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Εισαγωγή 

• Ημερομηνίες και σύντομη περιγραφή της επιτόπιας επίσκεψης. 

Η επιτόπια επίσκεψη στο ΤΕΙ Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε από τις 12 ως τις 14 

Απριλίου 2010 (αναχώρηση από την Αθήνα στις 12/4 και επιστροφή στις 14/4). 

Στις 12 Απριλίου, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης μετέβη στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Εκεί 

την υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του ΤΕΙ, και μετά από μια σύντομη ενημέρωση, ακολούθησε 

ανεπίσημο δείπνο.  

Στις 13 Απριλίου, το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε μια πολύ λεπτομερή 

ξενάγηση της Επιτροπής στα εργαστήρια του Τμήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας η 

Επιτροπή είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να συλλέξει απόψεις. Η Επιτροπή Εξωτερικής 

Αξιολόγησης (ΕΕΑ) έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το συντονισμό και από το επίπεδο 

της επικοινωνίας της με τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αλλά και με τα υπόλοιπα 

μέλη του προσωπικού του Τμήματος. Το πρόγραμμα της επίσκεψης δεν περιελάμβανε τη 

γενική παρουσίαση του Τμήματος, ωστόσο, η Επιτροπή τη θεωρεί απαραίτητη για τη 

διαδικασία αξιολόγησης. Πάντως, διάφορα έγγραφα που η Επιτροπή έκρινε απαραίτητα 

και ζήτησε για την επόμενη ημέρα, τέθηκαν αμέσως στη διάθεσή της (βλ. αναλυτικό 

κατάλογο κατωτέρω). Το μέγεθος του Τμήματος έδωσε το περιθώριο μιας πολύ αναλυτικής 

ξενάγησης και η Επιτροπή θεωρεί ότι σχημάτισε μια σαφή εικόνα των δραστηριοτήτων του 

Τμήματος όσον αφορά την έρευνα, τη διδασκαλία, την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες αλλά και 

τη διοικητική δομή.  

Στις 14 Απριλίου, η Επιτροπή είχε μια σειρά από διερευνητικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής της σε σημεία φυσικού ενδιαφέροντος προκειμένου 

να κατανοήσει και να εκτιμήσει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Ακολούθησε 

διεξοδική συζήτηση με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη όπως είναι οι εκπρόσωποι 

διοικητικών φορέων, οι εκπαιδευόμενοι (απόφοιτοι του Τμήματος) και οι εργαζόμενοι 

στην τοπική βιομηχανία. Επίσης, η Επιτροπή επισκέφθηκε το κέντρο ενημέρωσης της 

λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, το γενικό διευθυντή του εργοστασίου άλατος καθώς και 

επιχειρηματίες τοπικών ιχθυοτροφείων. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με 

φοιτητές, των οποίων οι απόψεις καταγράφηκαν και παρουσιάζονται παρακάτω. Επίσης, η 

συνάντηση με τα μέλη του διοικητικού προσωπικού ήταν ιδιαίτερα ενημερωτική και οι 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν καταγράφονται στην Έκθεση αυτή.  

• Με ποιους πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ; 

Στις 12 Απριλίου, η Επιτροπή συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Α.ΔΙ.Π. με 

τους οποίους συζήτησαν θέματα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης.  

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης, στις 12 Απριλίου, την Επιτροπή υποδέχτηκαν 

τα μέλη της κεντρικής  Διοίκησης του Ιδρύματος: ο Πρόεδρος του ΤΕΙ, Αν. Καθ. Βαγγέλης 

Πολίτης- Στεργίου, και οι Αντιπρόεδροι Καθ. Ι. Χώτος και Αν. Καθ. Ι. Κούγιας, σύμφωνα με 
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το πρόγραμμα (βλ. πρόγραμμα -πρώτη συνάντηση). Στη συνέχεια, η Επιτροπή 

συναντήθηκε με τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), με τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος και με την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.). 

Στις 13 Απριλίου, η Επιτροπή συναντήθηκε με μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (ΕΠ) 

του Τμήματος, και συγκεκριμένα με τον Επ. Καθηγητή Γεώργιο Κατσέλη (Προϊστάμενο), 

τον Επ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Μπαταργιά (Αν. Προϊστάμενο), τους Καθηγητές 

Χαράλαμπο Γναρδέλλη και Γεώργιο Χώτο (Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ), τους Επ. Καθηγητές 

Παύλο Αβραμίδη και Μαρία Μακρή-Σερεμέτη, και τους Καθ. Εφαρμογών Βλασούλα 

Μπεκιάρη, Δημήτριο Μουτόπουλο και Αικατερίνη Κριμπένη. 

Στις 14 Απριλίου, η Επιτροπή συναντήθηκε με μέλη του διοικητικού προσωπικού του 

Τμήματος και με μια τάξη φοιτητών κατά τη διάρκεια ενός εργαστηριακού μαθήματος. 

Ακόμα, η Επιτροπή πραγματοποίησε συναντήσεις με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ 

των οποίων ήταν απόφοιτοι του Τμήματος, βασικοί εργοδότες, εκπρόσωποι σχετικών 

κοινωνικών και δημόσιων φορέων, και μέλη τοπικών και περιφερειακών οργανισμών 

(όπως ήδη αναφέρθηκε). 

• Εκθέσεις, έγγραφα και άλλα στοιχεία που εξέτασε  η Επιτροπή. 

Οι αναφορές και τα έγγραφα που τέθηκαν στη διάθεση της Επιτροπής πριν από την 

πραγματοποίηση της επιτόπιας επίσκεψης περιελάμβαναν :  

� οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης 

� τα κριτήρια Εσωτερικής Αξιολόγησης 

� την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος 

� τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος 

� το ερωτηματολόγιο για τους φοιτητές 

� κατάλογο  επιστημονικών δημοσιεύσεων του προσωπικού του Τμήματος 

 

Εκτός από τα παραπάνω, την πρώτη ημέρα της επιτόπιας επίσκεψής της, η Επιτροπή 

ζήτησε ορισμένα επιπλέον έγγραφα, τα οποία τέθηκαν αμέσως στη διάθεσή της. Πρόκειται 

για: 

� την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (επικαιροποιημένο τεύχος  στα ελληνικά) 

� το σχέδιο τετραετούς ανάπτυξης για τα έτη 2008-2012 

� την περιγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος 

� τη δήλωση αποστολής, μια περιγραφή των εξωτερικών project, και τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό του Τμήματος 

� τον ονομαστικό κατάλογο των μελών του προσωπικού του Τμήματος μαζί με 

περιγραφή του τίτλου τους και των διδακτικών δραστηριοτήτων τους  

 

• Χώροι του Τμήματος που επισκέφτηκε η ΕΕΑ. 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ήταν σωστά σχεδιασμένο, και έτσι η Επιτροπή είχε το χρόνο 

να επισκεφθεί όλες τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του Τμήματος, μεταξύ των οποίων 
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ήταν τα γραφεία του διοικητικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαστήρια, 

αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και άλλα σημεία εκτός του Ιδρύματος, όπως ήδη 

αναφέρθηκε.  

 

 ΓΕΝΙΚΑ  ΣΧΟΛΙΑ 

Το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής διαχείρισης ιδρύθηκε το 1981. Όπως 

γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή, πρόκειται για το παλαιότερο τμήμα του ΤΕΙ Μεσολογγίου 

αλλά και το παλαιότερο στο συγκεκριμένο αντικείμενο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αργότερα 

ιδρύθηκαν και άλλα αντίστοιχα τμήματα ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα (1995), στα Νέα Μουδανιά 

(2001), καθώς επίσης και Πανεπιστημιακά τμήματα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω συνθήκες, το Τμήμα καλείται να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία που 

απέκτησε στη διάρκεια των 30 ετών της λειτουργίας του. Αφενός, το συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο προσφέρεται από μια σειρά Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα, γεγονός 

που εντείνει τον ανταγωνισμό για προσέλκυση φοιτητών. Αφετέρου, αξίζει να τονιστεί ότι η 

πολυετής εμπειρία αλλά και η πλεονεκτική γεωγραφική θέση του ΤΕΙ Μεσολογγίου είναι δύο 

καθοριστικοί παράγοντες για την εξέλιξή του σε μια πολύ σημαντική ακαδημαϊκή μονάδα της 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής -που την καθιστούν ένα «φυσικό 

εργαστήριο» με τεράστια περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία-,η μεγάλη σημασία της 

αποστολής του Τμήματος για την τοπική οικονομία αλλά και η θέση του σε σχέση με τις 

μεγάλες γειτονικές πόλεις μπορούν (και πρέπει) να αποτελέσουν στρατηγικά πλεονεκτήματα 

για την ενίσχυση του ρόλου του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία, 

και την αντίστοιχη αγορά εργασίας. 
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Α. Πρόγραμμα Σπουδών και Διδασκαλία 

Α1. Πρόγραμμα Σπουδών 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

• Σκοποί και στόχοι του προγράμματος σπουδών και σχεδιασμός για την επίτευξή 

τους. 

