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Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

Η υπεύθυνη Επιτροπή για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Διαχείρισης 

Πληροφοριών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας απαρτίστηκε 

από τους ακόλουθους τέσσερις (4) ειδικούς αξιολογητές που επιλέχτηκαν (με 

κλήρωση) από το Μητρώο που τηρεί η ΑΔΙΠ σύμφωνα με το Νόμο 3374/2005: 

 

1. Καθηγητής Νικόλαος Τζόκας                                           (Συντονιστής) 

University of East Anglia, Norwich Business School, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

2. Καθηγητής Νίκος Μαχαιρίδης 

Διευθυντής Σπουδών Lund University, Σουηδία 

 

3. Κυριάκος Β. Κρέστας, MSEE 

Πρώην Σύμβουλος Διαχείρισης ΙΒΜ, Γερμανία 

 

4. Δρ Νικόλαος Βιταντζάκης 

Πρώην Γ. Διευθυντής ΟΤΕ, Ελλάδα 
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Εισαγωγή 

 

Η Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης 

 

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) έφτασε στην Καβάλα στις 28 Ιουνίου. Την 

πρώτη μέρα τα μέλη της ΕΕΑ συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Καβάλας, ο οποίος 

συνοδευόταν από τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και το Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας. Στη συνέχεια η επιτροπή συναντήθηκε με την ΟΜΕΑ, τα μέλη του 

Εκπαιδευτικού προσωπικού (μόνιμα και έκτακτα) και επισκέφτηκε διάφορες υπηρεσίες 

του ΤΕΙ, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Διασύνδεσης. Την τελευταία ημέρα 

πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, στους χώρους 

διδασκαλίας, τα γραφεία, τη βιβλιοθήκη και τη γραμματεία του τμήματος, καθώς και 

συναντήσεις με φοιτητές.  

 

Η ΕΕΑ αξιοποίησε πλήρως το υλικό που τέθηκε στη διάθεσή της, το οποίο περιελάμβανε 

μεταξύ άλλων : 

� Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 

� Έκθεση αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων 

� Δείγματα πτυχιακών εργασιών φοιτητών 

� Τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος 

� Τον Οδηγό Επαγγέλματος του ΤΕΙ Καβάλας 

 

 

Κατά την επίσκεψη το κλίμα ήταν εγκάρδιο και συναδελφικό, χωρίς να αίρεται ο 

επαγγελματισμός των μετεχόντων στη διαδικασία. Τα μέλη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού (ΕΠ) ήταν φιλικά και συνέβαλαν στο έργο της επιτροπής απαντώντας σε 

ερωτήσεις, συμμετέχοντας στο διάλογο και παρέχοντας πληροφορίες και στοιχεία, 

όπου αυτό ήταν δυνατό.  

 

Η ΕΕΑ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τη διοίκηση, τα μέλη ΕΠ και το προσωπικό του 

τμήματος για τη διευκόλυνση του έργου της κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.  

 

Σχόλια της ΕΕΑ για τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης 

 

Η ΕΕΑ αναγνωρίζει ότι πιθανώς κάποιες από τις προτάσεις / υποδείξεις ενδέχεται να μη 

συμβαδίζουν με το υπάρχον θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Ελλάδας. 
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Α. Πρόγραμμα Σπουδών  

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 

2000, είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και ουσιαστικά προσφέρει ένα υβριδικό 

πρόγραμμα σπουδών / πτυχίο στη Διαχείριση Πληροφοριών.  

Σκοπός του προγράμματος είναι να παράγει νέα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη 

επιχειρήσεων με γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων και πληροφορικής τεχνολογίας 

που να καλύπτουν τις ανάγκες μικρών και μεσαίων  επιχειρήσεων. 

Προκειμένου να συνθέσει το αρχικό πρόγραμμα σπουδών, το τμήμα μελέτησε 

διάφορα προγράμματα εντός και εκτός ΤΕΙ και αναζήτησε την ενεργό συμμετοχή και 

ανατροφοδότηση των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αναμορφώθηκε μία φορά το 

2004 και πιο πρόσφατα το 2009 λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των αποφοίτων, 

των φοιτητών και των επιχειρήσεων. 

Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στους αντικειμενικούς σκοπούς του 

Τμήματος, ενώ η εφαρμογή του παρακολουθείται και ελέγχεται μέσω μιας 

πιστοποιημένης διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, η οποία λειτουργεί 

υποδειγματικά και θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για εφαρμογή και σε 

άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. 

Το Τμήμα επιδιώκει να διαμορφώσει ένα αυτόνομο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 

σχετικό με το γνωστικό του πεδίο. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Το πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόστηκε το 2008/09 διακρινόταν από μεγάλο 

εύρος και βάθος. Ωστόσο, κάποιες μεμονωμένες θεματικές ενότητες συνέπιπταν, με 

αποτέλεσμα να προκύπτουν μικρές επικαλύψεις, κάτι που επισημάνθηκε και 

εξαλείφθηκε στο πρόγραμμα σπουδών του 2009/10. 

Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων και β) 

Πληροφορική Τεχνολογία. Υπάρχει διάκριση μεταξύ θεωρητικών, πρακτικών και 

εργαστηριακών μαθημάτων (workshops), τα οποία πραγματοποιούνται βάσει 

αναλυτικού εβδομαδιαίου προγράμματος.  

Για τη διδασκαλία και την παρακολούθηση χρησιμοποιούνται πολύ καλές αίθουσες, 

εργαστήρια με καλό εξοπλισμό γραφείου, αναγνωστήρια/ βιβλιοθήκη και αίθουσες 

πολλαπλών χρήσεων. Τα εργαστήρια έχουν επαρκή ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ενώ 

όλοι οι χώροι διδασκαλίας και οι κοινόχρηστοι χώροι είναι ιδιαιτέρως επιμελημένοι.  

Επιχειρηματικά Παιχνίδια και μελέτες περίπτωσης (case studies) χρησιμοποιούνται 

για να γεφυρώσουν  τη θεωρητική γνώση με την πράξη. 

Οι εξειδικευμένοι τομείς του συνολικού προγράμματος σπουδών καλύπτονται από  
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μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών (43), οι οποίοι προσλαμβάνονται ή 

ανανεώνουν τη σύμβασή τους κάθε χρόνο. Το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό 

έχει πλήρη ευθύνη για το συγκεκριμένο μάθημα που διδάσκει. Το εκπαιδευτικό 

υλικό είναι διαθέσιμο στο σύστημα e-class που χρησιμοποιείται από το Τμήμα. 

Στους φοιτητές δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα 

(μέσω του Erasmus).  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Το πρόγραμμα σπουδών και όλες οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν σε 

ηλεκτρονική μορφή και είναι διαθέσιμες σε όλους τους φοιτητές. Όπως 

διαπιστώθηκε από συζητήσεις με τους φοιτητές,  το πρόγραμμα σπουδών είναι 

ενδιαφέρον και επιτρέπει σημαντική εμβάθυνση στην επιλεγόμενη κατεύθυνση 

ειδίκευσης.  

Δεν έγινε σαφές στην ΕΕΑ εάν το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει κάποιο 

μάθημα σχετικό με το ζήτημα της αξιοπιστίας των πληροφοριών που 

χρησιμοποιούνται για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Ένα τέτοιο μάθημα 

βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει, δεδομένου του χαρακτήρα του προγράμματος και 

της βαρύτητας που δίνεται στη Διαχείριση Πληροφοριών. 

Η συνολική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών ευνοείται από την αξιοποίηση 

εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού (μόνιμου και έκτακτου), εφόσον οι 

περισσότεροι διδάσκοντες είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων 

και έχουν σημαντική διδακτική εμπειρία. Κάτι που επίσης διευκολύνει την 

εφαρμογή του προγράμματος σπουδών είναι οι καλές σχέσεις μεταξύ φοιτητών και 

καθηγητών. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι το έκτακτο ΕΠ δεν διαθέτει γραφείο ή χώρο 

υποδοχής των φοιτητών, κάτι που δεν τους επιτρέπει να ενδυναμώσουν τις σχέσεις 

με τους φοιτητές αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις. Παρόλα αυτά, η επαφή με τους 

φοιτητές διευκολύνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Στο τμήμα επικρατεί θετικό πνεύμα και συναδελφικό κλίμα που υποστηρίζει τον 

αμοιβαίο σεβασμό, την εποικοδομητική εργασιακή δεοντολογία και την ανταλλαγή 

ιδεών. Απαιτούνται όμως βελτιώσεις όσον αφορά τα έκτακτα μέλη ΕΠ, τα οποία δεν 

φαίνεται να  έχουν ενσωματωθεί πλήρως. 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

 

Επί του παρόντος τα μαθήματα χωρίζονται σε θεωρητικά και εργαστηριακά. Η ΕΕΑ 

προτείνει να εισαχθούν πρακτικές μέθοδοι διδασκαλίας σε όλα τα θεωρητικά 

μαθήματα, π.χ. μελέτες περίπτωσης, ομαδικές παρουσιάσεις, υπόδυση ρόλων, 

εξωτερικές παρουσιάσεις (από ειδικούς και/ή επιχειρηματίες), έρευνα αγοράς κτλ. 

Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε η οργάνωση των μαθημάτων 

να βασίζεται στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Επίσης, τα μέλη ΕΠ του 
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Τμήματος θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια κοινή τακτική όσον αφορά την 

ανάθεση εργασιών και το συντελεστή τους στην τελική βαθμολογία των φοιτητών. 

