολουθώντας το σύγχρονο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο κάθε οδοντιατρική σχολή θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο των 

επαγγελματικών ικανοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών και κατά 

συνέπεια το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με αυτές τις 

επιθυμητές ικανότητες (DEE document: Profile and Competences of the European Dentist)..». 

Συνεπώς η Επιτροπή συνιστά να αναπτυχθεί μια τέτοια προσέγγιση από το Τμήμα Οδοντιατρικής 

στο ΠΠΣ. 

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύστασης το 2012 δημιουργήθηκε η Ομάδα Αναμόρφωσης του 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με βάση τις μετρήσιμες ικανότητες που θα πρέπει να 

κατέχει ο απόφοιτος της Σχολής, η οποία αφού μελέτησε αντίστοιχα προγράμματα 

Οδοντιατρικών σχολών του εξωτερικού και έλαβε υπόψη της τις οδηγίες της ADEE (Association 

for Dental Education in Europe) κατέθεσε τις προτάσεις της. Παράλληλα έγιναν ενέργειες 

δημοσιοποίησης και ανάλυσης του όλου εγχειρήματος με τη δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας  

(http://www.dent.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/anamorfwsh-pps.html) στον ιστότοπο της Σχολής, 

με σχετικές ημερίδες και σεμινάρια στο προσωπικό. Η προσπάθεια αναμένεται να ολοκληρωθεί 

στο ακαδημαϊκό έτος 2015-16. 

 

(γ) Ενθάρρυνση καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και αυτομάθησης και θέσπιση κριτηρίων για 

την αντικειμενική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Οι φοιτητές μπορούν να μάθουν περισσότερο από την ενεργό μάθηση και την αυτο-

εκπαίδευση. Όλες οι διαδικασίες εξέτασης των φοιτητών πρέπει να περιλαμβάνουν το στοιχείο της 

αυτο-αξιολόγησης. Η καταλληλότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση θα 

πρέπει να επανεκτιμηθεί και να κατευθύνεται επίσης στο να καλύψει φοιτητές που μαθαίνουν μέσα 

από διαδικασίες ενεργής μάθησης και αυτό εκπαίδευσης. περιεχομένου μπορούν να μάθουν από την 

ενεργό μάθηση και αυτο-μελέτες. Οι κοινοί κανόνες για την επίτευξη ικανοποιητικών επιδόσεων 

εφαρμοζόμενες σε όλα τα Τμήματα, θα φέρει ισότητα και τη διαφάνεια των αξιολογήσεων. Η 

Αντικειμενικά Δομημένη Κλινική Εξέταση (Objective Structured Clinical Examination (OSCE)) θα 

πρέπει να αξιοποιηθεί σε όλο το Τμήμα 

Τα γενικότερα θέματα της αξιολόγησης των φοιτητών θα επανεξεταστούν υπό το πρίσμα 

της αναμόρφωσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών με βάση μετρήσιμες ικανότητες 

(βλ. σύσταση #1). Επίσης η ενεργητική αυτομάθηση / αυτοεκπαίδευση προάγεται ήδη σε 

σημαντικό βαθμό μέσω της η-τάξης. Τα περισσότερα μαθήματα τη χρησιμοποιούν για την 

διάθεση προς τους φοιτητές εκπαιδευτικού υλικού επιπλέον των συγγραμμάτων. Σε κάποια 

ηλεκτρονικά μαθήματα έχει εφαρμοστεί και το σύστημα της ταυτόχρονης αξιολόγησης ή/και 

αυτο-αξιολόγησης του φοιτητή.  

 

(δ) Ανάπτυξη Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας   

Η επιτροπή συστήνει τη δημιουργία ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας βασισμένου 

στα διεθνή αποδεκτά πρότυπα, το οποίο θα εφαρμόζεται κανονικά και σε συνεχή βάση. Στο μέλλον 

έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών στην κατεύθυνση της 

βελτίωσης της ποιότητας του περιεχομένου του, των κλινικών διαδικασιών και της εκπαιδευτικής 

στρατηγικής με μετρήσιμα αποτελέσματα (ADEE document European Quality Assurance 

Guidelines & Benchmarking) 

 

Οι ενέργειες του Τμήματος προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνουν τα εξής:  

 Από το 2008 έχει συσταθεί η ΟΜΕΑ της Σχολής, η οποία διαθέτει δικό της γραφείο, 

λεπτομερές αρχείο και απασχολεί Γραμματέα η οποία πληρώνεται από τη Σχολή 

(http://www.dent.uoa.gr/omada-eswterikis-a3iologhshs.html).  

 Η ΟΜΕΑ συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και 

την Ομάδα Αναμόρφωσης του ΠΠΣ, διεξάγει τακτικές αξιολογήσεις σε φοιτητές και 

προσωπικό, ενημερώνει σχετικά τους υπεύθυνους των μαθημάτων και καταθέτει ετησίως τις 

προτάσεις της προς την Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.  
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 Η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών με βάση τις ικανότητες (βλ. σύσταση #1) θα 

οδηγήσει σε περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

(ε) Διαμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με κέντρο τον Φοιτητή και τον 

Ασθενή.  

Όπως συνιστάται σε έγγραφα της ADEE οι φοιτητές θα πρέπει να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές 

της επιστήμης και σε ιατρικά θέματα με ολοκληρωμένο τρόπο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν η διδακτέα 

ύλη δεν βασίζεται στην «επιστημονικό προσανατολισμό» ή στην δομή του Τμήματος, αλλά στον 

προσανατολισμό σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα ή στην διατύπωση και επίλυση προβλημάτων, 

ενδεχομένως χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα δομή του Τμήματος. Εκτός από την προσέγγιση αυτή, η 

Επιτροπή συνιστά τη λήψη μέτρων για να τροποποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών ώστε να 

αντικατοπτρίζει βασικές εκπαιδευτικές αρχές που θέτουν στο επίκεντρο της εκπαίδευσης του φοιτητή 

και τον ασθενή. (ADEE document: Curriculum Structure & European Credit Transfer System for 

European Dental Schools Part II).  

 

Τμήμα Φαρμακευτικής  

 
α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία 

 Το Προπτυχιακό πρόγραμμα είναι συμβατό με την οδηγία της Ε.Ε. «Έκθεση και Συστάσεις όσον 

αφορά το Πανεπιστημιακό μέρος της Εκπαίδευσης των Φαρμακοποιών» (XV/E/8341/6/93, 

Βρυξέλλες 26.7.1995).  

 Το Τμήμα της Φαρμακευτικής είναι αναγνωρισμένο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό έχει 

επιτευχθεί χάρη στην εξαιρετική ποιότητα της έρευνας και της εκπαίδευσης. 

 Μεγάλο μέρος των αποφοίτων του εργάζονται με επιτυχία ως Φαρμακοποιοί παρέχοντας 

αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας στον ελληνικό πληθυσμό. 

 Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στον βασικό του σκοπό που είναι η 

εκπαίδευση και η διαμόρφωση νέων επιστημόνων στο πεδίο της Φαρμακευτικής επιστήμης 

ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των σχετικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων με 

επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια. 

 Είναι συμβατό με τις διεθνείς γενικές προδιαγραφές και νομικές απαιτήσεις και η επίτευξη των 

στόχων του κρίνεται ως ικανοποιητική. 

 Το υλικό των μαθημάτων είναι κατάλληλο και ο διαθέσιμος χρόνος εκπαίδευσης είναι επαρκής. 

Το επίπεδο της προσφερόμενης επιστημονικής γνώσης είναι εξαιρετικό. 

 Ο έλεγχος της σχέσης των στόχων που τίθενται και των στόχων που επιτυγχάνονται δείχνει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

 Η «κινητικότητα» φοιτητών και διδακτικού προσωπικού κρίνεται ως εξαιρετική και πολύ καλά 

οργανωμένη (προγράμματα Erasmus κ.α). 
 

Αρνητικά Σημεία  

 Η μη ύπαρξη προαπαιτούμενων μαθημάτων. 

 Οι βασικές αρχές του προγράμματος δεν είναι διατυπωμένες με απόλυτη σαφήνεια και δεν 

συσχετίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις ως προς την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 

 Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα σχετικά με τον τελικό τίτλο του πτυχίου δεδομένου ότι η διάρκεια 

σπουδών του πρώτου πτυχίου είναι 5ετής και όπως σε όλη την Ε.Ε. το πτυχίο αυτό θα έπρεπε να 

αναγνωρίζεται ως τίτλος Master. Η ελληνική Πολιτεία δεν συναινεί όμως προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

 Υψηλός αριθμός νεοεισερχόμενων φοιτητών σε σχέση με τις υποδομές και τις πραγματικές 

δυνατότητες του Τμήματος. 

 Χαμηλή συχνότητα παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές. 

 Φαίνεται ότι οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών αξιολογούνται με σχετικά αυστηρά 

κριτήρια και με χαμηλή βαθμολογία σε σχέση με το υψηλό επίπεδο τους και την πραγματική 
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τους επίδοση. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση των εξωτερικών αξιολογητών 

«….Ωστόσο, υπάρχει μια εμφανής διαφορά με τους βαθμούς του πτυχίου που δείχνει μια 

μετατόπιση σε χαμηλότερες κλίμακες βαθμολόγησης. Οι φοιτητές που εισέρχονται στο Τμήμα είναι 

υψηλής ποιότητας. Η προσδοκία σχετικά με την βαθμολογία τους στα μαθήματα θα ήταν 

μεγαλύτερες και υψηλότερες επιδόσεις. Οι εξαιρετικοί και άριστοι φοιτητές θα πρέπει να 

ανταμείβονται με υψηλότερους βαθμούς..»  

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης των θετικών σημείων 

 Προτείνεται οι αρχές του προγράμματος σπουδών να είναι σαφέστερα διευκρινισμένες και να 

παρουσιάζονται, σε συνδυασμό με τις άλλες απαιτήσεις του, στους εισερχόμενους φοιτητές. 

 Εισαγωγή φαρμακευτικών μαθημάτων στα πρώτα δύο έτη παράλληλα με βασικά επιστημονικά 

και ιατρικά μαθήματα. Επιπλέον, τα βασικά επιστημονικά μαθήματα όπως τα μαθηματικά, η 

φυσική, η χημεία και η βιολογία θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη φαρμακευτική συνάφεια. 

 Εισαγωγή Προαπαιτούμενων μαθημάτων. Οι φοιτητές δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να πάρουν 

μαθήματα σχεδιασμένα για επόμενα έτη, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, χωρίς να έχουν 

προηγουμένως ολοκληρώσει τα μαθήματα που συνδέονται άμεσα και λειτουργικά (ως 

εισαγωγή) με αυτά. Για παράδειγμα, η Οργανική Χημεία πρέπει να είναι προαπαιτούμενο της 

Ιατρικής και Φαρμακευτικής Χημείας. 

 Υποχρεωτική εισαγωγή κλινικών μαθημάτων Φαρμακευτικής στο πέμπτο έτος του 

προγράμματος, ή αν είναι δυνατόν και νωρίτερα. 

 Να περιοριστεί η πρακτική άσκηση σε φαρμακεία στους 6 μήνες. 

 Να καθιερωθεί η διπλωματική εργασία ως υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σπουδών. 

Αυτό είναι κρίσιμο για να προχωρήσει το Τμήμα περαιτέρω στη μετατροπή του πτυχίου σε MSc 

(πτυχίο Μάστερ). Έτσι θα υπάρχει συνέπεια και με τις πρακτικές που λαμβάνουν μέρος στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

 Να ιδρυθεί Τομέας Κλινικής Φαρμακευτικής σαν ένας τέταρτος τομέας μέσα στο Τμήμα, ο 

οποίος θα περικλείει όλες τις δραστηριότητες της φαρμακολογίας και των λοιπών ιατρικά 

προσανατολισμένων τομέων. 

 Να θεσπιστεί ένα σύστημα πιστοποίησης των διδασκόντων, που επιβλέπουν την πρακτική 

άσκηση στα φαρμακεία κάτω από την εποπτεία του Τμήματος Φαρμακευτικής. 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 (Ιούνιος 

2013). Το Τμήμα δεν είχε την δυνατότητα να επεξεργαστεί τις οδηγίες της Επιτροπής Εξωτερικής 

Αξιολόγησης διότι με την αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 το Πανεπιστήμιο αντιμετώπισε τις 

γνωστές δυσλειτουργίες.  

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία είναι οι εξής: 

 Οι εξελίξεις του τελευταίου έτους έχουν αλλάξει την εικόνα του Τμήματος το οποίο βρέθηκε 

χωρίς διοικητικούς υπαλλήλους στη Γραμματεία και αντίστοιχα με σημαντικές απώλειες λόγω 

συνταξιοδοτήσεων μελών ΔΕΠ. Οι απώλειες αυτές δεν αντικαθίστανται με αποτέλεσμα να 

πρέπει να αντιμετωπίσει καθημερινές δυσκολίες και σημαντικά προβλήματα.  