Η Επιτροπή σχημάτισε την εντύπωση ότι οι γενικοί σκοποί και οι αντικειμενικοί στόχοι 

του προγράμματος σπουδών είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια. Το πρόγραμμα 

καλύπτει ευρύ φάσμα του γνωστικού πεδίου, ενώ οι δεξιότητες που πρέπει να 

αποκτήσουν οι απόφοιτοι του Τμήματος περιγράφονται λεπτομερώς και είναι πλήρως 

κατανοητοί, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε 

στο πλαίσιο του προγράμματος WAVE (Working in Aquaculture-Validation of 

Experience- 2006). 

 

• Πώς αποφασίστηκαν οι αντικειμενικοί στόχοι; Παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη. 

Έγινε αντιπαραβολή με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα; Ζητήθηκε η γνώμη 

άλλων φορέων; 

Οι αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών καθορίστηκαν με βάση την 

αποστολή του Τμήματος, τον τομέα εξειδίκευσης των μελών του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού και των συνεργατών, συνεκτιμώντας επίσης τις δυνατότητες του 

Τμήματος από πλευράς υλικοτεχνικής και ερευνητικής υποδομής. Είναι φανερό ότι τα 

μέλη του προσωπικού που Τμήματος έχουν κατανοήσει πλήρως τους αντικειμενικούς 

στόχους του προγράμματος, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα WAVE. Όπως 

αναφέρεται αναλυτικά σε άλλο σημείο της Έκθεσης αυτής, πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο των ενδιαφερόμενων ομάδων της περιοχής καθώς και 

στο ρόλο της αλιευτικής βιομηχανίας. 

 

• Ανταποκρίνεται το πρόγραμμα σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις 

απαιτήσεις της κοινωνίας; 

Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή πιστεύει ότι το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται 

στους αντικειμενικούς στόχους του Τμήματος. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθεί 

μεγαλύτερη προσπάθεια για την προσέγγιση των αντίστοιχων απαιτήσεων της 

κοινωνίας (π.χ. τοπική βιομηχανία). 

 

• Με ποια διαδικασία διαμορφώθηκε το πρόγραμμα σπουδών; Προβλέπεται  

διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος; 

Η Επιτροπή κατανοεί ότι το πρόγραμμα σπουδών αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε 

στη διάρκεια των ετών, γεγονός θετικό για την εξέλιξή του. Το Τμήμα επικυρώνει το 
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πρόγραμμα σπουδών μέσω μιας εσωτερικής διαδικασίας (Επιτροπή Προγράμματος 

Σπουδών, ανατροφοδότηση από τη Γενική Συνέλευση). 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

• Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται το πρόγραμμα σπουδών; 

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών φαίνεται να εφαρμόζεται 

πολύ αποτελεσματικά.  

 

• Κρίνετε ορθολογική την οργάνωση του προγράμματος σπουδών; 

Η οργάνωση του προγράμματος σπουδών είναι ορθολογική. Ορισμένα προβλήματα 

σχετικά με την επίβλεψη των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών που επισημάνθηκαν 

στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, οφείλονται κυρίως στο φόρτο διδασκαλίας και 

στα περιορισμένα κονδύλια μετακίνησης. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 

παράγοντες αυτοί δεν είναι τόσο ουσιώδεις ώστε να παρακωλύουν βασικές 

δραστηριότητες όπως η πρακτική εκπαίδευση για την οποία γίνεται εκτενής αναφορά 

στην Έκθεση αυτή.  

 

• Κρίνετε ότι έχει συνεκτικότητα και λειτουργικότητα; 

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει συνεκτικότητα και 

λειτουργικότητα (βλ. Γενικά Σχόλια για αναλυτικό σχολιασμό της μελλοντικής του 

εξέλιξης). 

 

• Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη των μαθημάτων; 

Η ύλη των μαθημάτων είναι αρκετά καλά οργανωμένη, όπως προκύπτει από το εύρος 

και το βάθος των δραστηριοτήτων του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και των 

συνεργατών, και την ικανοποιητική αναλογία υποχρεωτικών μαθημάτων και 

μαθημάτων επιλογής. 

 

• Κρίνετε ότι το πρόγραμμα έχει επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υποδομές; 

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν επαρκείς υποδομές (χώροι και εξοπλισμός) και 

κατάλληλα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό για την επιτυχή εφαρμογή του 

προγράμματος σπουδών. Ορισμένα προβλήματα σχετικά με τις αίθουσες διδασκαλίας, 

καθώς και διάφορα τεχνικά ζητήματα (υποδομή για παρουσιάσεις, θέρμανση/ ψύξη) 

που καταγράφονται στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης πρέπει να επιλυθούν.    

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

• Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος σπουδών; 

Τόσο οι στόχοι του προγράμματος σπουδών όσο και η αποστολή του Τμήματος 

επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό, παρά τα (λειτουργικά κυρίως) προβλήματα που 

περιγράφονται σε άλλο σημείο της Έκθεσης.  
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• Αν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι, γιατί συμβαίνει αυτό και πώς αντιμετωπίζεται το 

πρόβλημα; 

Εάν αντιμετωπιστούν ορισμένα τεχνικά προβλήματα, το Τμήμα βρίσκεται στη σωστή 

κατεύθυνση για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του. 

 

• Κατανοεί το Τμήμα γιατί και πώς είχε τα συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα;  

Το προσωπικό του Τμήματος κατανοεί πλήρως πως προέκυψαν τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα αναφορικά με τη διδασκαλία και την επίβλεψη των πτυχιακών 

εργασιών των φοιτητών.  

 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  

• Προτείνει το Τμήμα τρόπους και μεθόδους βελτίωσης;  

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος δεν περιελάμβανε αναλυτικά 

συμπεράσματα, ωστόσο η Επιτροπή εκτίμησε την ειλικρίνεια και την ευθύτητα με την 

οποία τα μέλη του Τμήματος διέθεσαν όλα τα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για 

τη διαδικασία της αξιολόγησης. Σαφώς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε ορισμένους 

τομείς, όπως περιγράφεται στις τελευταίες ενότητες (Δ και Ε) της Έκθεσης.  

 

• Ποιές πρωτοβουλίες αναλαμβάνει προς αυτήν την κατεύθυνση; 

Στην ΕΕΑ δόθηκε η «δήλωση οράματος» του Τμήματος που αφορά την ανάπτυξή του 

στο διάστημα 2008-2012. Ορισμένα από τα βασικά γενικά θέματα που περιλαμβάνει η 

δήλωση αυτή είναι: η ανάπτυξη δεσμών με την τοπική βιομηχανία, η ενίσχυση του 

κοινωνικού ρόλου του Τμήματος, η προσέλκυση φοιτητών, η δημιουργία 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η διεύρυνση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η 

περεταίρω ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής καθώς και η ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν εξωτερική χρηματοδότηση. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 

Η Επιτροπή σχημάτισε την άποψη ότι το πρόγραμμα σπουδών είναι καλά οργανωμένο, 

και προσφέρει στους αποφοίτους του Τμήματος τη δυνατότητα επιτυχούς 

σταδιοδρομίας στην αγορά εργασίας ως μεσαία στελέχη του τομέα, παρά τις όποιες 

ελλείψεις που ήδη επισημάνθηκαν και αναφέρονται ξανά στην τελευταία ενότητα της 

Έκθεσης. Η ΕΕΑ αναγνωρίζει την προσπάθεια του Τμήματος να επιλύσει ζητήματα 

καθοριστικής σημασίας και να υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη. 

Το Τμήμα συμμετέχει στα εξής τρία μεταπτυχιακά προγράμματα : (1) «Αειφορική 

Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας, 

Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επί τέσσερα 
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χρόνια, (2) «Εκτροφή Υδροβίων Οργανισμών» σε συνεργασία με το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (το ΤΕΙ Μεσολογγίου ανάλαβε αυτόνομα τη διοργάνωση και τη 

διεξαγωγή του μαθήματος «Λιμνοθάλασσες») και (3) «Υδατοκαλλιέργειες και 

Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων και Υδροβίων Οργανισμών» σε συνεργασία με 

το Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου. 