Η ΕΕΑ συμφωνεί επίσης με το τμήμα στο ότι οι εργασίες συμβάλλουν στην 

πρόσληψη γνώσεων και στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών. Οι εργασίες 

συνιστούν αποτελεσματική μέθοδο εκμάθησης και αξιολόγησης, και εξασφαλίζουν 

τη δραστηριοποίηση και την προσωπική εμπλοκή των φοιτητών .  

Η ΕΕΑ συστήνει τη σταδιακή ένταξη ενός αριθμού νέων μαθημάτων στο πρόγραμμα 

σπουδών σε τομείς όπως η επιχειρηματική δεοντολογία και η συλλογική κοινωνική 

ευθύνη, σε περιβαλλοντικά θέματα, στον έλεγχο ποιότητας και τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας των πληροφοριών, στη δημιουργία ομάδων και τη δυναμική τους 

(ψυχολογία) καθώς και σε νομικά θέματα. Η ένταξη τέτοιων μαθημάτων στο 

πρόγραμμα σπουδών θα έδινε στους φοιτητές μια περισσότερο ολιστική αντίληψη 

της συμβολής  τους στην οργανωσιακή λήψη αποφάσεων και την οργανωσιακή ζωή 

και θα συνέβαλλε στο να γίνει το πρόγραμμα σπουδών σύγχρονο και πολύ 

ελκυστικό τόσο στους φοιτητές όσο και στις επιχειρήσεις/στους εργοδότες. Τα 

προτεινόμενα μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται κανονικά ή να έχουν τη 

μορφή μη αξιολογούμενης ενασχόλησης.  

Το σχεδιαζόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 

συνεργασίας με κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και αναμένεται να προσφέρει 

σημαντικά οφέλη. Στα οφέλη για το τμήμα περιλαμβάνεται η μεταφορά 

ακαδημαϊκής και διοικητικής εμπειρίας, η οποία θα ενισχύσει την 

αναγνωρισιμότητα και τη φήμη του τμήματος, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές 

επίπεδο.  

Προτείνεται το Τμήμα να καθορίσει και να περιγράψει το περιεχόμενο κάθε 

μαθήματος του προγράμματος σπουδών σε στενή συνεργασία με το διδάσκοντα 

καθηγητή και τον αντίστοιχο σύμβουλο. Συστήνουμε την καθιέρωση μιας ετήσιας 

τυπικής διαδικασίας για την επικαιροποίηση του Διαγράμματος/ Περιεχομένου 

όλων των μαθημάτων. Προς το παρόν, κάτι τέτοιο επαφίεται στην καλή θέληση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού θα πρέπει να 

στηρίζεται στις προαναφερθείσες προδιαγραφές λαμβάνοντας υπόψη τις 

ικανότητες και την εμπειρία των υποψηφίων. 

Συστήνεται το Τμήμα  να πραγματοποιήσει άνοιγμα προς την τοπική αλλά και 

ευρύτερη κοινωνία μέσω των ακόλουθων δράσεων: 

• προσκλήσεις σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες για συμμετοχή σε 

διαλέξεις/ σεμινάρια. 

• διοργάνωση συναντήσεων εργασίας με τη συμμετοχή του προσωπικού του 

τμήματος, φοιτητών, μελών της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματιών. Το 

πρόγραμμα των συναντήσεων εργασίας θα μπορούσε να περιλαμβάνει 

θέματα όπως οι ανάγκες και οι στόχοι στελέχωσης της αγοράς εργασίας, η  
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οργάνωση και λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων, οι ευκαιρίες για  

δημιουργία νέων επιχειρήσεων κτλ. 

•  ετήσια διοργάνωση ενός συνεδρίου με στόχο να φέρει σε επαφή καθηγητές, 

φοιτητές και επιχειρηματίες. Κάτι τέτοιο θα δώσει την ευκαιρία σε φοιτητές 

και καθηγητές να ενημερωθούν για τις πιο πρόσφατες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και με αυτόν τον τρόπο να 

προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους, ώστε να ανταποκρίνεται σε 

αυτές τις προκλήσεις.  Συγχρόνως, θα δίνεται η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να 

εκτιμήσουν τη δουλειά που γίνεται στο ΤΕΙ και να ενισχύσουν  τα 

μακροπρόθεσμα σχέδια και τους στόχους του.  

 

Β. Διδασκαλία 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Η εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας και μελετών περίπτωσης 

υποστηρίζεται από αρκετά εντυπωσιακές αίθουσες και αμφιθέατρα διδασκαλίας, 

καθώς και από ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (e-class). Τόσο οι καθηγητές 

όσο και οι φοιτητές φαίνεται να χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία ολοένα και 

περισσότερο.  