 Η απόκλιση της βαθμολογίας από τις πραγματικές δυνατότητες και επιδόσεις των φοιτητών 

μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και στην εμπέδωση μιας πεποίθησης ότι η βαθμολογία που 

λαμβάνουν οι φοιτητές δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αλλά σε ορισμένα αυστηρά 

πρότυπα απόδοσης που θέτει το Τμήμα. 

 Η μη υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων και η μη ύπαρξη προαπαιτούμενων μαθημάτων 

θα επιδρά αρνητικά στην έγκαιρη ολοκλήρωση σπουδών, στον βαθμό συμμετοχής και 

παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές (άρα και στην αξιολόγηση αυτών των 

μαθημάτων), και στην αποτελεσματικότητα των εξετάσεων. 

 Η μη πρακτική αναγνώριση της αξίας του πέμπτου έτους σπουδών θα οδηγήσει στη διαιώνιση 

μιας κατάστασης που δεν συμβαδίζει με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας.  
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία 

 Το βασικό χαρακτηριστικό του ΠΠΣ είναι ότι είναι αφιερωμένο στην οικονομική επιστήμη και 

επιδιώκει οι απόφοιτοι του ΤΟΕ να αποκτήσουν στέρεες βάσεις στην επιστήμη αυτή. Η αντίληψη 

από την οποία εμφορείται το ΤΟΕ για την οικονομική επιστήμη είναι αφενός πλουραλιστική – άρα 

δεν αποκλείει τη διδασκαλία εναλλακτικών σχολών σκέψης και προσεγγίσεων, αφετέρου επιμένει 

στην εις βάθος γνώση συναφών επιστημών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του 

οικονομικού γίγνεσθαι και της τεχνικής διάστασης της οικονομικής θεωρίας, όπως η οικονομική 

ιστορία, τα μαθηματικά, η πληροφορική και η στατιστική.  

 Πολλά μαθήματα συνοδεύονται από φροντιστήρια και εργαστηριακές ασκήσεις που βοηθούν 

τους φοιτητές στο να συμπληρώσουν την κατάρτιση τους, να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση 

των οικονομικών εννοιών και να πειραματισθούν με πραγματικά δεδομένα.  

 Παράλληλα διδάσκονται μαθήματα που προετοιμάζουν τους φοιτητές για την είσοδό τους στην 

αγορά εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο – μη ακαδημαϊκό και ερευνητικό – τομέα. Ο 

συνδυασμός αυτός επιτρέπει στους απόφοιτους στην επαγγελματική τους ζωή να είναι επαρκώς 

καταρτισμένοι αν επιλέξουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία, αλλά και ταυτόχρονα να 

λειτουργούν ως άτομα με μεγαλύτερο βάθος σκέψης και καλύτερη ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από αποφοίτους σχολών που επιμένουν στην 

υπέρμετρη τεχνική εξειδίκευση.  

 Οι εξωτερικοί αξιολογητές αναγνώρισαν τα ανωτέρω σημεία και υπογραμμίζουν στην έκθεσή 

τους ότι επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό οι στόχοι του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών. 

 Το διδακτικό προσωπικό είναι εγνωσμένου επιστημονικού κύρους, και πολλοί εξ αυτών έχουν 

αναλάβει θέσεις ευθύνης σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και σε Ελληνικό κυβερνητικό 

επίπεδο. 

Αρνητικά Σημεία  

 Στα αρνητικά σημεία που εντόπισαν οι εξωτερικοί αξιολογητές περιλαμβάνεται ότι η κεντρική 

διαδικασία επιλογής των μαθημάτων αλλά και της αλληλουχίας με την οποία υλοποιούνται δεν 

είναι προφανής και ευδιάκριτη.  

 Επίσης το Τμήμα δεν φαίνεται να αρθρώνει μια ενιαία συλλογική άποψη σχετικά με την εξέλιξη 

και τη μελλοντική κατεύθυνση του προγράμματος σπουδών, αποτέλεσμα της τομεακής 

διάρθρωσής του, η οποία αποτυγχάνει να ενταχθεί σε μια συνεκτική συνολική άποψη. 

 Οι εξωτερικοί αξιολογητές υπογράμμισαν ότι δεν υπήρξε καμία ένδειξη σε επίπεδο Τμήματος 

για οποιαδήποτε προσπάθεια παρουσίασης και ανάλυσης των στοιχείων μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Αν αποδεχθεί κανείς ότι η κατανομή των τελικών 

βαθμών αντανακλά κάπως την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και τις προσπάθειες των 

φοιτητών, το γεγονός ότι η πλειοψηφία τους αποτυγχάνει να φτάσει τις ταξινομήσεις «λίαν 

καλώς» και σπανιότητα αποφοιτούν με «άριστα», θα πρέπει να δημιουργήσει προβληματισμό.  

 Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν έγκαιρα ή εγκαταλείπουν τις 

σπουδές τους. 

 
 (β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων 

Η Διοίκηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αναμένεται να ασχοληθεί με τις 

παρατηρήσεις και συστάσεις που διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις 

Εξωτερικής Αξιολόγησης. Θα δοθεί η δέουσα προσοχή σε κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία του 

προγράμματος, επιδιώκοντας οι αλλαγές να εναρμονίζονται με τα θετικά χαρακτηριστικά της 

τρέχουσας λειτουργίας του προγράμματος ώστε να υπάρξει μια ομαλή αλλαγή που δεν θα επηρεάσει 

αρνητικά την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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 Το Τμήμα θα πρέπει να προβεί άμεσα σε αναστοχασμό και επανεξέταση της 

αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας / μάθησης, μέσα από λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση 

όλων των διεργασιών που ακολουθούνται στο διδακτικό έργο. 

 Το Τμήμα έχει αρχίσει ήδη να υλοποιεί τις υποδείξεις της εξωτερικής αξιολόγησης. Για 

παράδειγμα έγινε αναμόρφωση του κανονισμού των μεταπτυχιακών σπουδών και αναμένεται 

σύντομα συζήτηση για την αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 

 Ωστόσο, αρκετές από τις συστάσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης αντανακλούν 

πρακτικές του εξωτερικού και δεν είναι εφαρμόσιμες με το υφιστάμενο εδώ νομικό πλαίσιο - 

όπως, για παράδειγμα, η διαδικασία εξέλιξης των μελών ΔΕΠ σε σχέση με προκαθορισμένους 

στόχους.  

 Ορισμένες συστάσεις οι οποίες είναι ορθές, είναι όμως ουτοπικές σε καθεστώς 

υποχρηματοδότησης και μεγάλου αριθμού φοιτητών, όπως, για παράδειγμα, τα υποχρεωτικά 

εργαστήρια οικονομετρίας. 

 Το ΤΟΕ θα κινηθεί προς την αναθεώρηση του ΠΠΣ με γνώμονα την αποτελεσματικότητα των 

μαθημάτων και τη δημιουργία ενός ουσιαστικού πλαισίου αξιολόγησης των διδασκόντων και 

των δομών από τους φοιτητές.  

 Οι δύο βασικοί άξονες στους οποίους κινείται το Τμήμα αφορούν: (α) την περαιτέρω αξιοποίηση 

των θετικών συστάσεων, και (β) την αντιμετώπιση μακροχρόνιων παθογενειών οι οποίες 

λειτουργούν αρνητικά στην περαιτέρω αναβάθμιση του Τμήματος.  

 Το Τμήμα θα πρέπει να αξιοποιήσει το σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών του, ώστε 

δίνοντάς τους τα κατάλληλα εφόδια να επιτύχουν σημαντικές διακρίσεις.  

 Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο με μορφή που θα μπορούσε να προκαλέσει το 

ενδιαφέρον φοιτητών οι οποίοι πέραν της απόκτησης γνώσεων στην οικονομική επιστήμη θα 

ήθελαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με συναφή προς την οικονομική επιστήμη γνωστικά 

αντικείμενα. Αυτό πρέπει να επιδιωχθεί. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Η τομεακή διάρθρωση του Προγράμματος σπουδών, χωρίς την αναμενόμενη συνεργασία 

μεταξύ των τομέων, παράγει γραφειοκρατία, επικαλύψεις και μπορεί να επιφέρει εμπόδια στην 

ενσωμάτωση εκπαιδευτικών καινοτομιών και νέων μαθημάτων. 

 Η εικόνα ενός Τμήματος στο οποίο ο βαθμός πτυχίου «λίαν καλώς» είναι σχετικά μικρό 

ποσοστό των βαθμών των αποφοιτησάντων και ο βαθμός «άριστα» σπάνιος, δεν αποδεικνύει 

οπωσδήποτε υψηλά πρότυπα απόδοσης και απαιτήσεις σπουδών αλλά χαμηλό επίπεδο 

αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Επίσης εδραιώνει ένα αίσθημα αδικίας και 

απογοήτευσης στους φοιτητές του Τμήματος. 

 Ο χαμηλός μέσος όρος βαθμολογίας, ο αυξανόμενος αριθμός φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν 

έγκαιρα ή εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, και η απουσία ορισμένων εξειδικευμένων 

μαθημάτων, λειτουργεί αρνητικά ως προς την εικόνα του Τμήματος. 

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αξιολογήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες τον 

Φεβρουάριο του 2014. Όπως διαπιστώθηκε από τους αξιολογητές: 

 Ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας.  

 Προσφέρει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες και προετοιμάζει κατάλληλα τους φοιτητές για 

περαιτέρω σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος καθορίζονται με σαφήνεια και οι αντίστοιχες 

πληροφορίες είναι, ως επί το πλείστον, προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσα από την 

ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην ιστοσελίδα αναρτώνται επίσης και τα διαγράμματα (syllabi) 

των περισσοτέρων μαθημάτων. 
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Αρνητικά Σημεία 

Ως προς τα αρνητικά σημεία του προγράμματος σπουδών εντοπίστηκαν τα εξής: 

 Πολύ μεγάλος αριθμός μαθημάτων κορμού, ενώ και ο συνολικός αριθμός των προσφερομένων 

μαθημάτων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (107 μαθήματα) είναι ιδιαίτερα μεγάλος. 

 Μεγάλος αριθμός εισακτέων φοιτητών ο οποίος αυξάνεται ακόμη περισσότερο με τις 

μετεγγραφές. 

 Ο ολοένα συρρικνούμενος αριθμός των διδασκόντων λόγω της μη αντικατάστασης των 

αποχωρούντων. 

 Η διδασκαλία γίνεται ως επί το πλείστον σε μεγάλα ακροατήρια χωρίς την εφαρμογή 

συμμετοχικών, διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην έχουν 

εμπειρία από μικρότερες, σεμιναριακές και συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

 Άνιση κατανομή των φοιτητών στις κατευθύνσεις και δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση της 

κατεύθυνσης της διοικητικής επιστήμης. 

 Η απεριόριστη δυνατότητα επανάληψης των εξετάσεων για τους φοιτητές που αποτυγχάνουν 

στα μαθήματα δυσχεραίνει την προετοιμασία και τη διαχείριση των εξετάσεων. 

 Χαμηλός βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ. 

 Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, συμπεριλαμβανομένου του ωραρίου λειτουργίας, είναι 

ανεπαρκείς για τους σκοπούς της διδασκαλίας και της έρευνας. 

 Απαρχαιωμένος Εξοπλισμός. 

 Αν και το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες κινητικότητας με 14 ξένα πανεπιστήμια, στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, οι εξωτερικοί αξιολογητές έκριναν ότι το 

πρόγραμμα δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Αφενός περιορίζεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών (περίπου 10-15 φοιτητές κάθε χρόνο) αφετέρου δεν είναι ελκυστικό για τους ξένους 

φοιτητές, εφόσον δεν προσφέρονται μαθήματα στην αγγλική γλώσσα. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης των Θετικών Σημείων 

 

(α) Επικαιροποίηση και καλύτερη παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών στους Φοιτητές και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη 

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης επεσήμανε την ανάγκη τακτικής επικαιροποίησης του 

προγράμματος σπουδών και του περιεχομένου των μαθημάτων. Πρότεινε επίσης την ανάρτηση 

αναλυτικών διαγραμμάτων για το σύνολο των μαθημάτων, τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ομοιογένεια, να περιλαμβάνουν δηλαδή σαφείς πληροφορίες για τους στόχους κάθε 

μαθήματος, τη μεθοδολογία, την οργάνωση, τις απαιτήσεις από τους φοιτητές και αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων. 

Το Τμήμα θα λάβει υπόψη την πρόταση αυτή και θα ζητήσει από τους διδάσκοντες να 

συμπληρώσουν τα διαγράμματα των μαθημάτων και να τα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος και στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τάξης (e-class). 

 

(β) Μείωση του αριθμού μαθημάτων  

 Οι εξωτερικοί αξιολογητές πρότειναν τη μείωση του αριθμού των μαθημάτων κορμού στα 

απολύτως απαραίτητα και τη διεύρυνση των μαθημάτων επιλογής κατά τα πρώτα δύο έτη 

σπουδών. Η πρόταση αυτή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί άμεσα, κυρίως λόγω της συρρίκνωσης 

του αριθμού των διδασκόντων τα τελευταία χρόνια.  