 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εμπλοκή του ΤΕΙ Μεσολογγίου σε Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι απολύτως ικανοποιητική και ενισχύει την αυτονομία 

του Τμήματος. Η συμμετοχή αυτή πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί, ώστε 

τελικά να αποτελέσει εφαλτήριο για την ίδρυση ενός αυτόνομου Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης. 

 Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο στόχος αυτός δεν πρέπει να 

αποπροσανατολίσει τις προσπάθειες του Τμήματος από την κύρια αποστολή του 

προπτυχιακού του προγράμματος, ούτε να αναστείλει τη λήψη μέτρων 

αναδιάρθρωσης που απαιτεί ο τεχνολογικός χαρακτήρας του Ιδρύματος. Η διοργάνωση 

αυτόνομων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στο Τμήμα μπορεί να αποτελέσει μια 

θαυμάσια ευκαιρία για την αξιοποίηση των πολύτιμων εκπαιδευτικών μέσων προς 

όφελος της ανάπτυξης της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή. Θα πρέπει 

όμως να σημειωθεί, ότι για το σχεδιασμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων πρέπει 

να συνεκτιμηθούν τα δυνατά σημεία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τμήματος. 

 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η σαφής ανάγκη για περισσότερη πρακτική εκπαίδευση. 

Είναι μια παράμετρος που χρήζει άμεσης βελτίωσης καθώς σχετίζεται με το πρόγραμμα 

σπουδών αλλά και με τις εκπαιδευτικές πρακτικές (και επομένως αφορά τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, όπως για παράδειγμα τους μελλοντικούς εργοδότες). Επιπλέον, 

εκτός από την πρακτική εκπαίδευση, η Επιτροπή θεωρεί ουσιώδη την εξάσκηση σε 

πραγματικές συνθήκες στις μεθόδους ιχθυοκαλλιέργειας, όπως είναι η χρήση μεγάλων 

δεξαμενών και οι κοινές μέθοδοι που εφαρμόζονται από επιχειρήσεις και 

ιχθυοτροφεία εμπορικής εκμετάλλευσης.  

 

Ορισμένοι τομείς, και πιο συγκεκριμένα η συστηματική ταξινόμηση, δεν φαίνεται να 

είναι επικαιροποιημένοι και πρέπει να καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια για την 

εφαρμογή της σύγχρονης συστηματικής ταξινόμησης του γνωστικού πεδίου. 

Από την ανατροφοδότηση που συλλέχθηκε από αποφοίτους του Τμήματος 

(ομολογουμένως, ένα μη αντιπροσωπευτικό δείγμα τους) προέκυψε σαφώς ότι τα 

περισσότερα μέλη ΕΠ είναι όντως εξαιρετικά, ενώ οι απόφοιτοι δεν έκαναν διάκριση 

μεταξύ του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών συνεργατών, 

γεγονός που θεωρείται πολύ θετικό. Σε πολλές περιπτώσεις, επισημάνθηκε η επιθυμία 

για ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας Η/Υ και της Λογιστικής στο πρόγραμμα σπουδών, 

αλλά και η δυνατότητα παροχής μέσων από άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου (βλ. 

Γενικά Σχόλια της ενότητας Α2). 
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Α2. Διδασκαλία  

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 Παρακαλώ σχολιάστε τα εξής: 

• Μέθοδοι διδασκαλίας 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας θεωρούνται ως επί το πλείστον κατάλληλες, και βασίζονται στη 

μεγάλη εμπειρία του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 

• Αναλογία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. 

Η αναλογία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων είναι πολύ ικανοποιητική (περίπου 

1/10 έως 1/15), δεδομένου του μεγάλου αριθμού των φοιτητών. Η ανάγκη για διεύρυνση 

του εκπαιδευτικού προσωπικού σχετίζεται κυρίως με τη φιλόδοξη προοπτική και την 

ευρύτητα του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών και πρέπει να θεωρηθεί άξονας 

ανάπτυξης του Τμήματος. 

 

• Συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. 

Όπως διαπιστώθηκε, οι διδάσκοντες έχουν ανακοινωμένες ώρες υποδοχής φοιτητών, 

παρόλο που αναφέρθηκε ότι οι φοιτητές δεν αξιοποιούν ιδιαίτερα αυτή τη δυνατότητα. 

Απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για την επίτευξη στενότερης συνεργασίας 

διδασκόντων/ διδασκομένων, με τη διεύρυνση των ωρών υποδοχής φοιτητών αλλά και 

του χρόνου παραμονής στους χώρους του Τμήματος γενικότερα, αφού το μικρό μέγεθος 

του Τμήματος / Ιδρύματος κατ’ αρχάς ευνοεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει ωστόσο να 

σημειωθεί, ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της Ευρώπης γενικά, και δεν απαντάται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο 

Τμήμα.  

 

• Επάρκεια των μέσων και των υποδομών. 

Πολύ ικανοποιητική. 

 

• Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Η διαθεσιμότητα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι παραπάνω από 

επαρκής, όπως προκύπτει από την εκτενή χρήση του διαδικτύου, των υπηρεσιών της 

Βιβλιοθήκης και του εξοπλισμού παρουσιάσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η ΕΕΑ 

συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής από τους 

φοιτητές, αλλά και στην αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών στην καθημερινή διδασκαλία, 

την πρακτική εκπαίδευση και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.  

• Το εξεταστικό σύστημα. 
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Σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, στο Τμήμα εφαρμόζονται πολλαπλές 

μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδιάμεσες 

εξετάσεις (πρόοδοι), εργασίες και ασκήσεις για κατ’ οίκον εργασία, καθώς και τακτικά 

τεστ. Επισημάνθηκε η ανάγκη καθιέρωσης μιας διαδικασίας αξιολόγησης του εξεταστικού 

συστήματος. Πρόκειται για μια διαδικασία σχετικά απλή στην εφαρμογή, που απαιτεί 

μόνο ελάχιστη ανατροφοδότηση από τους φοιτητές. Όσον αφορά την αξιολόγηση της 

πτυχιακής εργασίας, ισχύουν συγκριμένα κριτήρια. Επίσης στο Τμήμα εφαρμόζεται το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). Ωστόσο, λαμβάνοντας 

υπόψη τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις και το χαμηλό ρυθμό 

αποφοίτησης, η Επιτροπή προτείνει την πιθανή αναπροσαρμογή μέρους της διδακτέας 

ύλης, σε περίπτωση που δεν βρίσκεται σε αντιστοιχία με το γνωστικό υπόβαθρο και τα 

ενδιαφέροντα των φοιτητών. Η σύσταση αυτή δεν προτρέπει σε καμία περίπτωση το 

Τμήμα να υποβαθμίσει την ποιότητα του προγράμματος σπουδών, αλλά να εναρμονιστεί 

περισσότερο με τον τεχνολογικό χαρακτήρα του.   

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

• Ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ποιότητα της διδασκαλίας είναι γενικά υψηλή, και 

ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα. Το χαρακτηριστικό αυτό του Τμήματος πρέπει να 

λάβει ευρύτερη αναγνώριση από την Πολιτεία και τους μελλοντικούς εργοδότες των 

αποφοίτων του Τμήματος.  

 

• Ποιότητα και επάρκεια των εκπαιδευτικών μέσων και υποδομών. 

Εξαιρετική. Ο μέσος αριθμός ωρών διδασκαλίας για όλα τα μέλη ΕΠ είναι 14,3 ώρες ανά 

εβδομάδα, και θεωρείται ορθολογικός.  

 

• Ποιότητα των εκπαιδευτικών βοηθημάτων. Εφαρμόζεται διαδικασία επικαιροποίησης; 

Η ποιότητα εκπαιδευτικών βοηθημάτων είναι γενικά υψηλή, αν και εντοπίστηκαν κάποιες 

εξαιρέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση των φοιτητών, η Επιτροπή συνιστά 

να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ποιότητα των εκπαιδευτικών 

βοηθημάτων (σημειώσεις, έντυπο εκπαιδευτικό υλικό) να αναβαθμιστεί ώστε να 

ανταποκρίνεται στο επίπεδο του περιεχομένου των μαθημάτων (κυρίως από άποψη 

παρουσίασης). Ένα άλλο δευτερεύον (διαδικαστικό) ζήτημα  είναι ότι οι φοιτητές 

αναλαμβάνουν την πτυχιακή τους εργασία πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα να μην επιλέγουν 

πάντα το κατάλληλο θέμα. Το πρόβλημα αυτό μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί, εάν 

δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα αλλαγής θέματος εντός συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος. 