 Σύμφωνα με τους εξωτερικούς αξιολογητές, το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να λυθεί μέσα από 

την αξιοποίηση των υποψηφίων διδακτόρων στη διδασκαλία των μαθημάτων κορμού και την 

ανάθεση σ’ αυτούς συμβουλευτικών καθηκόντων. Εντούτοις, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν 

επιτρέπει την ανάθεση διδασκαλίας ή συμβουλευτικών καθηκόντων σε υποψηφίους διδάκτορες.  

 Οι εξωτερικοί αξιολογητές έκριναν επίσης ότι ο συνολικός αριθμός των προσφερομένων 

μαθημάτων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (107 μαθήματα) είναι ιδιαίτερα μεγάλος και 

διαλέξεις σε μεγάλα ακροατήρια. Το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με την 
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κατανομή των φοιτητών σε περισσότερα του ενός κλιμάκια, μια τακτική που έχει από καιρού 

υιοθετηθεί από τη Νομική Σχολή. Βεβαίως, αυτό προϋποθέτει και ανάλογη ενίσχυση του 

διδακτικού δυναμικού του Τμήματος.  

 

(γ) Αξιοποίηση των ΤΠΕ  

Οι αξιολογητές πρότειναν να αξιοποιηθούν περισσότερο οι νέες τεχνολογίες: όλο το υλικό 

των διαλέξεων (διάγραμμα, σημειώσεις, και προτεινόμενη βιβλιογραφία) θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμο ηλεκτρονικά στους φοιτητές, μέσω των σελίδων της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής 

τάξης (e-class), για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές.  

Το Τμήμα θα διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης των παραπάνω υπηρεσιών. Θα πρέπει 

πάντως να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικής τάξης (e-class) η οποία, κατά την κρίση της 

Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, είναι όντως χρήσιμη, και 

διευκολύνει τους φοιτητές που δεν είναι σε θέση πάντοτε να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις των 

μαθημάτων, να αναζητήσουν σε αυτήν τυχόν σημειώσεις των διδασκόντων ή περαιτέρω 

εκπαιδευτικό υλικό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν υποκατάστατο των 

παραδόσεων των μαθημάτων. 

 

(δ) Βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης των φοιτητών 

Οι εξωτερικοί αξιολογητές πρότειναν στο Τμήμα να υιοθετήσει ένα πιο ευέλικτο σύστημα 

αξιολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών με τη χρήση ενδιάμεσων εξετάσεων, καθώς επίσης και 

εργασιών (όταν ο αριθμός φοιτητών ανά μάθημα το επιτρέπει).  

Πρότειναν επίσης η πτυχιακή εργασία να γίνει υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του 

τελευταίου έτους σπουδών (από προαιρετική που είναι τώρα), προκειμένου να ενισχυθούν οι 

ακαδημαϊκές δεξιότητές τους.  

Οι προτάσεις αυτές θα εξετασθούν σε επίπεδο Τμήματος.  

(ε) Αξιοποίηση των συμπερασμάτων της αυτοαξιολόγησης. 

Η ψηφιακή αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 

ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα στους διδάσκοντες, στην ΟΜΕΑ 

και στον πρόεδρο του Τμήματος.  

Οι εξωτερικοί αξιολογητές παρατήρησαν ότι μετά την αξιολόγηση δεν ακολούθησε 

στατιστική αποτύπωση των αποτελεσμάτων και σχολιασμός αυτών των αποτελεσμάτων και 

πρότειναν μια πιο συστηματική και διαφανή διαδικασία: στατιστική αποτύπωση των αποτελεσμάτων 

και δημοσίευσή τους, ενημέρωση των φοιτητών για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις 

ενέργειες που έλαβε το Τμήμα για να αντιμετωπίσει περιπτώσεις αδυναμιών.  

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί εδώ ότι το δείγμα των φοιτητών που ανταποκρίθηκαν μέχρι 

σήμερα στην αξιολόγηση των μαθημάτων είναι εξαιρετικά μικρό, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει τη 

στατιστική αποτύπωσή τους και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Επιπλέον, οι σοβαρές 

ελλείψεις στο διοικητικό προσωπικό του Τμήματος δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την ομαλή 

διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθημάτων. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Ο μεγάλος αριθμός εισαγομένων φοιτητών καθώς και ο ολοένα συρρικνούμενος αριθμός των 

διδασκόντων λόγω της μη αντικατάστασης των αποχωρούντων, δεν επιτρέπουν προς το παρόν 

οποιαδήποτε διαφοροποίηση ως προς το είδος της προσφερόμενης διδασκαλίας. 

 Τα προβλήματα λειτουργίας από την υποστελέχωση της γραμματείας του Τμήματος επειδή το 

διοικητικό προσωπικό μειώθηκε τα τελευταία χρόνια σημαντικά (λόγω αλλαγής καθεστώτος ή 

διαθεσιμότητας), έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν κατάλληλα οι 

φοιτητές και να διεκπεραιωθεί εγκαίρως ο αυξημένος όγκος εργασίας (πιστοποίηση τίτλου 

σπουδών, ΑΠΕΛΛΑ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αιτήσεις του ΑΣΕΠ για βεβαίωση συνάφειας των πτυχίων 

κλπ). 

 Αν το πρόγραμμα ERASMUS δεν ενισχυθεί και αναβαθμιστεί, το Τμήμα θα χάσει τις 

δυνατότητες ανταλλαγής με άλλα πανεπιστήμια.  
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Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  

 
α) Κυριότερα Θετικά και αρνητικά σημεία Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά σημεία  

 Δυνατό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, ευρύτερης αναγνώρισης στην Ελλάδα και 

διεθνώς. 

 Πολυδιάστατο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. 

 Τα μαθήματα επιλογής προσφέρουν πολλές διαφορετικές επιλογές στους φοιτητές. 

 Ύπαρξη μαθημάτων με λογική «εφαρμογών» που δίνουν στους φοιτητές εφόδια για την 

αγορά εργασίας. 

 Υλοποίηση προγράμματος πρακτικής άσκησης. 

 Ύπαρξη πτυχιακής εργασίας. 

 Άριστοι εκπαιδευτικοί. 

 Καλή αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών. 

 Πολλαπλές μέθοδοι εξέτασης μαθημάτων. 

 Επικαιροποιημένα συγγράμματα. 

 Σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας ακόμα και σε προπτυχιακό επίπεδο. Έντονη 

εργαστηριακή, επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα. 

 Έντονη δραστηριότητα στον τομέα της οργάνωσης εθνικών και διεθνών συνεδρίων. 

 Έντονη δραστηριότητα από τα μέλη του προσωπικού στον τομέα των δημοσιεύσεων. 

 Πολυγλωσσία επιστημονικού προσωπικού, διάχυση των ερευνών σε διεθνή ακροατήρια. 

 Σύνδεση του προσωπικού και με εξωπανεπιστημιακούς φορείς, διάχυση της επιστημονικής 

γνώσης στην κοινωνία. 

 

Αρνητικά σημεία 

 Μειούμενος αριθμός μελών διδακτικού προσωπικού,  

 Δεν προσφέρονται μαθήματα διαδικτυακά. 

 Κακή αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων σε προπτυχιακό επίπεδο. 

 Παρωχημένος εξοπλισμός σε επίπεδο Η/Υ για τη διδασκαλία προπτυχιακών φοιτητών. 

 Αυξανόμενη έλλειψη χρηματοδότησης. 

 Περιορισμένη κινητικότητα προσωπικού, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης. 

 Περιορισμένος αριθμός υποστηρικτικού προσωπικού. 

 Παρωχημένος εργαστηριακός εξοπλισμός. 

 Κτιριακές ανεπάρκειες (με ιδιαίτερη μνεία στο κτίριο της οδού Καλαμιώτου). 

 Αποθάρρυνση προσωπικού Τμήματος, λόγω περικοπών και εν γένει αντίξοων συνθηκών. 

  
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων 

 Περαιτέρω εξωστρέφεια του Τμήματος. 

 Μεγαλύτερη εμπλοκή προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά έργα. 

 Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού.  

 Επικείμενη αναμόρφωση- επικαιροποίηση προπτυχιακού προγράμματος. 

 Διεύρυνση των εφαρμογών στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, όμως χωρίς περιορισμό 

της θεωρητικής εκπαίδευσης.  

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

 Συρρίκνωση/επιδείνωση της υλικοτεχνικής υποδομής. 

 Παραπέρα μείωση του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. 

 Ο περιορισμός του αριθμού μελών ΔΕΠ, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποικιλία και την 

ποιότητα των προσφερόμενων μαθημάτων 

 Ανυπαρξία συμβασιούχων διδασκόντων του Τμήματος. 
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 Αδυναμία πληρέστερης υποστήριξης των φοιτητών. 

 Αδυναμία των μελών ΔΕΠ να συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό σε συνέδρια εκτός 

Αθήνας, προπαντός δε στο εξωτερικό.  

 Ανεπάρκεια της βιβλιοθήκης να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις 

 

Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών  

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 

Ασιατικών Σπουδών κρίνεται ως επιτυχημένο, καινοτόμο, καλά διαρθρωμένο, συνεκτικό, 

λειτουργικό. 

 Η Ε.Ε.Α. εξαίρει τη δομή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών το οποίο είναι σύμφωνο 

προς τα διεθνή πρότυπα, και εξαιρετικά δημιουργικό ως προς τη διεπιστημονική προσέγγιση των 

γνωστικών του αντικειμένων από τη σκοπιά του “περιoχικού” προσανατολισμού των σπουδών 

του Τμήματος (Area Studies), καθώς και την εξελιξιμότητα αυτού. 

 Ενδεικτικώς, η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης κρίνει ως ιδιαιτέρως θετικά τόσο την καλή 

διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών, τη λειτουργία του ανά βασικά τμήματα (modules) και 

τη διάκρισή του σε δύο ειδικεύσεις όσο και τις πρωτότυπες πρακτικές διδασκαλίας και μεθόδους 

αξιολόγησης των φοιτητών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

 Σημειώνει ως θετικά στοιχεία τη διάκριση του προγράμματος σε μαθήματα εισαγωγικά, 

μαθήματα προαπαιτούμενα, μαθήματα εξειδίκευσης,  

 Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων αλλά και φοίτησης και 

παρακολούθησης σεμιναρίων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω της αξιοποίησης 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των πολλαπλών δράσεων του Τμήματος για τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας που παράγεται στο Τμήμα.  

 Θετικό σημείο η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας υπό την καθοδήγηση δύο επιβλεπόντων 

καθηγητών.  

 Ο θεσμός του «προαπαιτούμενου» των μαθημάτων Τουρκικής, 

 Επιτυγχάνεται ο κύριος στόχος του Τμήματος, η παροχή, δηλαδή, γνώσεων και ειδικεύσεων 

υψηλής ποιότητας, διαθέτοντας στους φοιτητές του ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων τα 

οποία συσχετίζονται μεταξύ τους διαθεματικώς και δι-επιστημονικώς.  

 Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, βασισμένο σε πρωτότυπες πρακτικές και 

στοχευμένες μεθόδους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οδηγεί τους φοιτητές σε μια σειρά 

συνεχώς διευρυνομένων ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης: 

 Η αφοσίωση και η αυταπάρνηση των διδασκόντων του Τμήματος (οι συμβασιούχοι του 

οποίου αμείβονται ελάχιστα) τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την ποσότητα του 

παρεχόμενου έργου. 

 Επίσης, σημειώνεται η αποτελεσματική προετοιμασία των φοιτητών για τη διεθνοποιημένη 

αγορά εργασίας, δεδομένου ότι εφαρμόζονται με άριστο τρόπο οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι 

διδασκαλίας και αξιολόγησης, ώστε οι απόφοιτοι να εξοπλιστούν με τις απαιτούμενες 

γνώσεις και δεξιότητες. 

 Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από την κοινωνία όπως αυτό αποτυπώνεται στην κάλυψη 

των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης του τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το 

ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, οι επιτυχόντες στις πανελλαδικές ήταν 122, ενώ ο τελικός 

αριθμός των εισαχθέντων όλων των κατηγοριών διαμορφώθηκε σε 126. Συνεπώς 

υπερκαλύφθηκαν οι προσφερόμενες θέσεις. 

 

Η ως άνω θετική εκτίμηση της Ε.Ε.Α. επιβεβαιώθηκε σε συνεντεύξεις με τους ίδιους τους 

φοιτητές καθώς και με τους διδάσκοντες του Τμήματος. 
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Αρνητικά Σημεία  

 Σημειώνεται η υψηλή αναλογία φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ. Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα 

διαθέτει έντεκα (11) μέλη ΔΕΠ/ΕΠ  που αντιστοιχούν σε 401 ενεργούς φοιτητές (αναλογία 

1/50) 

 Ο μεγάλος φόρτος εργασίας των διδασκόντων, 

 Πρέπει επίσης να σημειωθεί η έλλειψη ακόμη της δυνατότητας εκπροσώπησης και άλλων 

ασιατικών γλωσσών και πολιτισμών (όπως της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Περσίας) στο 

πρόγραμμα του Τμήματος. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης των θετικών σημείων  

 Πρέπει να τονισθεί η ιδιαίτερη σημασία της ύπαρξης και αποδοτικής λειτουργίας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών ενός τμήματος αυτού του περιεχομένου, με την έννοια 

επιστημονικού συνδέσμου όχι μόνο προς μια ιδιαίτερα σημαντική γειτονική χώρα αλλά και 

προς μια ολόκληρη ήπειρο. 

 Το Τμήμα μέσω της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων (και αυτοαξιολογήσεων), προκειμένου κατ' έτος να αναπροσαρμόζει – αν και 

όπου χρειάζεται – το Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε όχι μόνον να διορθώνει ενδεχόμενες 

αδυναμίες αλλά και να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της κοινωνίας. Την ίδια διαπίστωση 

έκανε και η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

 Σύμφωνα με την Έκθεση των Ε.Α., το Τμήμα έχει διατυπώσει με σαφήνεια μεσοπρόθεσμους 

και μακροπρόθεσμους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς στόχους (Έκθεση Εξωτερικής 

Αξιολόγησης, σελ. 19), οι οποίοι όμως ανακόπτονται εάν συνεχίσει το Τμήμα να λειτουργεί υπό 

τους νυν περιορισμούς χρηματοδότησης, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οικονομικής ενίσχυσης στο 

διδακτικό προσωπικό για συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, χρηματοδότησης για 

μεταδιδακτορική έρευνα, κτηριακών υποδομών/ασφυκτικού φυσικού χώρου. 

 Ο κίνδυνος να αυξηθεί ο υπάρχων φόρτος εργασίας λόγω της αδυναμίας του Τμήματος να 

στελεχωθεί με επαρκή αριθμό μελών ΔΕΠ για την κάλυψη ευρύτερου συνόλου μελέτης 

ασιατικών γλωσσών και πολιτισμών 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 

(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία 

 Η ευρύτητα γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων, προερχομένων από διαφορετικούς 

επιστημονικούς χώρους (Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Τέχνη, Πολιτισμός, Επιστήμες κ.λπ.) 

 Ο ισχυρός διεπιστημονικός χαρακτήρας του Προγράμματος  

 Ο υψηλός βαθμός ανταπόκρισης του περιεχομένου των μαθημάτων στις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Η επιδίωξη του Προγράμματος της λειτουργικής διασύνδεσης θεωρίας και πράξης μέσα από 

εργαστηριακά μαθήματα, πρακτικές ασκήσεις, βιωματικές δραστηριότητες και σεμινάρια καθώς 

και της εκπόνησης εργασιών για την αξιολόγηση των φοιτητών σε μεγάλο αριθμό μαθημάτων 

 Η παρουσία καινοτομικών μαθημάτων στο Πρόγραμμα, σύμφωνα και με τα σύγχρονα διεθνή 

δεδομένα 

 Η δυνατότητα επιλογής τρόπου εξέτασης (απαλλακτική επιστημονική εργασία, συνδυασμός 

γραπτής εξέτασης και εργασίας, εισηγήσεων από τους φοιτητές κ.λπ.) από τους ίδιους τους 

φοιτητές σε έναν αριθμό μαθημάτων του Προγράμματος 

 Οι δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα για σύνδεση με την εκπαιδευτική έρευνα σε 
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θεωρητικό, μεθοδολογικό και πρακτικό επίπεδο  

 Η προαπαιτούμενη πρακτική άσκηση των φοιτητών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα σε 

Δημοτικά Σχολεία, που τους προσφέρει πέραν από την εμπειρία της συνεργασίας με την 

εκπαιδευτική κοινότητα και την εξοικείωση με διαδικασίες λήψης απόφασης και επίλυσης 

προβλημάτων στη σχολική κοινότητα και το ευρύτερο περιβάλλον 

 Η συστηματική αξιοποίηση των συνεχώς εξελισσόμενων ψηφιακών τεχνολογιών στο 

μεγαλύτερο μέρος του Προγράμματος Σπουδών 

 Η παρεχόμενη γνώση για την παραγωγή και αξιοποίηση εποπτικού υλικού από τους ίδιους τους 

φοιτητές 

 Η συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται στα σχολεία, με 

αντικείμενα την προσέγγιση σύγχρονων κοινωνικών και παιδαγωγικών προβλημάτων  

 Η ενεργός υποστήριξη των φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας στο 

πλαίσιο διμερών ευρωπαϊκών συμφωνιών 

 Η διεξαγωγή βιωματικών σεμιναρίων υποστηρικτικών των μαθημάτων, που γίνονται σε 

συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς, για τη μελέτη και πρόληψη κρίσιμων ζητημάτων στην 

τάξη και την ευρύτερη σχολική κοινότητα 

 Ο υψηλός βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος στις σύγχρονες απαιτήσεις της 

επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή (και διασφαλιστικά από άποψη 

επαγγελματικής αποκατάστασης) Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται στα Ελληνικά 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως προκύπτει από το ύψος της βάσης εισαγωγής (Μ.Ο. 

2010-2013> 17.500) και τη σειρά προτίμησης (1
η
 προτίμηση στη συντριπτική πλειονότητα των 

φοιτητών) 

 

Αρνητικά Σημεία  

 Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών σε σχέση με τη συνεχή συρρίκνωση του διδακτικού προσωπικού 

που δημιουργεί πολυπληθή ακροατήρια, με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της διδασκαλίας  

 Το έλλειμμα απαιτούμενων χώρων διδασκαλίας, σπουδαστηρίων και εργαστηρίων 

 Η απουσία της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής στις αίθουσες διδασκαλίες (μηχανήματα 

προβολής κ.λπ.), που υποχρεώνει τους διδάσκοντες να την υποκαθιστούν εν μέρει εξιδίων. 

 Έλλειψη επιστημονικών συνεργατών και επιστημονικού τεχνικού προσωπικού για την 

αναγκαία υποστήριξη της διεξαγωγής ορισμένων μαθημάτων (π.χ. μαθημάτων που αξιοποιούν 

εργαστήρια, βιωματικές ομάδες μάθησης κ.λπ.)  

 Δραματική μείωση του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων του Τμήματος σε ποσοστό άνω 

του 50 % με εύλογες και βαρύνουσες επιπτώσεις. 
 

 (β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης των Θετικών Σημείων  

 Περαιτέρω διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη με εμπλουτισμό του Προγράμματος 

σπουδών με εργαστήρια εφαρμογής, περισσότερες βιωματικές δραστηριότητες κ.λ.π. 

 Περαιτέρω συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία και απόκτηση πρόσθετης εργασιακής 

εμπειρίας για τους φοιτητές 

 Διεύρυνση των υπαρχουσών πρακτικών ασκήσεων και ενσωμάτωση νέων σε περισσότερα 

γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα 

 Συστηματική αξιοποίηση και εμπλουτισμός της διδακτικής πράξης με τις συνεχώς 

εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες  

 Υποστήριξη και ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και 

της συνεχούς κατάρτισής τους για την επαγγελματική τους εξέλιξη 

 Συμμετοχή φοιτητών σε εκπαιδευτικά ερευνητικά προγράμματα που θα εκπονούνται στα 

σχολεία με την ευθύνη του Τμήματος 

 Παρώθηση των φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα διμερών ευρωπαϊκών 

συμφωνιών 

 Υιοθετήθηκαν και υλοποιούνται άμεσα ήδη, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εκείνες οι 

sep4u.gr

47



 

παρατηρήσεις – συστάσεις που υφίσταντο (π.χ. διεύρυνση πρακτικών ασκήσεων).  

 Κατά την τελευταία πενταετία πραγματοποιείται τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών με 

εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων, καθώς και ετήσια αναθεώρηση και εμπλουτισμός 

των υπαρχόντων μαθημάτων λαμβάνοντας υπ’ όψη τα σύγχρονα επιστημονικά και ερευνητικά 

δεδομένα, κατά επιστημονικό πεδίο. 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

Υποβάθμιση του παρεχόμενου διδακτικού έργου και της ποιότητας του Προγράμματος 

σπουδών από: 

 τη συνεχή συρρίκνωση του διδακτικού προσωπικού και την έλλειψη επιστημονικών 

συνεργατών και επιστημονικού τεχνικού προσωπικού 

 τον μεγάλο αριθμό φοιτητών σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων 

 το έλλειμμα απαιτούμενων χώρων διδασκαλίας, σπουδαστηρίων και εργαστηρίων 

 την απουσία της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής στις αίθουσες διδασκαλίες  

 την μείωση του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων του Τμήματος  

 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία 

 Εξαιρετικά Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα Μαθημάτων. 

 Τα μαθήματα – εισηγήσεις δεν ξεπερνούν τις δύο ώρες παρακολούθησης ανά μάθημα. 

 Προσανατολισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων στις δραστηριότητες και εργασίες των 

φοιτητών και όχι στις ώρες διδασκαλίας. 

 Καινοτόμες Μέθοδοι εκπαίδευσης. 

 Η κόπωση που αναπόφευκτα δημιουργεί το βεβαρημένο διδακτικό έργο έχει αναληφθεί με 

πλήρη συνείδηση και ομοφωνία από τους διδάσκοντες του Τμήματος και δεν συνεπάγεται 

εκπτώσεις στην επιστημονική παραγωγή, η οποία κρίθηκε επαρκής από την εξωτερική 

αξιολόγηση. Είναι δηλαδή αποδεδειγμένο ότι το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει 

αναλάβει τις ευθύνες του για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την τρέχουσα δυσμενή συγκυρία 

και σε διδακτικό και σε επιστημονικό επίπεδο. 

 Η διεθνής παρουσία του Τμήματος αναγνωρίστηκε ως πολύ υψηλή σε σχέση με όλα τα άλλα 

ελληνικά παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων. 

 

Αρνητικά Σημεία 

 Ο αριθμός προσφερομένων κατ επιλογή μαθημάτων είναι μεγαλύτερος απ’ ό,τι θα ήταν 

σκόπιμο, κατά την έκθεση αξιολόγησης, ώστε να μπορούν να ενισχυθούν επαρκώς τα 

υποχρεωτικά μαθήματα και η διασφάλιση ελεύθερου χρόνου των μελών ΔΕΠ για άλλες 

επιστημονικές δραστηριότητες. 

 Η εφαρμογή του συγκεκριμένου απαιτητικού ΠΠΣ καταναλώνει μεγάλο χρόνο του 

επιστημονικού προσωπικού σε διδακτικά καθήκοντα και αυτό επηρεάζει κάπως την παραγωγή 

επιστημονικού έργου. 

 Το ΠΠΣ δεν εμφανίζει επαρκή αριθμό υποχρεωτικών γνωστικών αντικειμένων υπόβαθρου στην 

περιοχή των ΤΠΕ, των Μαθηματικών και της Ψυχολογίας. 

 Ραγδαία μείωση του διδακτικού προσωπικού για τους γνωστούς λόγους. 

 Μεγάλα ακροατήρια στα υποχρεωτικά μαθήματα (250-300 φοιτητές). 
 

(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Με δεδομένη τη ριζική μεταβολή τόσο του ακαδημαϊκού όσο και του κοινωνικού σκηνικού, το 

ΤΕΑΠΗ εκτίμησε ότι το ΠΠΣ χρειάζεται μια ριζική αναδιάρθρωση. Στην αναδιάρθρωση αυτή 

προχώρησε την άνοιξη του 2011-12 και το νέο ΠΠΣ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2012-13, αξιολογήθηκε εσωτερικά και εξωτερικά τον Σεπτέμβριο του 2013 και συνεχίζει να 
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εφαρμόζεται με επιμέρους αναθεωρήσεις που επέβαλαν τα πορίσματα των αξιολογήσεων σε 

συνδυασμό με τους στόχους του ΤΕΑΠΗ. 

 

(1
ον

) Το αναθεωρημένο ΠΠΣ του ΤΕΑΠΗ υπηρετεί τον κεντρικό στόχο: να δώσει στους φοιτητές και 

τις φοιτήτριές του τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας 

των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, 

κοινωνιολογικών, παιδαγωγικών, περιεχομένου) που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα και ασφαλώς την οργάνωση της παιδαγωγικής / διδακτικής πράξης.  

 

(2
ον

) Με τη μείζονα αναθεώρηση (του 2012-13) μεταξύ των άλλων ενεργοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

καινοτομίες:  

- Για να αντιμετωπιστεί η ραγδαία μείωση του διδακτικού προσωπικού, καθώς και οι αριθμοί των 

φοιτητών που παρακολουθούν κάθε μάθημα, χωρίς να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των 

πιστωτικών μονάδων (ΠΜ/ ECTS) που προσφέρει το Τμήμα με την απόκτηση πτυχίου, 

αυξήθηκε ο αριθμός μαθημάτων που προσφέρει ο κάθε διδάσκων από 4 ανά ακαδημαϊκό έτος σε 

6 (τρία από δύο ανά εξάμηνο).  