 

 

• Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.  
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Η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα δείχνει ικανοποιητική. Παρόλο που η Επιτροπή 

εκτιμά πλήρως τη δυσκολία στη διατήρηση της ισορροπίας, ούτε το εκπαιδευτικό 

προσωπικό αλλά ούτε και οι φοιτητές έθιξαν αυτό το ζήτημα. Η έντονη ανάγκη και 

επιθυμία των φοιτητών για περισσότερη πρακτική εκπαίδευση αποτέλεσε ένα από τα 

θέματα συζήτησης, στο οποίο μάλιστα γίνεται εκτενής αναφορά στην Έκθεση. Επιπλέον, 

καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα διάφορα 

εργαστήρια με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και των συνεργατών, ώστε 

να ενισχυθεί η ποιότητα της διδασκαλίας και της πρακτικής εκπαίδευσης.  

 

• Κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών. 

Όπως καταγράφεται στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, η κινητικότητα μελών 

ακαδημαϊκού προσωπικού από Ιδρύματα του εξωτερικού προς το Τμήμα είναι 

περιορισμένη. Η κατάλληλη αναπροσαρμογή του βασικού τακτικού προϋπολογισμού, θα 

επιτρέψει την πρόσκληση ορισμένων εξωτερικών ομιλητών, συμπεριλαμβανομένων και 

παραγόντων της τοπικής βιομηχανίας. Το Τμήμα συμμετέχει στα προγράμματα ERASMUS 

και LEONARDO, δραστηριότητα που πρέπει να συνεχιστεί και να αξιοποιηθεί πλήρως. 

Όπως επισημαίνεται επίσης στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, το Τμήμα πρέπει να 

επιδιώξει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με Ιδρύματα και Οργανισμούς του 

εξωτερικού, αξιοποιώντας τη μοναδικότητα των οικοσυστημάτων της περιοχής ως μέσο 

προσέλκυσης συνεργατών. Μια τέτοια πρωτοβουλία αναμφίβολα θα ενίσχυε την 

αναγνωρισιμότητα του Τμήματος αλλά και τις δυνατότητες υλοποίησης των φιλοδοξιών 

του Τμήματος στο διεθνή χώρο, με ενέργειες όπως η καθιέρωση προγραμμάτων 

αμοιβαίας ανταλλαγής, σεμιναρίων, και μετακινήσεων καθηγητών και φοιτητών. 

 

• Αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές. 

Πρόσφατα καθιερώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας του διδακτικού έργου 

από τους φοιτητές, μέσω της συμπλήρωσης σχετικών ερωτηματολογίων.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

• Αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου. 

Εφαρμόζεται μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας στις οποίες μεταξύ άλλων 

συγκαταλέγονται η θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία, οι εργαστηριακές ασκήσεις, 

η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η παρουσίαση εργασιών πάνω σε θεωρητικά 

αλλά και πρακτικά θέματα, καθώς και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων. Με 

βάση την ανατροφοδότηση από τους φοιτητές, καταγράφηκε η σαφής ανάγκη για πιο 

συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις – π.χ. 2 - 3 επισκέψεις ανά έτος. Επίσης, Η Επιτροπή 

είναι της άποψης ότι πρέπει να παρέχονται στους φοιτητές περισσότερες ευκαιρίες σε 

διατμηματικό επίπεδο, σχετικά με την παρακολούθηση μαθημάτων όπως είναι οι 

Τεχνολογίες Πληροφορικής/ η Λογιστική, οι Δημόσιες Σχέσεις/Μάρκετινγκ και η 
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Διαχείριση Έργων/ Διοίκηση Επιχειρήσεων, ώστε οι φοιτητές να προετοιμαστούν για την 

απασχόλησή τους στη βιομηχανία.  

 

• Πώς αιτιολογούνται διαφορές ποσοστών επιτυχίας/αποτυχίας μεταξύ μαθημάτων; 

Ο μέσος βαθμός πτυχίου τα δέκα περίπου τελευταία χρόνια είναι 6.51/10. Πρέπει να 

καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να αυξηθεί ο βαθμός πτυχίου, ενθαρρύνοντας 

τους φοιτητές να αποφοιτούν εγκαίρως.  

 

• Πώς αιτιολογούνται διαφορές στο χρόνο ολοκλήρωσης σπουδών και στο βαθμό 

πτυχίου; 

H γενική κατανομή των βαθμών πτυχίου δείχνει ορθολογική, και είναι 20/60/20 % για τα 

διαστήματα βαθμολογίας 5.0-5.9/6.0-6.9/7.0-8.4, αντίστοιχα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό χρειάζεται να κατανοήσει πλήρως ότι η εμπρόθεσμη 

ολοκλήρωση των σπουδών αποτελεί δείκτη αποτελεσματικότητας του Τμήματος και 

πρέπει να ενθαρρύνει τους φοιτητές να αποφοιτούν εγκαίρως.  

 

• Κατανοεί το Τμήμα τους λόγους στους οποίους οφείλονται τα συγκεκριμένα (θετικά ή 

αρνητικά) αποτελέσματα; 

Το Τμήμα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση του ρυθμού αποφοίτησης 

προκειμένου, αφενός να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, και 

αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των διδακτικών μέσων του Τμήματος σε 

άλλους τομείς (έρευνα, προσφερόμενες υπηρεσίες, παροχή υπηρεσιών προς τρίτους). 

 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

 

• Προτείνει το Τμήμα μεθόδους και τρόπους βελτίωσης; 

Το Τμήμα αναγνωρίζει ότι ένας από τους κύριους στόχους του είναι να προσελκύσει 

φοιτητές υψηλού επιπέδου και ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 

προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των αλλαγών που πρότεινε πρόσφατα η 

κυβέρνηση σχετικά με το σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 

• Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει προς αυτή την κατεύθυνση; 

Το πρόγραμμα σπουδών αναρτάται στο διαδίκτυο (μέσω των προγραμμάτων Teachweb, 

Studweb και e-Class), ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται στους πίνακες 

ανακοινώσεων. Το πρόγραμμα προβάλλεται μέσω του ιστότοπου του Τμήματος καθώς 

και πρόσθετου έντυπου υλικού. Η Επιτροπή προτείνει την ανάληψη και άλλων 

περισσότερο ευρηματικών πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα η διοργάνωση 

συνεδρίων και αμοιβαίων επισκέψεων, η συμμετοχή σε άλλα προγράμματα (π.χ. οικο- 

τουρισμός) κτλ. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 

 Η Επιτροπή εκτιμά γενικά ότι τόσο το περιεχόμενο σπουδών, όσο και οι πρακτικές 

διδασκαλίας που εφαρμόζονται είναι πολύ υψηλού επιπέδου. 

Η Επιτροπή δεν είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τα διάφορα Τμήματα του Ιδρύματος, 

και να συγκεντρώσει πρόσθετες πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους, ωστόσο, με 

βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσε μέσω του διαδικτύου και όσες διατέθηκαν 

από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Μεσολογγίου, η Επιτροπή πιστεύει ότι σε ολόκληρο το 

Ίδρυμα προσφέρονται ήδη πολύτιμες δυνατότητες κατάρτισης και σημαντικό 

γνωστικό υπόβαθρο. Τα παραπάνω μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για την αειφόρο 

χρήση των φυσικών πόρων για την παραγωγή τροφίμων αλλά και για τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου στις παράκτιες περιοχές (π.χ. μέσω της διοργάνωσης προαιρετικών 

διατμηματικών μαθημάτων). Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών της με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς (το σύλλογο αποφοίτων, στελέχη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, αλιείς), η ΕΕΑ διέκρινε ξεκάθαρα την ανάγκη καθιέρωσης τέτοιων 

δράσεων. Βέβαια, για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Ιδρύματος 

απαιτείται ομαδική προσπάθεια και συντονισμός τόσο εντός των Τμημάτων όσο και 

σε διατμηματικό επίπεδο.  

Καθώς τα προβλήματα στην ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας, αλλά 

και στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων γίνονται όλο και πιο σύνθετα, αυξάνεται η 

ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και πολυτομεακή προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή 

ισχύει επίσης και για τη διδασκαλία, γεγονός που παραδέχεται και η Διοίκηση του 

Ιδρύματος. Ωστόσο, φαίνεται πως απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για την 

ενοποίηση των δραστηριοτήτων των διαφόρων Τμημάτων (τα οποία προς το παρόν 

φαίνεται να λειτουργούν ανεξάρτητα) σε ένα σύνθετο σύστημα δράσης -σε επίπεδο 

Ιδρύματος- το οποίο να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για την εφαρμογή 

πολυτομεακών προγραμμάτων διδασκαλίας/κατάρτισης και για την παροχή διαφόρων 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο μιας καθορισμένης στρατηγικής. 
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Β. Έρευνα 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

• Ποιος είναι ο κύριος στόχος του Τμήματος, ως προς την έρευνα; 

Το Τμήμα συμμετέχει σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, τα οποία τυπικά 

σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών και την αποστολή του Τμήματος, και αφορούν 

συγκεκριμένες εφαρμογές στην αλιευτική βιολογία, την αλιευτική διαχείριση και τη 

μεθοδολογία υδατοκαλλιεργειών. 