- Η κίνηση αυτή έδινε τη δυνατότητα μιας κατά περίπου 50% αύξησης του αριθμού των 

μαθημάτων σε μια περίοδο όπου το διδακτικό προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων και των 

διδασκόντων με σύμβαση του Ν. 407) μειωνόταν κατά περίπου 30% για το 2012-13 και 40% για 

το 2014-15. 

- Η δυνατότητα για προσφορά μεγαλύτερου αριθμού μαθημάτων επέτρεψε στο Τμήμα τη μείωση 

των φοιτητών που παρακολουθούν τουλάχιστον τα υποχρεωτικά μαθήματα, αφού οι 

διδάσκοντες συναφή αντικείμενα συμφώνησαν να τα προσφέρουν συνεργαζόμενοι σε 

περισσότερα από ένα τμήματα φοιτητών ανά μάθημα.  

- Έτσι τα ακροατήρια των περισσότερων υποχρεωτικών μαθημάτων μειώθηκαν από 250 έως 300 

φοιτητές ανά μάθημα σε 125-150 (εκεί όπου δημιουργήθηκαν δύο τμήματα), σε 80-100 (εκεί 

όπου δημιουργήθηκαν τρία τμήματα) αλλά και σε 30-40, σε μαθήματα όπως η Πρακτική 

Άσκηση του 4ου έτους ή η Θεματική Βδομάδα του 3ου, όπου οι διδάσκοντες συμφώνησαν να 

συμμετέχουν μαζικά. 

(3
ον

) Για να αποφύγει το Τμήμα την αύξηση των δηλούμενων ωρών διδασκαλίας του κάθε 

διδάσκοντα από 6 ανά εξάμηνο σε 9 (με ότι θα σήμαινε μια τέτοια κίνηση στο ευρύτερο εργασιακό 

πλαίσιο της πανεπιστημιακής κοινότητας), όλα τα μαθήματα προσαρμόστηκαν σε 2ωρες διαλέξεις, 

χωρίς να υποβιβαστεί ο αριθμός των ΠΜ/ ECTS που πρόσφεραν.  

 

(4
ον

) Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση έδειξε ότι η επιλογή αυτή είχε συνολικά θετικά 

αποτελέσματα κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής της:  

o α) Η 2ωρη διδασκαλία μείωσε στην ουσία ελάχιστα τον πραγματικό χρόνο των 3ώρων 

διαλέξεων, αφού οι δύο ώρες εξαντλούν τον πραγματικό χρόνο που μπορεί κάποιος να 

συμμετέχει ουσιαστικά σε ένα μάθημα και τα 3ωρα με διάλειμμα δεν πρόσφεραν ποτέ στο 

παρελθόν μεγαλύτερο ουσιαστικό χρόνο διδασκαλίας από 2,5 ώρες. 

o β) Η προσαρμογή του μαθήματος σε 2ωρη διάλεξη μετέφερε σημαντικό μέρος έργου στους 

φοιτητές με θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (δες αξιολόγηση διδακτικού έργου), αφού τα 

υποκείμενα μαθαίνουν κυρίως από αυτά που κάνουν σε αντικείμενα που τα ενδιαφέρουν και 

ελάχιστα από αυτά που ακούν.  

o γ) Οι διδάσκοντες βρέθηκαν να συνεργάζονται μεταξύ τους επί της ουσίας της διδασκαλίας, 

επειδή υποχρεώθηκαν να τροποποιήσουν τις διδακτικές πρακτικές τους για να μπορέσουν να 

διδάξουν το ίδιο αντικείμενο σε δυο ή περισσότερα διαφορετικά τμήματα φοιτητών.  

o δ) Οι φοιτητές βρέθηκαν να συνεργάζονται επί μεγαλύτερους χρόνους προσωπικά με τους 

διδάσκοντες για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας το έργο τους και ε) Οι αίθουσες διδασκαλίας 

γέμισαν από φοιτητές. 

 

(5
ον

) Σε ότι αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων του ΠΠΣ, αυτό εμπλουτίστηκε σε κατεύθυνση 

που να ανταποκρίνεται στη διαφαινόμενη τάση αύξησης της απασχόλησης των αποφοίτων μας στην 
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ιδιωτική εκπαίδευση, γεγονός που σημαίνει και αποφοίτους με αυξημένα προσόντα για μια 

αναβαθμισμένη Δημόσια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το ΠΠΣ αύξησε σε 3 (από 2) τα υποχρεωτικά 

μαθήματα Μεθοδολογίας δημιουργώντας περισσότερα από ένα τμήματα φοιτητών ανά μάθημα και 

εισήγαγε για πρώτη φορά ένα υποχρεωτικό εξαμηνιαίο μάθημα Πρακτικής Άσκησης στην Έρευνα, για 

τους φοιτητές του 4ου έτους.  

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Σε σχέση με τον μεγάλο αριθμό μαθημάτων και μάλιστα επιλεγόμενων, το ΤΕΑΠΗ δεν 

σκοπεύει να τον μειώσει αλλά θα τον αυξήσει για να συνεχίσει να προσφέρει στους φοιτητές του 

την τριπλή δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και στον επιστημονικό χώρο και στον χώρο της 

τυπικής εκπαίδευσης και στον χώρο της μη τυπικής/ άτυπης εκπαίδευσης. 

 Τεκμήριο για την ορθότητα της επιλογής αποτελεί το γεγονός ότι σε μια περίοδο που δεν 

προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί για τα δημόσια νηπιαγωγεία, οι απόφοιτοί του ΤΕΑΠΗ (αλλά 

και μεγάλος αριθμός από τους φοιτητές του Τμήματος), κατά κανόνα δεν είναι άνεργοι. 

 Το ΠΠΣ κάλυψε την έλλειψη σε μαθήματα ΤΠΕ με τη διδασκαλία 4 σχετικών μαθημάτων από 

μέλος ΕΕΔΙΠ που μετατάχθηκε στο Τμήμα μας από το Τμήμα Πληροφορικής. Καθιέρωσε ως 

υποχρεωτικά δύο μαθήματα υπόβαθρου από τις θετικές επιστήμες (ένα Μαθηματικών και ένα 

Φυσικών Επιστημών) και ενίσχυσε τα μαθήματα Ψυχολογίας με ανάθεση διδασκαλίας σε 

διδάσκουσα του ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου μας. 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  
 

Τμήμα Θεολογίας 

  
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία 

 Το Τμήμα Θεολογίας παρουσιάζει μεγάλη ευρύτητα και πληρότητα θεολογικών γνωστικών 

αντικειμένων.  

 Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες πλήρων 

θεολογικών σπουδών, με παράλληλη έμφαση σε θέματα μεθοδολογίας (π.χ. δια μέσου των 

Instrumenta Studiorum), παιδαγωγικής και εκμάθησης αρχαίων γλωσσών για τη μελέτη των 

πηγών.  

 Προσφέρονται μάλιστα ορισμένα ιδιαίτερα μαθήματα σε συγκεκριμένους γνωστικούς χώρους, 

όπως για τον μυστικό Ιουδαϊσμό και το Ταλμούδ, τα οποία δεν διδάσκονται σε πανεπιστημιακό 

επίπεδο αλλού στην Ελλάδα.  

 Από το 2013 στο Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιείται δίωρη εβδομαδιαία Διδακτική 

Άσκηση των φοιτητών στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το σύστημα 

mentoring και τη συνεργασία 45 σχολικών μονάδων και 60 εκπαιδευτικών. Μάλιστα, 

παράλληλα πραγματοποιείται έρευνα της μεθόδου mentoring η οποία το 2013 εντάχθηκε στα 

ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΚΕ.  

 Σύμφωνα με τους εξωτερικούς αξιολογητές το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 

αποβλέπει κυρίως στη σπουδή και εξοικείωση των φοιτητών με την Ορθόδοξη θεολογική 

παράδοση συνολικά (κυρίως δε ως προς τις αρχές, προϋποθέσεις και κατευθύνσεις της, αλλά και 

την ιστορία της) σε διορθόδοξο, διαχριστιανικό και διαθρησκειακό πλαίσιο καθώς και σε 

διάλογο με άλλους επιστημονικούς κλάδους.  

 Η δόμηση του Προγράμματος Σπουδών γίνεται σε τέσσερις βασικούς Τομείς, και αντιστοιχεί εν 

πολλοίς στα διεθνή δεδομένα στον ευρύτερο θεολογικό επιστημονικό χώρο.  

 Το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών κρίνεται ως πλούσιο, επαρκές και αντιπροσωπευτικό του 

χαρακτήρα του Τμήματος. 

 Πολλοί νεοεισερχόμενοι στο Τμήμα φοιτητές δεν είχαν αυτό ως πρώτη τους επιλογή. Εν τούτοις, 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους επηρεάσθηκαν θετικά και εν πολλοίς δεν μετάνιωσαν για το 
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ότι βρέθηκαν στο Τμήμα αυτό και ήλθαν σε ουσιαστική επαφή με την Ορθόδοξη Θεολογία. 

Αυτό καταγράφεται προφανώς στα θετικά στοιχεία της υφιστάμενης διδασκαλίας στο Τμήμα και 

η οποία αντανακλά την γενικότερη επίδρασή του.  

 

Αρνητικά Σημεία  

 Το διδακτικό πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε παραδόσεις σε μεγάλα ακροατήρια φοιτητών και 

δεν υπάρχει συνήθως η έννοια του σεμιναρίου και του φροντιστηρίου σε περιορισμένο κύκλο 

φοιτητών, πράγμα εν πολλοίς αδύνατο λόγω του συνολικά μεγάλου αριθμού των εγγεγραμμένων 

φοιτητών στο Τμήμα (πάνω από 4.000). 

 Η αναλογία διδακτικού προσωπικού και φοιτητών είναι βασικά δυσανάλογη. Τα μέλη ΔΕΠ 

αναγκάζονται να υπερβούν κατά πολύ τις προβλεπόμενες από το νόμο εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και αυτό επιβαρύνει προφανώς τις άλλες δραστηριότητές τους (π.χ. τις 

ερευνητικές). 

 Υπάρχουν βεβαίως σοβαρότατες ελλείψεις σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής και νέων 

πληροφοριακών συστημάτων. 

 Δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχής ο διαχωρισμός μεταξύ του Τμήματος Θεολογίας από αυτού της 

Κοινωνικής Θεολογίας υπό την οπτική του Προγράμματος Σπουδών και κάποιων μαθημάτων. 

 Το πρόγραμμα σπουδών δίνει μεγάλη έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία σε βάρος των 

υπόλοιπων θρησκειών και δογμάτων. 

 Οι διεθνείς συνεργασίες και οι συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς αποτελούν κυρίως 

μεμονωμένες προσωπικές πρωτοβουλίες μελών ΔΕΠ και όχι το αποτέλεσμα μια συνολικής 

στρατηγικής του Τμήματος. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης Θετικών Σημείων 

Η Θεολογική Σχολή Αθηνών υπάρχει από την ίδρυση του ΕΚΠΑ το 1837, ανήκει στις 

παλαιότερες Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές παγκοσμίως και έχει μακρά εμπειρία στο χώρο της 

θεολογικής εκπαίδευσης, η δε συνολική προσφορά της στον Ορθόδοξο κόσμο και πέραν αυτού 

είναι τεράστια και ανεκτίμητη. Οπωσδήποτε όμως υπάρχουν σημεία τα οποία επιδέχονται βελτίωσης 

και εντοπίστηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Είναι ακριβώς πάνω σε αυτά τα 

ζητήματα που εργάζεται η Γενική Συνέλευση με σκοπό τη θεραπεία τους το ταχύτερο δυνατό. 

Μεταξύ των άλλων δίνεται έμφαση στα εξής: 

 

(α) Συνεργασία με άλλες επιστήμες και δόγματα 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο εμφανής η προσπάθεια του Τμήματος να κινηθεί 

αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση διαλόγου με τις άλλες επιστήμες, εντάσσοντας στο 

πρόγραμμά του μαθήματα όπως π.χ. «Ψυχολογία με στοιχεία Ψυχιατρικής», «Εισαγωγή και 

Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Φύλο και Παιδεία» σε προπτυχιακό επίπεδο ή επίσης «Διάλογος 

Φιλοσοφίας και Θεολογίας» και «Διάλογος Θεολογίας, Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής» σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Τμήμα έχει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό ΔΕΠ για τη διδασκαλία 

στο ανωτέρω Πρόγραμμα Σπουδών, αν και πάλι η ανάγκη επιπλέον ειδικευμένων προσλήψεων για 

τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων κρίνεται σκόπιμη. 

 

(β) Εμπλουτισμός Μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και προσαρμογή του στις προδιαγραφές 

και υποδείξεις της Μπολόνια 

 

Σύμφωνα με την Έκθεση της Εξωτερικής Αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της μέχρι  

τούδε εξέλιξης του Τμήματος και της εφαρμογής του ανωτέρου Προγράμματος Σπουδών 

χαρακτηρίζονται ως ικανοποιητικά, αποτελεσματικά και επιτυχή.  