  

• Πώς προάγεται η έρευνα στο πλαίσιο του Τμήματος; 

Όσο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, η έρευνα στο Τμήμα υποστηρίζεται από το 

βασικό προϋπολογισμό, καθώς επίσης και από τις ατομικές προσπάθειες των μελών του 

Τμήματος να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από εθνικούς και διεθνείς φορείς μέσα από 

ανταγωνιστικά προγράμματα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, σε γενικές γραμμές, η έρευνα 

υποστηρίζεται αρκετά στο πλαίσιο του Τμήματος, ωστόσο, όπως σωστά επισημαίνεται και 

στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, απαιτείται καλύτερος συντονισμός και χάραξη μιας 

συγκεκριμένης ερευνητικής πολιτικής που να προβλέπει την παροχή κινήτρων για τη 

διεξαγωγή έρευνας.   

 

• Ποιότητα και επάρκεια των ερευνητικών υποδομών. 

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε την ισχύ της δήλωσης που εμπεριέχεται στην Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης σχετικά με την ποιότητα και την επάρκεια των ερευνητικών υποδομών και 

αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις για την προμήθεια εξειδικευμένου 

εργαστηριακού εξοπλισμού και μέσων, προκειμένου να υποστηριχθεί η έρευνα και η 

εκπαίδευση. Επίσης, το ερευνητικό σκάφος ΩΚΕΑΝΙΣ αποτελεί πολύτιμο απόκτημα και θα 

πρέπει να αξιοποιηθεί για ερευνητικούς/εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και να 

παραχωρείται σε τρίτους για τη συγκέντρωση πόρων.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις. 

Τα μέλη ΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες 

επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα περιοδικά, όπως τα εξής: Aquaculture, Aquaculture 

Nutrition, Aquaculture Research, Fisheries Research, Estuarine Coastal and Shelf Science, 

Marine Ecology Progress Series, Marine Biology, κ.ά. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

αρκετές δημοσιεύσεις δεν σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο του 

προγράμματος σπουδών. Ο αριθμός των ετεροαναφορών είναι επαρκής, αλλά σίγουρα 

μπορεί να αυξηθεί, εάν η προσπάθεια διάχυσης της γνώσης εστιαστεί στη δημοσίευση 

εργασιών σε λιγότερα αλλά μεγαλύτερης επιρροής επιστημονικά περιοδικά.  
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• Ερευνητικά προγράμματα. 

Από τον κατάλογο των ερευνητικών προγραμμάτων που τέθηκε στη διάθεσή της, η 

Επιτροπή σχημάτισε την εντύπωση ότι κατά την τελευταία δεκαετία, η ερευνητική 

προσπάθεια του Τμήματος επικεντρώθηκε σε δραστηριότητες που αφορούν την 

εφαρμοσμένη έρευνα και τη σύναψη συνεργασιών με άλλα ιδρύματα και φορείς, όπως 

άλλωστε προβλέπει και η Δήλωση Αποστολής του Τμήματος. Επίσης μέλη ΕΠ του 

Τμήματος εκπονούν διάφορα εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα σε συνεργασία με 

άλλα ιδρύματα. Παρόλο που τα προγράμματα εθνικής και διεθνούς χρηματοδότησης είναι 

καθοριστικής σημασίας για την προαγωγή των καινοτομιών και τη διατήρηση του υψηλού 

επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο καλύτερος συντονισμός και η στόχευση της 

ερευνητικής δραστηριότητας, θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά το προφίλ του 

Τμήματος και να εξασφαλίσει ανταγωνιστική χρηματοδότηση και από άλλες, 

αναξιοποίητες πηγές.  

 

• Ερευνητικές συνεργασίες. 

Είναι σε εξέλιξη πολλές ερευνητικές συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Τμήματα, όπως για 

παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Όπως 

καταγράφεται στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη 

προσπάθεια για τη σύναψη συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις/ 

εργοδότες από την τοπική βιομηχανία. Η διαμόρφωση μιας πιο στοχευμένης ερευνητικής 

στρατηγικής μέσα στα επόμενα χρόνια, θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του Τμήματος 

και θα επεκτείνει το φάσμα των συνεργασιών του και σε άλλες συναφείς περιοχές, ακόμα 

και σε διεθνές επίπεδο, αυξάνοντας έτσι το πλήθος των ερευνητικών προγραμμάτων.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος; 

Παρά την ανάπτυξη ορισμένων επιτυχημένων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε ατομικό 

επίπεδο, η γενική εικόνα είναι ασαφής και η Επιτροπή πιστεύει ότι απουσιάζει ο γενικός 

ερευνητικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός που θα εντάξει τους διαφορετικούς τομείς του 

Τμήματος σε μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στρατηγική. Πράγματι, οι 

πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μεγάλες, αρκεί το Τμήμα να εστιάσει την προσοχή του 

στα δυνατά του σημεία και να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα που προσφέρει η πρακτική 

εκπαίδευση στο μοναδικό περιβάλλον της περιοχής.  

 

• Αναγνωρισιμότητα της έρευνας από τρίτους. 

Το ερευνητικό έργο του Τμήματος είναι αναγνωρισμένο σε εθνικό επίπεδο, όπως 

αποδεικνύεται από πολυάριθμες μελέτες και συνεργασίες. Όμως, είναι γενικά αποδεκτό 

ότι απαιτείται περισσότερη δουλειά για την εξασφάλιση περισσότερων ευρωπαϊκών 
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προγραμμάτων, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη τοποθεσία, τη μοναδική αξία των 

οικοσυστημάτων της περιοχής και το πλήθος των εγκαταστάσεων εμπορικής 

εκμετάλλευσης των υδατοκαλλιεργειών για τη διεύρυνση των σπουδών. Επίσης, η 

Επιτροπή συστήνει επιτακτικά στο Τμήμα να προσπαθήσει να καθιερωθεί ως μια 

αναγνωρίσιμη οντότητα με τη συνεχή και συνεπή χρήση ενός κατάλληλου (υπάρχοντος ή 

νέου) ακρωνύμιου (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα) που να αντιπροσωπεύει 

επίσημα το Τμήμα και το Ίδρυμα. Το ακρωνύμιο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται 

και για τις ανακοινώσεις σε συνέδρια. 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

 

• Προτείνει το Τμήμα τρόπους βελτίωσης στον τομέα της έρευνας, εφόσον αυτή είναι 

αναγκαία; 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, απαιτείται πιο συντονισμένη προσπάθεια για τη 

χάραξη μας ολοκληρωμένης ερευνητικής στρατηγικής για την επίτευξη διεθνούς 

αναγνώρισης σε λίγες και συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές. Οι δυνατότητες του 

ανθρώπινου δυναμικού και της ερευνητικής υποδομής είναι αξιόλογες και προς το παρόν 

δεν αξιοποιούνται πλήρως, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το τοπικό 

περιβάλλον είναι μοναδικής αξίας όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Η Επιτροπή 

ενθαρρύνει κάθε προσπάθεια για τον καθορισμό τομέων υψηλής προτεραιότητας καθώς 

και για τη σύναψη συνεργασιών με ισχυρότερες ερευνητικές ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα.  

 

• Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει προς αυτή την κατεύθυνση ; 

Η αναγνωρισιμότητα μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Η συμμετοχή του 

Τμήματος στο συνέδριο AquaMedit 2010 θεωρείται  πολύτιμη και παρόμοιες 

προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να διατηρηθεί η τάση προσέλκυσης εθνικών και 

διεθνών φορέων στην περιοχή. Άλλη μια πρόταση είναι η διοργάνωση συναντήσεων με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη της περιοχής, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αναγκών της 

τοπικής οικονομίας, και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του ερευνητικού και 

εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών στην περιοχή.  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Παρόλο που η διεξαγωγή έρευνας δεν αποτελεί κύρια αποστολή ενός Τμήματος ΤΕΙ, Το 

Τμήμα αναγνωρίζει ότι η σύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με τη διδασκαλία συντελεί 

στην αναβάθμιση της ποιότητας του διδακτικού έργου. 

Ωστόσο, το ερευνητικό έργο του Τμήματος πρέπει να εστιαστεί περισσότερο σε θέματα 

που σχετίζονται με τις κοινωνικό-οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής, εφόσον τα 

ιχθυοτροφεία και οι εκτεταμένες υδατοκαλλιέργειες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αγροτική οικονομία και το βιοπορισμό. Είναι απαραίτητη η 
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διεξαγωγή έρευνας στους τομείς της ενιαίας διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, της 

ανάπτυξης ολοκληρωμένων υδατοκαλλιεργειών (Συστήματα Ολοκληρωμένης 

Πολυτροφικής Υδατοκαλλιέργειας, ΙΜΤΑ), των αλιευτικών υδατοκαλλιεργειών, και των 

υδατοκαλλιεργειών πολλαπλών χρήσεων. 

Η περιοχή του Μεσολογγίου, με τις λιμνοθάλασσες, τα ιχθυοτροφεία, και τις 

εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών που διαθέτει, προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για τη 

διεξαγωγή τέτοιων ερευνητικών προγραμμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν 

να εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές με παρόμοιες υδρο-γεωλογικές συνθήκες και 

κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες.  

Τέλος, το Τμήμα πρέπει να επιδιώξει τη λήψη χρηματοδότησης από εξωτερικές 

ανταγωνιστικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αρχικά 

αξιοποιώντας την εμπειρία των συνεργαζόμενων μερών, και στη συνέχεια έχοντας μια πιο 

ενεργή και ανταγωνιστική συμμετοχή. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητικές υποδομές θα 

αποδειχτούν πολύ χρήσιμες, καθώς θα υποστηρίξουν (από πλευράς υλικοτεχνικής και 

έμψυχου δυναμικού) την εκπαίδευση και την έρευνα και θα αναπτύξουν την παροχή 

υπηρεσιών προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.  
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Γ. Λοιπές Υπηρεσίες 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

• Πώς αντιλαμβάνεται το Τμήμα τις υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας (εκπαιδευτικό προσωπικό, φοιτητές); 

Η Επιτροπή επιδοκιμάζει τις προσπάθειες του Τμήματος να προσφέρει μια σειρά από 

υπηρεσίες που είτε απευθύνονται αποκλειστικά στο Τμήμα, είτε έχουν ευρύτερη απήχηση 

στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Το Τμήμα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 

διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών προς το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και τους φοιτητές, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από την Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης, όσο και από την επιτόπια επίσκεψη.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

• Οργάνωση και υποδομές των διοικητικών υπηρεσιών (π.χ. Γραμματεία του  

Τμήματος). 

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι επαρκώς στελεχωμένη από 1 άτομο πλήρους 

απασχόλησης και 2 άτομα μερικής απασχόλησης. Διατυπώθηκε η ανάγκη για ένα 

επιπλέον άτομο πλήρους απασχόλησης. 

 

• Μορφή και λειτουργικότητα των υπηρεσιών και των υποδομών για τους φοιτητές (π.χ. 

βιβλιοθήκη, νησίδα Η/Υ για ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες προς τους φοιτητές, αθλητικές- πολιτιστικές δραστηριότητες, κτλ). 

Με την υποστήριξη του ΤΕΙ Μεσολογγίου, το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές μια σειρά από 

εξαιρετικές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται: πρόσβαση σε ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες μέσω του συστήματος HEAL LINK, νησίδα Η/Υ για πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

μαθήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), κ.ά.   

• Συνεργασίες με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς. 

Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, (κοινωνικούς 

πολιτιστικούς και παραγωγικούς). Η Επιτροπή ενθαρρύνει την προσπάθεια αυτή και 

πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, προκειμένου το Τμήμα να επιτύχει 

τους βασικούς στόχους του. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

• Αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών. 

Ικανοποιητικού επιπέδου. 
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• Η άποψη του Τμήματος για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Όπως προκύπτει από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, το ωράριο εργασίας του 

διοικητικού προσωπικού δεν επεκτείνεται στις απογευματινές ώρες, μια λεπτομέρεια που 

ίσως επιδρά αρνητικά στην απόδοση του Τμήματος. Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες 

κρίθηκαν επαρκείς.   

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

• Γνωρίζει το Τμήμα με ποιους τρόπους και με ποιες μεθόδους είναι δυνατόν να 

βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες; 

Βασισμένη στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, αλλά και στην ανατροφοδότηση των 

φοιτητών, η ΕΕΑ προσδιόρισε ένα σημείο που πρέπει να βελτιωθεί άμεσα και αφορά την 

ομαλή ένταξη των νέων φοιτητών στο Τμήμα. Προτείνεται η καθιέρωση μιας 

οργανωμένης διαδικασίας ενημέρωσης των νέων φοιτητών, η οποία θα 

πραγματοποιείται κατά την  έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους και αναμένεται να έχει 

θετική συμβολή στη μετέπειτα απόδοση των φοιτητών.  

 

• Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει προς αυτή την κατεύθυνση; 

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου προσφέρει στους φοιτητές του Τμήματος δωρεάν στέγαση και σίτιση, 

παροχές που ενισχύουν την προσπάθειά του Τμήματος να προσελκύσει επισκέπτες αλλά 

και να πραγματοποιεί ανταλλαγές φοιτητών. Η ΕΕΑ ζήτησε και έλαβε ένα αντίγραφο του 

ετήσιου βασικού προϋπολογισμού του Τμήματος (περίπου 800.000 ευρώ). Ορισμένες 

μικρές τροποποιήσεις στην κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού αυτού θα 

επιτρέψουν την εφαρμογή της στρατηγικής του Τμήματος, χωρίς να απαιτηθούν επιπλέον 

πόροι (π.χ. ενδεχόμενος περιορισμός των δαπανών ερευνητικών υποδομών -αφού έχουν 

ήδη αναπτυxθεί σε εντυπωσιακό βαθμό τα τελευταία χρόνια βάσει σχετικού σχεδιασμού-, 

με ταυτόχρονη ενίσχυση των περιορισμένων κονδυλίων για εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

φιλοξενία προσκεκλημένων ομιλητών).  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 

Σε γενικές γραμμές οι υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα (διοικητικές, τεχνολογιών 

πληροφορικής και φοιτητική μέριμνα) είναι πολύ ικανοποιητικές. Ωστόσο, κρίνεται 

απαραίτητος ο εξορθολογισμός της κατανομής των κονδυλίων. 

Το Τμήμα διατηρεί άριστους δεσμούς με σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης τόσο εντός του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, όσο και εκτός (π.χ. Ν. Αχαΐας). 

Αρκετά συχνά πραγματοποιούνται ξεναγήσεις στο Τμήμα και σύντομες ενημερωτικές 

ομιλίες για τους επισκέπτες. Οι δημοτικές αρχές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 

συνεργασία με το Τμήμα (σχετικά με συμβουλευτικές υπηρεσίες, περιβαλλοντική 

παρακολούθηση, συμμετοχή στην επεξεργασία και υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων). 
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Η διοίκηση του Τμήματος αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης συνεργασιών με 

ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής, και η Επιτροπή υποστηρίζει τη διερεύνηση 

παρόμοιων δυνατοτήτων και την πλήρη αξιοποίησή τους. Η επικοινωνία με τις 

ενδιαφερόμενες ομάδες είναι πολύ σημαντική παράμετρος για την κοινωνικο-οικονομική 

ανάπτυξη μιας περιοχής, και το Τμήμα μπορεί αναμφίβολα να διαδραματίσει καθοριστικό 

ρόλο σε μια τέτοια διαδικασία. 

Η περιοχή όπου βρίσκεται το Τμήμα διαθέτει μεγάλη παράδοση στα ιχθυοτροφεία και τις 

εκτατικές υδατοκαλλιέργειες, και αποτελεί σημαντικό μέρος της εθνικής αλιευτικής 

παραγωγής. Η σχετικά απομακρυσμένη γεωγραφική θέση του Τμήματος ενδεχομένως να 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, αλλά μπορεί συγχρόνως να αποτελεί ευκαιρία για 

ανάπτυξη, αρκεί να ενταχθούν οι δραστηριότητές του στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας 

και οικονομίας.  

 

Δ. Στρατηγικός σχεδιασμός, προοπτικές βελτίωσης και πιθανοί 

ανασταλτικοί παράγοντες 

• Βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι. 