 Το Τμήμα στις σχετικές Εκθέσεις του έχει μεν αντίληψη ορισμένων ελλείψεων και έχει κάνει 

βελτιωτικούς προγραμματισμούς, όπως φάνηκε και κατά τις προσωπικές συναντήσεις της ΕΕΑ 

με τα μέλη του. Από την άλλη πλευρά, προκύπτει εν μέρει η εντύπωση ότι δίνεται μεγαλύτερη 
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έμφαση στις εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας του και στα συναφή προβλήματα που 

επηρεάζονται από διαφόρους εξωγενείς κυρίως παράγοντες (π.χ. την πολιτεία). Παράλληλα 

όμως, θα πρέπει να γίνεται κατά καιρούς και μια κριτική θεώρηση του όλου Προγράμματος 

Σπουδών, με σκοπό την ενδεχόμενη ανανέωση και επικαιροποίησή του.  

 Εντούτοις, από το 2013 στο Τμήμα επιχειρείται προσαρμογή του Προγράμματος Σπουδών με 

βάση την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το Πρόγραμμα Σπουδών αυτό θα μπορούσε να 

εμπλουτισθεί περαιτέρω με την προσθήκη ορισμένων επικαίρων μαθημάτων, όπως τις 

ακαδημαϊκή ανταλλαγές στον χώρο της Θεολογίας και το διάλογό της με άλλες μη θεολογικές 

επιστήμες 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά Σημεία  

 Η ΕΕΑ επιθυμεί να τονίσει ότι χωρίς ριζική και ουσιαστική αντιμετώπιση από την πολιτεία των 

διαφόρων προβλημάτων στο Τμήμα Θεολογίας (και στη Θεολογική Σχολή γενικότερα) δεν είναι 

δυνατή η όποια βελτίωση της λειτουργίας του και η εκπλήρωση της αποστολής του. Οι κίνδυνοι 

υποβάθμισης του Προγράμματος Σπουδών και της αποτελεσματικότητας του συνδέονται με 

ορισμένους παράγοντες όπως οι κάτωθι: 

 Η γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος συνολικά είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται ποικίλα προβλήματα και να διεκπεραιώνονται πολλά ζητήματα από τους ίδιους 

τους διδάσκοντες με προσωπικό κόστος.  

 Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής γενικά, παρότι πλούσια, παρουσιάζει τεράστιες ελλείψεις 

στον τομέα της απόκτησης νέων εκδόσεων και περιοδικών, της αρχειοθέτησης και ταξινόμησης, 

της ηλεκτρονικής υποστήριξης, του προσωπικού και των χώρων της. Για παράδειγμα, η 

πρόσβαση σε ψηφιοποιημένο βιβλιογραφικό υλικό είναι ελλιπεστάτη, πολλά δε βιβλία 

κινδυνεύουν από υγρασία και διάφορες φθορές, ενώ οι δωρεές προσωπικών βιβλιοθηκών που 

έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια παραμένουν πλήρως ανεκμετάλλευτες. Η ύπαρξη πόρων για 

τη βελτίωση των συνθηκών αυτών είναι επίσης ισχνή.  

 Στον τομέα των νέων τεχνολογιών τα πράγματα είναι επίσης προβληματικά, όπως π.χ. λόγω 

έλλειψης ή μη επάρκειας υπολογιστών, έλλειψης Powerpoint για διδασκαλία, ασύρματου 

διαδικτύου (Wi-Fi) στο χώρο της Σχολής και δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης. Δεν υπάρχει επίσης 

ειδική συμβουλευτική υπηρεσία για τους φοιτητές.  

 Ειδικά δε στο θέμα των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Τμήματος, οι σχετικές 

ελλείψεις είναι ακόμη μεγαλύτερες και η όλη κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. (π.χ. έλλειψη 

θέρμανσης και κλιματισμού, υγρασία, φθορές και καταστροφές, παντελής έλλειψη φύλαξης και 

συντήρησης, ανεπάρκεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων).  

 Τέλος, η επανενεργοποίηση του θεσμού του Πανεπιστημιακού Εφημερίου της Καπνικαρέας, ο 

οποίος υφίστατο παλαιότερα ως νομοθετημένη θέση, καθώς και η περάτωση του 

πανεπιστημιακού Ναού στο χώρο της Θεολογικής Σχολής κρίνονται επιτακτικές, δοθείσης της 

στενής σχέσης τους με θέματα Ορθόδοξης Λατρείας και Αγωγής καθώς και της Ορθόδοξης 

παράδοσης γενικότερα. 

 

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

Στα θετικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 

επισημαίνονται τα εξής: 

 Η διδασκαλία στο Τμήμα, σύμφωνα με μαρτυρία των φοιτητών, είναι γενικά ικανοποιητική και 

έχει θετικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα, παρόλο που πολλοί εισελθόντες στο Τμήμα δεν 

είχαν αυτό ως πρώτη τους επιλογή. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους επηρεάσθηκαν θετικά, 

παρέμειναν στο Τμήμα και ήρθαν σε ουσιαστική επαφή με την Ορθόδοξη Θεολογία.  

 Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες και συνεργασίες λόγω της σχέσης του Τμήματος με την 

επίσημη Εκκλησία στην Ελλάδα, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, με διεθνείς οργανισμούς, άλλους 
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εκκλησιαστικούς και θρησκευτικούς φορείς, με διαφόρους κοσμικούς φορείς καθώς και με την 

ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν επίσης πολλά προγράμματα ανταλλαγών και πολλές άλλες 

διαπανεπιστημιακές συνεργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με Ορθόδοξες και άλλες 

Θεολογικές Σχολές. 

 

Αρνητικά Σημεία  

Στα αρνητικά σημεία μεταξύ άλλων καταγράφεται ότι:  

 Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, θα πρέπει να κυριαρχεί η πρακτική διάσταση της 

Ορθόδοξης Θεολογίας με παράλληλη έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της. Πράγματι πολλά 

από τα προσφερόμενα μαθήματα και ο γενικότερος κύκλος σπουδών τείνουν κυρίως προς αυτή 

την κατεύθυνση. Στην τωρινή όμως εκδοχή του προγράμματος αυτή η διάσταση και ο 

χαρακτήρας δεν είναι τόσο ευκρινής και διακριτός. 

 Υπάρχουν και πολλά μαθήματα της θεωρούμενης πρακτικής κατεύθυνσης, τα οποία 

προσφέρονται και από το Τμήμα Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή, όποτε παρουσιάζονται 

αλληλοεπικαλύψεις. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι διακριτός ο επιδιωκόμενος αποκλειστικά 

πρακτικός σκοπός και το κοινωνικό προφίλ του Τμήματος, ώστε να διαχωρίζεται σαφώς από το 

Τμήμα Θεολογίας. Χρειάζεται να γίνει σαφέστερη επιλογή κατευθύνσεων και μαθημάτων 

εμφανέστερου πρακτικού χαρακτήρα και αλλαγή στην ονομασία Τομέων με γνώμονα την 

πρωτεύουσα στόχευση του Τμήματος. 

 Το διδακτικό πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε παραδόσεις σε μεγάλα ακροατήρια φοιτητών και 

δεν εκπροσωπείται συνήθως η έννοια του σεμιναρίου και φροντιστηρίου σε περιορισμένο κύκλο 

φοιτητών, πράγμα που καθίσταται βέβαια αδύνατο λόγω του μεγάλου αριθμού των 

εγγεγραμμένων.  

 Η αναλογία διδακτικού προσωπικού και φοιτητών είναι βασικά δυσανάλογη.  

 Το ΔΕΠ δεν συνεπικουρείται στο διδακτικό και επιστημονικό έργο του από διδακτικό 

προσωπικό επί συμβάσει 407, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ. Τα μέλη ΔΕΠ αναγκάζονται να υπερβούν κατά 

πολύ τις προβλεπόμενες από το νόμο εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας.  

 Η γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος συνολικά είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται ποικίλα προβλήματα και να διεκπεραιώνονται πολλά ζητήματα από τους ίδιους 

τους διδάσκοντες με προσωπικό κόστος. 

 Ο τομέας Θρησκειολογίας φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένος, δεδομένου ότι, εκτός του 

αναγνωρισμένου ειδικού διδάσκοντος για τα Ιαπωνικά και Κινεζικά Θρησκεύματα, ελλείπουν 

τελείως άλλες ειδικεύσεις και δή σε καίριους χώρους. Για παράδειγμα, η διδασκαλία του Ισλάμ 

δεν είναι επαρκής, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί κεντρικό αντικείμενο στον χώρο της διδασκαλίας 

των μη χριστιανικών θρησκευμάτων. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες Αξιοποίησης θετικών Σημείων  

 Τα αποτελέσματα της μέχρι τούδε εξέλιξης του Τμήματος μπορούν να χαρακτηρισθούν επιτυχή 

σε γενικές γραμμές, εντούτοις χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις σε πολλούς τομείς. Τα 

υπάρχοντα προβλήματα οφείλονται στο όλο υπόβαθρο της αρχικής δημιουργίας του Τμήματος 

κυρίως λόγω εξωτερικών παραγόντων και όχι λόγω ουσιαστικών δυσχερειών κατά την εξέλιξη 

του Τμήματος κατά τα τελευταία χρόνια (π.χ. έλλειψη διδακτικού προσωπικού και κονδυλίων, 

πάγωμα νέων θέσεων κ.ά)  

 Το Τμήμα καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση 

των θετικών σημείων. Βασικοί άξονες αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία 

αυτοχρηματοδοτούμενων ΠΜΣ, σεμιναρίων και θερινών σχολείων με σκοπό την αυτοδύναμη 

χρηματοδότηση του Τμήματος, η ενίσχυση της έρευνας των μελών ΔΕΠ μέσω της διεκδίκησης 

ανάληψης περισσότερων  ερευνητικών προγραμμάτων, η προκήρυξη γνωστικών αντικειμένων 

συναφών προς τους εκπαιδευτικούς στόχους του Τμήματος και η ενίσχυση του δυναμικού του 

με νέους επιστήμονες.  

 Μεσοπρόθεσμα επιδιώκεται η αύξηση του αριθμού των μελών ΔΕΠ, η μείωση της 
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γραφειοκρατίας, η πιο ευέλικτη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων, η αύξηση του 

ελλιπούς διοικητικού προσωπικού και εκπαίδευση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού για την 

κάλυψη αναγκών που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. 

 Επίσης κρίνεται αναγκαίο να δοθεί βάρος και σε περαιτέρω βελτιωτικά μέτρα, όπως ειδικές 

εκπαιδευτικές εκδρομές και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό, οι οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα να συνδυαστούν με την πρακτική κατεύθυνση 

του όλου Τμήματος και να συμπληρώσουν με ιδανικό τρόπο το Πρόγραμμα Σπουδών. 
  
Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Η δημιουργία του Τμήματος οφείλεται βασικά στις ειδικές εξελίξεις που συνέβησαν στη 

Θεολογική Σχολή Αθηνών ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι οποίες το 1982 με τον 

Νόμο-Πλαίσιο 1268 οδήγησαν στη δημιουργία δύο διαφορετικών, αυτονόμων και ισοτίμων 

Τμημάτων μέσα στην ίδια τη Θεολογική Σχολή βάσει του παραπάνω νόμου προήλθε τελικά το 

1994 το παρόν Τμήμα με τη σημερινή του ονομασία. Πρέπει να ομολογηθεί ότι στις Θεολογικές 

Σχολές του εξωτερικού, ομολογιακές και μη, ένας παρόμοιος εσωτερικός διαχωρισμός και δή με 

την μορφή αυτή δεν συνηθίζεται.  

 Ο βασικότερος κίνδυνος εκπορεύεται από την μη σαφή οριοθέτηση του αντικειμένου του 

Τμήματος ως προς αυτό της Θεολογίας. Παρατηρούνται επικαλύψεις μαθημάτων και γνωστικών 

αντικειμένων και δεν αναδεικνύεται η πρακτική διάσταση του Τμήματος με αποτέλεσμα το 

Πρόγραμμα Σπουδών είτε να φαντάζει ως μη ελκυστικό είτε να δέχεται φοιτητές που το Τμήμα 

δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή. 

 Άστοχες κινήσεις της πολιτείας στο παρελθόν συνοδευόμενες από μη σύννομες παρεμβάσεις 

έπληξαν την εικόνα του Τμήματος στην Κοινωνία και προκάλεσαν αβεβαιότητα στους φοιτητές 

και τα μέλη ΔΕΠ για τη συνέχιση της λειτουργίας του. 

 
Γενικό Σχόλιο της (κοινής) Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για τη Θεολογική Σχολή και 

για τα δύο Τμήματα της 

 
 (α) Στρατηγική Αξιοποίησης των Πλεονεκτημάτων της Θεολογικής Σχολής  

Στο επίπεδο της στρατηγικής, σημειώνεται από τους εξωτερικούς αξιολογητές επιπλέον ότι η 

Θεολογική Σχολή συνολικά έχει κάποια σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις 

περισσότερες Θεολογικές Σχολές του κόσμου. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η σημερινή 

ελληνική καθομιλουμένη γλώσσα αποτελεί μετεξέλιξη της αρχαίας ελληνικής, η οποία είναι η 

γλώσσα της Βίβλου (Ο΄, Καινή Διαθήκη, πρώιμος Χριστιανισμός), καθώς επίσης και των 

Ελληνόφωνων Πατέρων της Εκκλησίας και του Βυζαντίου.  