Αν και η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αρχικά δεν περιελάμβανε συγκεκριμένο σχέδιο 

ανάπτυξης, η εξωτερική αξιολόγηση αποτέλεσε την αφορμή για τη σύνταξη του σχεδίου 

τετραετούς ανάπτυξης του Τμήματος για το διάστημα 2008-2012, το οποίο και τέθηκε στη 

διάθεση της ΕΕΑ. Επίσης, η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε τη «δήλωση οράματος» του 

Τμήματος, τα κυριότερα σημεία της οποίας παρουσιάστηκαν ήδη (στην ενότητα Α1) ως 

εξής: 

«Στην ΕΕΑ δόθηκε η «δήλωση οράματος» του Τμήματος που αφορά την ανάπτυξή του 

στο διάστημα 2008-2012. Ορισμένα από τα βασικά γενικά θέματα που περιλαμβάνει η 

δήλωση αυτή είναι: η ανάπτυξη δεσμών με την τοπική βιομηχανία, η ενίσχυση του 

κοινωνικού ρόλου του Τμήματος, η προσέλκυση φοιτητών, η δημιουργία 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η διεύρυνση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η 

περεταίρω ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής καθώς και η ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν εξωτερική χρηματοδότηση». 

 

• Στρατηγικές, προγραμματισμός και ενέργειες. 

 Σε αυτή τη δύσκολη εποχή για τις επιστήμες, την έρευνα και την εκπαίδευση δεν 

υπάρχουν περιθώρια επανάπαυσης. Το Τμήμα, όπως άλλωστε και κάθε αντίστοιχο τμήμα 

και ίδρυμα στην Ευρώπη, καλείται να χαράξει μια προορατική στρατηγική για τη 

συγκέντρωση πόρων, την παροχή υπηρεσιών και την κοινωνική δικτύωση. Όπως 

αναφέρεται και στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία παρακολούθησης του σχεδίου δράσης, έτσι ώστε το Τμήμα, να ακμάσει και 

πάλι, αξιοποιώντας τα στρατηγικά του πλεονεκτήματα. Κριτήρια του βαθμού επίτευξης 

των στόχων του σχεδίου δράσης μπορούν να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, η επίδραση 

στο εκπαιδευτικό έργο, τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών, η εξωτερική χρηματοδότηση, 
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η συγκέντρωση πόρων από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, το πλήθος των 

ετεροαναφορών, αλλά και η διεπίδραση με τις ενδιαφερόμενες ομάδες του ιδιωτικού και 

του δημόσιου τομέα.  

• Πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες σε επίπεδο Πολιτείας, Ιδρύματος και Τμήματος. 

Από τις συζητήσεις που είχε με μέλη της Διοίκησης του ΤΕΙ, η Επιτροπή σχημάτισε την 

εντύπωση ότι η εξέλιξη του θεσμού των ΤΕΙ στην Ελλάδα δεν είναι απόλυτα 

καθορισμένη. Η κύρια αποστολή των ΤΕΙ είναι η παροχή εκπαίδευσης προπτυχιακού 

επιπέδου και η επαγγελματική κατάρτιση, δύο έργα μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη 

της τοπικής οικονομίας. Ωστόσο, υπάρχει και η σκέψη της εξομοίωσης των ΤΕΙ με τα 

Πανεπιστήμια, θεωρώντας τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια που χορηγούν πτυχία όλων των 

επιπέδων. Εν μέσω αυτής της ρευστής κατάστασης, αυτό που έχει σημασία για κάθε 

Τμήμα, ή Ίδρυμα γενικότερα, είναι να επικεντρωθεί στα δυνατά του σημεία αξιοποιώντας 

τις ευκαιρίες που προκύπτουν. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να σχολιάσει τη σύνδεση του Τμήματος με 

κοινωνικούς & πολιτιστικούς φορείς / επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Από 

την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης προκύπτει ότι την τελευταία πενταετία 

πραγματοποιήθηκαν λίγες μόνο συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς. Από τα στοιχεία που 

δόθηκαν στην Επιτροπή και από τις συζητήσεις της με διάφορα άτομα στην περιοχή, 

προκύπτουν τα ακόλουθα τρία συμπεράσματα. 

Πρώτον, το Τμήμα παρουσιάζει περιορισμένη δραστηριοποίηση στην περιοχή και την 

τοπική οικονομία. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα, αν το Τμήμα φροντίσει ώστε 

μέρος της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας να πραγματοποιείται εκτός 

των εγκαταστάσεών του. Μια τέτοια πρωτοβουλία, όχι μόνο θα συμβάλει ουσιαστικά 

στην επίτευξη της αποστολής του Τμήματος, αλλά θα θέσει και τις βάσεις για την 

ανάπτυξη συνεργασιών με συναφείς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, π.χ. αλιευτικούς 

συνεταιρισμούς ή παρεμφερείς οργανισμούς.  

Δεύτερον, στις λίγες αυτές συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν, συμμετείχαν μόνο λίγα 

μέλη ΕΠ και φοιτητές (λιγότερα από 7 άτομα ανά έτος), αριθμός που υποδηλώνει ότι η 

δραστηριότητα αυτή πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, ώστε να επιδράσει θετικά στην 

ποιότητα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.  

Τρίτον, όπως προκύπτει από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, πολλά προβλήματα 

συχνά αποδίδονται στην απουσία οργανωτικής δομής, ενώ μια πιο εποικοδομητική 

προσέγγιση θα εμπεριείχε την αναθεώρηση της στρατηγικής του Τμήματος, καθώς και 

τον προσανατολισμό των προτεραιοτήτων και της ταυτότητας του σε δραστηριότητες 

περισσότερο εφαρμοσμένες, συλλογικές και επικεντρωμένες στην ανάπτυξη τεχνολογικών 

δεξιοτήτων και γνώσεων.   

Μέσα από τις συζητήσεις της Επιτροπής με αλιείς της περιοχής αναδείχτηκε η τεράστια 

σημασία της βιομηχανίας για τη χώρα, κάτι που ως τώρα δεν φαίνεται να έχει εκτιμηθεί 
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όσο θα έπρεπε και χρειάζεται την άμεση υποστήριξη της Πολιτείας. Η ΕΕΑ εκτίμησε τα 

εύστοχα σχόλια των επαγγελματιών της αλιείας, το σεβασμό που δείχνουν στο 

περιβάλλον αλλά και τη θεώρηση του επαγγέλματός τους ως παράγοντα οικονομικής 

ανάπτυξης και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, με τεράστια σημασία για τη Χώρα. 

Διαθέτουν εμπειρία στον τομέα των εκτατικών υδατοκαλλιεργειών και θα μπορούσαν να 

συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο του Τμήματος με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια. 

Επίσης, διαπιστώθηκε η ανάγκη για καλύτερο (παραδοσιακό) εξοπλισμό αλιείας καθώς 

και για καλύτερη αλιευτική διαχείριση. Γενικότερα, η ανάγκη για περιβαλλοντική 

διαχείριση αλλά και για ενίσχυση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου είναι πραγματικά 

έντονη και οι επαγγελματίες αλιείς θα υποδέχονταν πολύ θετικά παρόμοιες εξελίξεις 

στους τομείς αυτούς, εφόσον τέτοιες ενέργειες βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας τους 

και των δυνατοτήτων των συλλογικών οργάνων τους. Άλλα σημεία, που δεν σχετίζονται 

άμεσα με την αλιευτική δραστηριότητα αφορούν την κρατική υποστήριξη σχετικά με τις 

φυσικές καταστροφές, την έλλειψη οργανωμένης ιχθυαγοράς, τη δομή της τοπικής 

αγοράς, την ανάγκη για στρατηγική επεξεργασίας τροφίμων με τοπικό χαρακτήρα, κτλ. 

Συγχρόνως, δε φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη σύνδεση με τους βασικούς παράγοντες της 

βιομηχανίας ούτε και δραστηριοποίηση στην κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών προς 

τρίτους για την υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων τοπικού ενδιαφέροντος. 

Ωστόσο, απόφοιτοι του Τμήματος κατέχουν θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως για 

παράδειγμα στη Διεύθυνση Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας.  

 

Ε. Συμπεράσματα 

 

• Συμπεράσματα της ΕΕΑ και συστάσεις σχετικά : 

(α) με την ως τώρα πορεία του Τμήματος 

(β) με τη στρατηγική διασφάλισης της ποιότητας του έργου του Τμήματος 

 

Γενικά, η ΕΕΑ εκτίμησε το εύρος και το βάθος των δραστηριοτήτων του Τμήματος και τις 

σημαντικές προοπτικές που έχει για να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην 

εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών (επιχειρηματιών ή διευθυντικών στελεχών) 

του τομέα, αλλά και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ακολουθούν ορισμένες 

βασικές συστάσεις για την πορεία του Τμήματος προς την επίτευξη των παραπάνω 

στόχων. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Σχετικά με τη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

1. Το Τμήμα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε (i) να επικεντρωθεί 

στην κύρια αποστολή του, αναπτύσσοντας δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και (ii) 

να ενισχύσει τους δεσμούς του με την οικονομία της ευρύτερης περιοχής, ενόψει των 
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μελλοντικών εξελίξεων και τον ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμό της θέσης των ΤΕΙ ως 

Τεχνολογικά Πανεπιστήμια. 