 

Η πρόσβαση στις ελληνόγλωσσες πηγές που έχουν οι Έλληνες είναι λοιπόν μοναδική και 

συχνά αξιοσέβαστη σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η Αθήνα τυγχάνει να είναι η πόλη που 

επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος και βασική κοιτίδα του αρχαίου κλασικού, ελληνιστικού και 

ελληνορωμαϊκού πολιτισμού.  

 

Για τους λόγους αυτούς, η Θεολογική Σχολή Αθηνών αποτελεί δυνάμει βασικό προορισμό 

καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών παγκοσμίως, οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να καταρτιστούν σε 

ο,τιδήποτε έχει σχέση με την ελληνόγλωσση θεολογική  κληρονομιά (αρχαιολογία, χειρόγραφα, 

Βίβλος, πατερική θεολογία, ελληνική γλώσσα στις διάφορες μορφές και εκδοχές της, εκκλησιαστική 

ιστορία, ιστορία δογμάτων κ.ο.κ.). Μέχρι στιγμής, η Σχολή δεν έχει καταφέρει να γίνει πάγιος 

προορισμός πολλών τέτοιων κατηγοριών καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών.  

 

Τούτο οφείλεται αφ’ ενός μεν στις πολλές ελλείψεις των υποδομών, αφ’ ετέρου δε στο ότι δεν 

έχει αναπτυχθεί κάποιο συστηματικό ενδιαφέρον και ανάλογη στρατηγική στον τομέα αυτό. 

 

(β) Το ζήτημα της ύπαρξης δύο διαφορετικών Τμημάτων και οι προτεινόμενες αλλαγές πάνω σε αυτό  

Με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να υφίστανται δύο διαφορετικά και ισότιμα Τμήματα 
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μέσα στην ίδια τη Θεολογική Σχολή, θα πρέπει οπωσδήποτε να διαχωριστούν με καλύτερο και 

επιτυχέστερο τρόπο οι θεματικές τους, οι αρμοδιότητές τους και ο αντίστοιχος διαφορετικός τους 

χαρακτήρας, πάντοτε βεβαίως σε ένα πλαίσιο συναλληλίας, αρμονικής συνύπαρξης, συνεργασίας και 

αλληλοσυμπλήρωσης. 

 

Αναφορικά με τη λογική της ύπαρξης δύο ξεχωριστών και ισοτίμων Τμημάτων μέσα στην ίδια 

τη Θεολογική Σχολή, τίθεται φυσικά και το θέμα της ενοποίησής τους (με βάση και τα όσα 

προαναφέρθηκαν), το οποίο συζήτησε η ΕΕΑ με τα  μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων. Τα μέλη ΔΕΠ 

εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις επί του θέματος, δηλαδή τόσον υπέρ όσον και κατά μιας τέτοιας 

ενοποίησης, αν και τα περισσότερα ήταν υπέρ της διατήρησης του υπάρχοντος καθεστώτος με τις 

όποιες αναγκαίες βελτιώσεις. Η εντύπωση που αποκόμισαν οι εξωτερικοί αξιολογητές από την 

υπάρχουσα κατάσταση είναι ότι τα δύο Τμήματα επιτελούν σε πολλά σημεία παρόμοιο έργο, 

δεδομένου ότι και τα  δύο αποσκοπούν πρωτίστως στην εκπαίδευση θεολόγων καθηγητών, οι οποίοι 

πρόκειται να διορισθούν αργότερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

 

Επίσης, για διαφόρους λόγους υφίσταται σήμερα μια εμφανής δυσαναλογία στα δύο Τμήματα, 

με το Τμήμα Θεολογίας να παρουσιάζει μεγαλύτερη θεματική ευρύτητα και αριθμό διδασκόντων 

συνολικά σε σχέση με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας.  

Δεν τίθεται εδώ φυσικά θέμα σχετικά με την ισοτιμία και ισότητα των δύο Τμημάτων de jure 

μέσα στη Θεολογική Σχολή, οι οποίες είναι δεδομένες. Ευχής έργον όμως θα ήταν να υπάρχουν και 

να παρατηρούνται αυτές επιπλέον και de facto, γεγονός που θα αποβεί τελικά εις όφελος της 

Θεολογικής Σχολής συνολικά. Ως γνωστόν, παλαιότερα υπήρχε μόνο μία ενιαία Θεολογική Σχολή 

όσο αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών και το διδακτικό προσωπικό, παρά την ύπαρξη και τότε δύο 

Τμημάτων στους κόλπους της, τα οποία όμως ήταν διαφορετικά δομημένα.  

 

Ως γνωστόν, ο σημερινός διαχωρισμός τους επήλθε κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες το 

1982 με το σχετικό Νόμο/Πλαίσιο 1268, ο οποίος προέβλεπε τη δυνατότητα λειτουργίας μιας 

αυτόνομης Σχολής μόνο μέσω της ύπαρξης δύο ξεχωριστών Τμημάτων στους κόλπους της. Το θέμα 

της ενοποίησης των δύο Τμημάτων (π.χ. σε μία μονοτμηματική Σχολή) οφείλει να συζητηθεί και να 

αναζητηθεί, εάν πιθανώς υπάρχει κάποια καλύτερη λύση και δη προς όφελος της Θεολογικής Σχολής 

και επιστήμης συνολικότερα. Αυτό βεβαίως δεν είναι απολύτως αναγκαίο, εάν τα δύο Τμήματα 

όντως επιτύχουν να διαχωρίσουν τα θεματικά τους ενδιαφέροντα και τις αρμοδιότητές τους με 

καθαρότερο και σαφέστερο τρόπο. Αυτό θα αφορά βεβαίως και τις αντίστοιχες ονομασίες τους, οι 

οποίες θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν ανάλογα. Από την άλλη πλευρά, μία ενδεχόμενη συνένωση 

των δύο Τμημάτων δεν θα πρέπει ποτέ να οδηγήσει στην απώλεια της αυτονομίας της Θεολογικής 

Σχολής, η οποία θα πρέπει να παραμείνει υπό οιανδήποτε μορφή, δομή και συγκρότηση ανεξάρτητη 

και να μην υπαχθεί σε κάποια άλλη Σχολή ή σε κάποιο ευρύτερο ακαδημαϊκό μόρφωμα. Ας 

σημειωθεί π.χ. η λειτουργία με επιτυχή τρόπο και άλλων μονοτμηματικών σχολών (π.χ. Νομική) 

στην παρούσα διάρθρωση του ΕΚΠΑ. 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ 

 
Τμήμα Νομικής 

 
(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Στο προπτυχιακό πρόγραμμα της Νομικής Σχολής διδάσκονται όλοι οι κλάδοι του δικαίου, 

τόσο με μαθήματα θεωρητικής φύσης όσο και με φροντιστηριακά μαθήματα όπου 

αναλύονται και αντιμετωπίζονται πρακτικά ζητήματα, όπως αυτά θα τεθούν στο μέλλον 

στον εφαρμοστή του δικαίου, δικηγόρο, δικαστή, συμβολαιογράφο κλπ. Ο συνδυασμός 

αυτός θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης εξασφαλίζει την επαρκή και ικανοποιητική 

νομική κατάρτιση των αποφοίτων της Σχολής. 
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 Το Πρόγραμμα στοχεύει όχι μόνο στην παροχή νομικών γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης των φοιτητών και στην προετοιμασία τους για την πρακτική ενασχόληση με τη 

νομική επιστήμη.  

 Για την επίτευξη του στόχου αυτού, προκρίνει τη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών σε 

συνδυασμό με την προετοιμασία τους για τη αντιμετώπιση των πρακτικών νομικών ζητημάτων. 

Ο συνδυασμός αυτός επιτυγχάνεται μέσω των θεωρητικών παραδόσεων, των φροντιστηριακών 

μαθημάτων στα οποία αναλύονται πρακτικά θέματα αλλά και νομολογία, και των εργασιών που 

εκπονούν και παρουσιάζουν οι φοιτητές, τόσο σχετικά με θεμελιώδεις νομικές έννοιες και 

αρχές, όσο και με ζητήματα νομικής επικαιρότητας, κυρίως στο πλαίσιο των μαθημάτων 

επιλογής όπως τα Σεμινάρια.  

 Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών προβάλλει έντονη τη διεθνή διάσταση, τόσο μέσω της 

διδασκαλίας μαθημάτων όπως το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, το Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ, αλλά και 

μέσω της διδασκαλίας άλλων μαθημάτων (π.χ. δίκαιο καταναλωτή, δίκαιο περιβάλλοντος κλπ), 

στην ύλη των οποίων εντάσσεται πάντοτε η διεθνής και ευρωπαϊκή πτυχή. Σημαντική είναι η 

οργάνωση των μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, τα 

οποία διδάσκονται αποκλειστικά σε ξένη γλώσσα (κυρίως αγγλικά), και ανέρχονται σε 35. 

 

Αρνητικά Σημεία  

 Μεγάλος αριθμός εισερχόμενων φοιτητών μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων (400 άτομα ) που 

αυξάνει κατά 300 ακόμη άτομα λόγω κοινωνικών κριτηρίων 

 Ο αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών είναι υπερβολικά υψηλός και οδηγεί σε 

κατακερματισμό της ύλης και υπερβολική έμφαση στις λεπτομέρειες η οποία παρεμποδίζει την 

δυνατότητα γενικής εποπτείας του γνωστικού αντικειμένου  

 Οι φοιτητές δυσκολεύονται να επιλέξουν μεταξύ συγγενών μαθημάτων και να αξιολογήσουν το 

περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του κάθε μαθήματος 

 Μεγάλος αριθμός μαθημάτων σε ξένες γλώσσες που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες του 

Προγράμματος Erasmus και δεν είναι σίγουρο ότι διδάσκονται με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο 

περιεχόμενο στα Ελληνικά 

 Μεγάλος αριθμός φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν έγκαιρα τις σπουδές τους και κατά συνέπεια 

μεγάλος αριθμός ανενεργών φοιτητών 

 Τα φροντιστηριακά μαθήματα δεν είναι ολιγομελή αλλά αποτελούνται από το ίδιο ακροατήριο 

που έρχεται στην παράδοση και συχνά διενεργούνται από τον ίδιο καθηγητή. 

 Μεγάλη ασυμμετρία στη βαθμολογία υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής. Στα 

μεν υποχρεωτικά μαθήματα παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό αποτυχίας στα δε επιλογής μεγάλο 

ποσοστό επιτυχίας με υπερβολικά υψηλές βαθμολογίες 

 Κανένα μέλος ΔΕΠ δεν χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα στην διαδικασία 

εκπαίδευσης (PowerPoint, e-Class κ.α) ενώ υπάρχουν επαρκή μέσα. 

 
 (β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Η Σχολή βρίσκεται ήδη στη διαδικασία αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών προς την 

κατεύθυνση της ελάφρυνσης των προσφερόμενων μαθημάτων, κυρίως των μαθημάτων επιλογής. Η 

διαδικασία αυτή έχει καθυστερήσει λόγω των δυσχερειών που αντιμετώπισε και αυτή η Σχολή κατά 

τα πρόσφατα ακαδημαϊκά έτη. 

 

Ευκαιρίες Αξιοποίησης θετικών σημείων 

 Καλύτερος συντονισμός - ενοποίηση Μαθημάτων παρεμφερούς περιεχομένου και 

εξορθολογισμός του προγράμματος σπουδών 

 Διατήρηση και ενίσχυση του επιστημονικού χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών  

 Ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δυνατοτήτων συμπεριλαμβανομένων διεθνών και διακλαδικών 

διαστάσεων  

 Οι φοιτητές πρέπει να εξασκούνται στον πρωτότυπο και παραγωγικό νομικό τρόπο σκέψης (π.χ 
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σύνταξη συμβάσεων, σύνταξη νομικών διατάξεων) 

 Εκπόνηση και κοινού νέου προγράμματος με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών που θα 

απευθύνεται σε όσους δεν θέλουν να γίνουν αποκλειστικά δικηγόροι ή δικαστές 

 Καθιέρωση Υποχρεωτικών Σεμιναρίων Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών  

 Χρησιμοποίηση νέων Τεχνολογιών για να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της διδασκαλίας των 

μαθημάτων 

 Γενικευμένη παροχή πρότυπων λύσεων (model answers) στα θέματα των εξετάσεων 

 

Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

 Οι απόφοιτοι πρέπει να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις διεθνείς εξελίξεις και αυτό δεν μπορεί 

να γίνει με απλή αύξηση της διδακτέας ύλης 

 Η «αργή» προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις διεθνείς εξελίξεις μπορεί να το 

καταστήσει παρωχημένο και μη ελκυστικό 

 Η περαιτέρω αύξηση των ανενεργών φοιτητών οδηγεί σε παραπέρα δυσλειτουργίες στην 

εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών. 