 

2. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση, ενισχύοντας την 

πρακτική κατάρτιση, την κινητικότητα των φοιτητών, τη διοργάνωση (εξειδικευμένων) 

σεμιναρίων, την εισαγωγή νέων μαθημάτων στη διοίκηση, κ.τ.λ. 

 

3. Πρέπει να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικότερο σχέδιο επιμόρφωσης του 

ακαδημαϊκού προσωπικού, μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας των μελών ΕΠ, της 

αξιοποίησης της πολυτομεακής φύσης του Ιδρύματος, καθώς και της προώθησης 

διατμηματικών συνεργασιών (αρχικά με τη μορφή από κοινού διοργάνωσης 

σεμιναρίων, για παράδειγμα). 

 

4. Πρέπει να δοθούν κίνητρα και υποστήριξη στους φοιτητές ώστε να αποφοιτούν 

εγκαίρως αλλά και να λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία -χωρίς φυσικά να 

υποβαθμίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας-, μέσω της ανάπτυξης στενότερης 

συνεργασίας διδασκόντων-διδασκομένων και της διαρκούς προσαρμογής του 

εκπαιδευτικού υλικού στις μελλοντικές ανάγκες.  

 

Σχετικά με την ΕΡΕΥΝΑ 

5. Κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής 

στρατηγικής η οποία να περιλαμβάνει οργανωμένη ερευνητική πολιτική, διεύρυνση 

της πρακτικής εκπαίδευσης και πιο στοχευμένο σχέδιο δράσης.  

 

6. Πρέπει να ενισχυθούν οι συνεργασίες με τμήματα ΑΕΙ της Ελλάδας και του 

εξωτερικού, καθώς και οι στρατηγικές συνεργασίες με την ακαδημαϊκή κοινότητα και 

τη βιομηχανία, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες, με στόχο την εξασφάλιση 

ανταγωνιστικής χρηματοδότησης και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του 

Τμήματος σε διεθνές επίπεδο. 

 

7. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αυξηθεί η 

αναγνωρισιμότητα του Τμήματος και να καθιερωθεί και να ενισχυθεί η οντότητά του 

(π.χ. μέσω της δημιουργίας ενός ακρωνύμιου, της διοργάνωσης ετήσιου συνεδρίου, 

κτλ). Συστήνεται επίσης η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων όπως π.χ. 

συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις συνεργασίας ή συμπόσια. 

 

8. Τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί αρκετά χρήματα για την προμήθεια υποδομών, 

συνεπώς οι στρατηγικές αποφάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν –όσο είναι δυνατόν- 

στην αναβάθμιση των υποδομών αυτών, αποφεύγοντας τις δαπάνες προμήθειας νέου 

εξοπλισμού.  

     Σχετικά με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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9. Απαιτείται η αναδιάρθρωση και η ανακατανομή του βασικού προϋπολογισμού του 

Τμήματος με βάση τις παραπάνω συστάσεις, μέσω της αύξησης, για παράδειγμα, των 

δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών προς τρίτους (σεμινάρια, συναντήσεις) και τον 

περιορισμό των επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό -στο βαθμό που αυτό είναι 

δυνατό. 

 

10. Να αξιοποιηθούν περισσότερο οι υπάρχουσες υποδομές για ενιαία εκπαίδευση και 

διεξαγωγή ολοκληρωμένης έρευνας, με στόχο πάντα την παροχή υπηρεσιών προς τις 

βιομηχανίες, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.  

 

11. Καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η επικοινωνία με τις 

ενδιαφερόμενες ομάδες και η συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες, 

προκειμένου να υποστηριχθεί το Τμήμα και να γίνει ένας μοχλός ανάπτυξης για την 

περιοχή.  

 

12. Τέλος, η καλλιέργεια κλίματος εξωστρέφειας, η ανάπτυξη πολυτομεακής έρευνας, η 

υποστήριξη των νέων ερευνητών και η συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε 

δραστηριότητα μπορούν να ενισχύσουν τον κοινωνικό ρόλο του Τμήματος στη 

μοναδική αυτή περιοχή. 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε αναλυτικά στην Έκθεση αυτή, η πολιτική διασφάλισης ποιότητας 

του Τμήματος εφαρμόζεται επιτυχώς σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων. Τα 

προβλήματα που εκκρεμούν και χρειάζονται αντιμετώπιση αναλύθηκαν σε βάθος και 

συνοψίζονται στις παραπάνω γενικές συστάσεις. 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από πολύ 

άξιους νέους επιστήμονες που προστέθηκαν στο δυναμικό του τα τελευταία χρόνια. Αυτή 

η ομάδα νέων επιστημόνων μπορεί να αποτελέσει ένα πυρήνα αριστείας που πρέπει να 

λάβει περαιτέρω υποστήριξη υπό τις ακόλουθες όμως προϋποθέσεις: (i) κάθε μέλος ΕΠ 

θα υιοθετεί τα θετικά στοιχεία της ομάδας του και θα εμπλουτίζει την ερευνητική του 

εμπειρία με στόχο ένα αποδεκτό μέσο επίπεδο ποιότητας. Εάν κάτι τέτοιο δεν 

επιτυγχάνεται, τότε το χάσμα ανάμεσα στα μέλη ΕΠ που δραστηριοποιούνται στην έρευνα 

και τα ανενεργά μέλη θα διευρυνθεί, με σοβαρές συνέπειες για την ποιότητα των 

σπουδών- (ii) όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να εφαρμοστεί μια πιο στοχευμένη 

ερευνητική πολιτική, με έναν πιο εφαρμοσμένο τεχνολογικό προσανατολισμό. 

Από την  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης προκύπτει ξεκάθαρα ότι το Ίδρυμα και το 

Τμήμα φιλοδοξεί και επιδιώκει την καθιέρωσή του ως Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. 

Ωστόσο, τα στοιχεία αλλά και η προφορική ανατροφοδότηση δείχνουν ότι το Τμήμα δεν 
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έχει αναπτύξει επαρκώς τη διασύνδεσή του με τους επαγγελματίες αλιείες ούτε με τους 

επιχειρηματίες του κλάδου. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος είναι αρκετά 

εξειδικευμένο κάτι που πρέπει να θεωρηθεί στρατηγικό πλεονέκτημα αντί να δίνεται 

βαρύτητα σε άλλα αντικείμενα όπως είναι η Βιολογία, η Ωκεανογραφία ή η Στατιστική. Η 

ΕΕΑ έχει την έντονη πεποίθηση ότι ο τεχνολογικός, και όχι ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του 

Τμήματος αποτελεί για εκείνο σημαντικό κεφάλαιο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο 

σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Το Τμήμα διαθέτει επαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις ώστε να ικανοποιούνται οι 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές του ανάγκες, και με ορθολογική χρήση μπορούν να 

υποστηρίξουν την πιθανή μελλοντική επέκταση. Η πιο πιεστική ανάγκη είναι η ανάπτυξη 

υποδομών σε τοπικό επίπεδο ώστε να υποστηριχτεί η πρακτική εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Όπως αναφέρθηκε επανειλημμένως, θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η 

πλεονεκτικότητα και η μοναδικότητα του περιβάλλοντος, αλλά και να δοθεί έμφαση στην 

πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με εμπειρία από τη βιομηχανία με σκοπό μια πιο 

εφαρμοσμένη προσέγγιση του προγράμματος σπουδών.  

Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι σπουδές, τα ερευνητικά 

προγράμματα και οι συνεργασίες να συμβάλλουν στην αναβάθμιση και στην ενίσχυση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Τμήματος 

στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του. Η Διοίκηση του Ιδρύματος καλείται να 

πρωτοστατήσει στην πορεία αυτή ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας την εμπλοκή 

εργαστηριών που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία προκειμένου να υποστηρίξουν 

την ερευνητική δραστηριότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η διοργάνωση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 

κρίνεται σκόπιμη, μόνο αφού επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι του Τμήματος, ώστε 

να μην επηρεαστεί το περιεχόμενο και η ποιότητα και της τρέχουσας αποστολής του 

Τμήματος. Ωστόσο μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής σειράς 

εξειδικευμένων μαθημάτων, σεμιναρίων και επιστημονικών συναντήσεων εργασίας, ώστε 

να αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία για τη μελλοντική διεξαγωγή μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων. 
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