 

 

ΣΧΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

 
α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών  

Θετικά Σημεία  

 Το Τμήμα έχει μια μακρά παράδοση στην εκπαίδευση σε θέματα Φυσικής Αγωγής έχοντας 

εκπαιδεύσει ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών οι οποίοι πλέον ως απόφοιτοι εργάζονται στη δημόσια 

και ιδιωτική εκπαίδευση αλλά και στην παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και βελτίωσης. 

 Οι στόχοι του προγράμματος σπουδών και τα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται με 

σαφήνεια.  

 Οι αντίστοιχες πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο: παραδίδονται 

στους φοιτητές με τη μορφή περιγραφής μαθήματος (syllabus), βρίσκονται στον οδηγό σπουδών 

καθώς και την ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται, σε  σημαντικό βαθμό στους στόχους του Τμήματος και 

τις ανάγκες της κοινωνίας καλύπτοντας εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως: (1) η Ευρωστία και 

υγεία με προσφορά υπηρεσιών σε θέσεις εργασίας γυμναστηρίων, κέντρων αποκατάστασης κ.ά., 

(2) η προπονητική ολυμπιακών αθλημάτων με προσφορά υπηρεσιών σε θέσεις εργασίας 

αθλητικών συλλόγων (ερασιτεχνικών και επαγγελματικών) και ομοσπονδιών, (3) η ειδική αγωγή 

με προσφορά υπηρεσιών σε θέσεις εργασίας ειδικών σχολείων, αθλητικών συλλόγων και 

οργανισμών, (4) η παιδαγωγική με προσφορά υπηρεσιών σε θέσεις εργασίας εκπαιδευτηρίων 

όλων των βαθμίδων, (5) η αθλητική διοίκηση με προσφορά υπηρεσιών σε θέσεις εργασίας 

διαχείρισης και εμπορικής οργάνωσης (μάρκετινγκ) αθλητικών οργανισμών (συλλόγων, 

ομοσπονδιών, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.ά.) και (6) την επιχειρηματικότητα με προσφορά 

υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο μέσω δημιουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων (ατομικών και 

συλλογικών) σε κλάδους όπως η αναψυχή, ο τουρισμός, η ευρωστία κ.ά. 

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι φοιτητές δείχνουν ιδιαίτερα πρόθυμοι για γνώση και 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 Η αναλογία διδασκόντων –διδασκόμενων κρίνεται ικανοποιητική  

 

Αρνητικά Σημεία  

 Βαρύ πρόγραμμα και υπερβολικός φόρτος εργασίας των φοιτητών. Ο αριθμός των 

υποχρεωτικών μαθημάτων (34) και των επιλεγόμενων (8) και οι απαραίτητες ώρες συνάντησης 

και παρακολούθησης (22-26 ανά εβδομάδα) επιβαρύνουν σημαντικά τόσο τους φοιτητές όσο και 

το διδακτικό προσωπικό. 
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 Το πρόγραμμα σπουδών φαίνεται στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) κάπως 

«παρωχημένο» βασισμένο σε αντικείμενα που θεωρούνταν σημαντικά και επαρκή πριν από 

τριάντα (30) χρόνια. Στην τωρινή του μορφή δεν αντανακλά τις πραγματικές επαγγελματικές 

ανάγκες των αποφοίτων. Δίνει μεγάλη έμφαση στην δημιουργία καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τομέα δηλ. ο οποίος σε όλη την Ευρώπη 

εμφανίζεται πιο περιορισμένος από παλιότερα ως κοινωνική ανάγκη και απαίτηση. 

 Η ύπαρξη μαθήματος επιλογής για κάθε άθλημα ξεχωριστά (ειδικά στα Ολυμπιακά αθλήματα) 

είναι αναποτελεσματική και οδηγεί σε υπερβολική σπατάλη ανθρώπινων πόρων. 

 Οι υποδομές και ο εξοπλισμός φθείρονται τάχιστα και σε μεγάλο βαθμό, εξαιτίας αφενός του 

μεγάλου αριθμού φοιτητών, αφετέρου των πολλών εργαστηριακών και πρακτικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 Μικρός ο βαθμός χρήσης του e –class των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των φοιτητών. 

 Οι φοιτητές έχουν ένα μεγάλο αριθμό πρακτικών δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην 

εκμάθηση και εξάσκηση σε αθλητικά παιχνίδια. Αυτό έχει ως ένα βαθμό αρνητική επίδραση 

στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 40% των φοιτητών 

δεν μελετά αυτόνομα και πέρα από το μάθημα στην τάξη. 

 
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων 

 Στην έκθεση της ΕΕΑ, (Νοέμβριος, 2013) αναφέρεται ότι το πρόγραμμα σπουδών δημιουργεί 

«βαρύ φόρτο εργασίας» τόσο για τους φοιτητές όσο και τους καθηγητές του Τμήματος (ΕΕΑ, 

2013, σελ. 9, 10). Βέβαια, το «βαρύ πρόγραμμα» είναι αποτέλεσμα της άποψης –καθώς υπάρχει 

μόνο ένα Τμήμα- ότι το περιεχόμενο των σπουδών πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα της 

επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, ώστε ο πτυχιούχος του Τμήματος να είναι 

πλήρως μυημένος σε όλες της πτυχές της επιστημονικής γνώσης για να έχει περισσότερες 

επαγγελματικές διεξόδους και επιλογές.  

 Με τη δημιουργία Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού δίδεται πλέον η δυνατότητα να 

δημιουργηθούν 2 ή 3 επιμέρους Τμήματα με τα δικά τους αντικείμενα και προγράμματα 

σπουδών, τα οποία θα οδηγούν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τα οποία θα είναι δυνατόν να 

οργανωθούν σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, με εύλογο φόρτο εργασίας. Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας 

μονο-τμηματικής Σχολής δεν είναι ακαδημαϊκά – επιστημονικά ενδεδειγμένο να γίνει η 

προτεινόμενη «ελάφρυνση» του προγράμματος σπουδών, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της 

απώλειας βασικών γνώσεων σε επαγγελματικές πτυχές του κλάδου με απώτερο αποτέλεσμα την 

έλλειψη υποψηφίων για πλήρωση θέσεων εργασίας ή/και τη δημιουργία επαγγελματιών με 

ελλείψεις στην κατάρτισή τους.  

 Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Αθηνά» η Γενική 

Συνέλευση του τότε Τμήματος είχε ζητήσει ομόφωνα να δημιουργηθεί Σχολή Κινησιολογίας με 

δύο Τμήματα, εκτιμώντας την ελληνική πραγματικότητα και τη διεθνή εκπαιδευτική τάση στην 

επιστήμη της φυσικής αγωγής; ένα Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής και ένα Τμήμα 

Αθλητικής Επιστήμης και Υγείας. Ωστόσο, το αίτημα αυτό ποτέ δεν εξετάστηκε και δεν 

απαντήθηκε από τις υπερκείμενες διοικητικές μονάδες. 

 

(β) Προσαρμογή του Προγράμματος Σπουδών στα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας 

Όσον αφορά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για επαγγέλματα που απορρέουν από το 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, δεν υπάρχουν πλήρη πρωτογενή στοιχεία και σχεδιάζεται η 

δημιουργία σχετικού παρατηρητηρίου. Ωστόσο, άρχισε ήδη από την ΟΜΕΑ η συλλογή δευτερογενών 

δεδομένων από (i) επαγγελματίες του κλάδου με πτυχίο επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού 

(περιγραφή θέσεων εργασίας) και (ii) τη βιβλιογραφία από σχετικό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ περί 

αθλητικών επαγγελμάτων, αλλά και ευρύτερες σχετικώς πηγές όπως του παραδείγματος που 

ακολουθεί. Συγκεκριμένα, η επαγγελματική ενασχόληση «Οργανωτές συναντήσεων και εκδηλώσεων» 

(απορρέει από τον κύκλο σπουδών αθλητική διοίκηση) συγκαταλέγεται στις καλύτερες δουλειές για το 
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2014 όπως τις εντόπισε και ταξινόμησε ο οργανισμός Economic Modeling Specialists και αναρτήθηκε 

από το Business Insider (Yahoo Ειδήσεις, 13/12/2013). 

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία  

 Η Διοίκηση και τα μέλη του Τμήματος συμφωνούν με το πνεύμα της έκθεσης της ΕΕΑ. 

Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι για τη  δημιουργία μιας νέας δομής και την εύρυθμη λειτουργία της 

νέας Σχολής, απαιτούνται υποστηρικτικά μέσα και πόροι, τα οποία -υπό τις παρούσες 

οικονομικές συνθήκες - είναι δύσκολο να ανευρεθούν. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολο να 

πραγματοποιούνται τα πρακτικά μαθήματα ή τα εργαστήρια, σε τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητών 

(περίπου 400 ανά έτος). Οι εφαρμογές-εργαστήρια απαιτούν χώρους, χρόνο, εκπαιδευτικά μέσα 

και προσωπικό που τώρα δεν υπάρχουν. 

 Η μη προσαρμογή του Προγράμματος Σπουδών στις διεθνείς απαιτήσεις και εξελίξεις της αγοράς 

εργασίας, σε συνδυασμό με την μείωση του αριθμού απασχολούμενων γυμναστών στη δημόσια 

εκπαίδευση, ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας των αποφοίτων του Τμήματος. 

 
 (γ) Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος τυχόν παρατηρήσεις και συστάσεις που διατύπωσαν οι 

εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης των επί μέρους ακαδημαϊκών Μονάδων 

του Ιδρύματος; Να δοθεί χρονοδιάγραμμα για τη θεραπεία των αδυναμιών. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ένα μεγάλο μέρος των παρατηρήσεων των αξιολογητών αναφέρεται 

στην αναδιαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και τη βελτίωση τους σε επίπεδο αριθμού και 

διάρθρωσης μαθημάτων, εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, προσανατολισμού και στόχευσης κ.α 

Συνεπώς σε αυτό το σημείο την κύρια ευθύνη για την πραγματοποίηση των αλλαγών, σε αυτά τα 

σημεία έχουν οι διοικήσεις και τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων. Η Διοίκηση του Ιδρύματος έχει 

εποπτικό και συμβουλευτικό ρόλο, κυρίως μέσα από την δραστηριοποίηση της Μονάδας Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π). Τα στελέχη της Μονάδας σε συνεργασία με τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων 

συντάσσουν εκθέσεις ευρημάτων για κάθε Τμήμα στις οποίες αποτυπώνονται τα κύρια σημεία και οι 

προτάσεις βελτιώσεις των πορισμάτων των εξωτερικών αξιολογητών. Κάθε έξι μήνες οργανώνονται 

συναντήσεις μεταξύ του Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και των ΟΜΕΑ των Τμημάτων ώστε να 

διαπιστωθεί ο βαθμός υλοποίησης των προτεινόμενων αλλαγών. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος, το βάθος και την υφή των αλλαγών (ριζικές ή βελτιωτικές) 

αλλά και το ύψος των απαιτούμενων πόρων για την πραγματοποίηση τους. Δεν είναι δυνατόν να δοθεί 

ακριβές χρονοδιάγραμμα για κάθε Τμήμα θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι ως ημερομηνία 

ολοκλήρωσης των αλλαγών θεωρείται η ημερομηνία έναρξης της επόμενης διαδικασίας εσωτερικής 

αξιολόγησης του Τμήματος. 

Η Διοίκηση του Ιδρύματος μελετά ιδιαίτερα τις συστάσεις των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων 

που αφορούν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να επιλύσουν οι διοικήσεις των Τμημάτων και 

αναφέρονται σε θέματα για τα οποία υπεύθυνη είναι η Πολιτεία. Τέτοια θέματα είναι: 

 Η υποχρηματοδότηση των Τμημάτων και του Ιδρύματος η οποία αντανακλά στην απαξίωση 

των υποδομών, στην μη ανανέωση του εξοπλισμού, και στην πτώση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Η υποστελέχωση του Ιδρύματος σε διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό με κύριους άξονες 

την διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού και την μη έγκαιρη πλήρωση των κενών 

θέσεων των μελών ΔΕΠ που αφυπηρετούν. 

 Ο αριθμός των εισακτέων κατ έτος στα Τμήματα του ΕΚΠΑ ο οποίος μεγαλώνει δυσανάλογα 

όταν προστίθενται και οι μεταγραφές και για τον οποίο δεν έχει λόγο το Ίδρυμα. 

Η Διοίκηση του Ιδρύματος εργάζεται στην κατεύθυνση επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων 

σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, το ασφυκτικό όμως πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η 

Ελληνική οικονομία δεν επιτρέπει τον σχεδιασμό ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την 

επίλυση των ως άνω προβλημάτων. 

 
(δ) Ημερομηνία τελευταίας μείζονος αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών. 
Η ημερομηνία τελευταίας μείζονος αναθεώρησης των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων 

του ΕΚΠΑ αποτυπώνεται στον πίνακα IV1 (σελ. 393-416). 
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