 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σε περιβάλλον εργαστηρίου εφαρμογή 

και χρήση ειδικών λογισμικών πακέτων,  τα οποία ενισχύουν την εμπειρία τους και 

τους προσφέρουν πραγματικά την ευκαιρία να ωφεληθούν στην πράξη. 

 

Ο κατάλογος της βιβλιογραφίας (Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2008/2009, 

πίνακας 12-5, σελ. 130 -147) που τέθηκε υπόψη της ΕΕΑ παρουσιάζει βιβλία που 

εκδόθηκαν πριν από αρκετά χρόνια και μάλιστα από εκδότες που δεν είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένοι. Από την άλλη πλευρά, για κάποια μαθήματα διατίθεται πιο 

εξειδικευμένη βιβλιογραφία και μόνο για ορισμένα μαθήματα η βιβλιογραφία 

συνοδεύεται από αναφορές σε επιστημονικά περιοδικά.  

 

Η μέθοδος αξιολόγησης φαίνεται να είναι αυτή  που κατά κανόνα χρησιμοποιείται 

για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα. Θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά 

εφαρμόζοντας μια σειρά μέτρων, όπως: 

• η καθιέρωση υποχρεωτικών εργασιών και/ή παρουσιάσεων για την 

πλειονότητα των μαθημάτων. 

• η υιοθέτηση μιας στρατηγικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία η 

αξιολόγηση θα αποτελεί μέρος της μαθησιακής εμπειρίας.  

• η ενίσχυση της ανατροφοδότησης που παρέχεται στους φοιτητές μέσω των 
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εργασιών τους. 

• η αναθεώρηση της πτυχιακής εργασίας και της υποχρεωτικής πρακτικής 

άσκησης, με σκοπό τη σαφή σύνδεσή τους και έως ένα βαθμό την 

ενσωμάτωση της μίας στην άλλη. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Το επίπεδο και η ποιότητα της διδασκαλίας και της διδακτικής προετοιμασίας είναι 

ικανοποιητικά. Το επίπεδο των διδακτικών εγχειριδίων και της διαδικτυακής 

βοήθειας είναι καλό (ικανοποιητική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και εγγραφή σε 

ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά). 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό διακρίνεται από επάρκεια προσόντων: τα περισσότερα 

μόνιμα μέλη ΕΠ και πολλά από τα μη μόνιμα μέλη διαθέτουν διδακτορικό τίτλο και 

πολυετή διδακτική και πρακτική εμπειρία. Οι ικανότητες του επιλεγμένου 

προσωπικού φαίνονται περισσότερο εστιασμένες σε συγκεκριμένες περιοχές παρά 

άμεσα σχετιζόμενες με το γενικότερο στόχο του τμήματος και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών- δηλαδή τη σύνδεση της διαχείρισης 

πληροφοριών και της διοίκησης επιχειρήσεων.  

 

Υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας, εφόσον η πλειονότητα 

των μελών ΕΠ εμπλέκεται σε ερευνητικές δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό 

προσωπικό προσπαθεί να κατευθύνει το ενδιαφέρον των φοιτητών προς την 

έρευνα εμπλέκοντάς τους μεταξύ άλλων και σε ερευνητικά σεμινάρια. Η συσχέτιση 

της διδασκαλίας με την έρευνα προφανώς θα προσφέρει στους φοιτητές 

περισσότερα κίνητρα για δραστηριοποίηση στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και θα 

τους εξασφαλίσει προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν 

περισσότερο στις δραστηριότητες του τμήματος, στις σπουδές τους, αλλά και στον 

ευρύτερο επιστημονικό τομέα τους.  

Το τμήμα έχει καταβάλει αξιέπαινες προσπάθειες να εξασφαλίσει ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και στις διοικητικές δραστηριότητες. Ωστόσο, 

δεν είναι εύκολο να κατανεμηθούν διαχειριστικά και διοικητικά καθήκοντα στον 

περιορισμένο αριθμό μόνιμου προσωπικού (7 μέλη), καθώς θα πρέπει ταυτόχρονα 

να παρέχουν σημαντικό διδακτικό έργο. Επιπρόσθετα, στο τμήμα απασχολείται 

ένας μεγάλος αριθμός έκτακτου προσωπικού, γεγονός που πλήττει την απρόσκοπτη 

εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, εφόσον οι νέοι διδάσκοντες θα πρέπει να 

εξοικειώνονται κάθε φορά με τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος 

σπουδών και των μαθημάτων, τις αξίες του τμήματος, την προσδοκώμενη ποιότητα, 

τον κανονισμό των εξετάσεων κτλ.  

 

Οι φοιτητές αξιολογούν κατά τακτά χρονικά διαστήματα το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και τα μαθήματα μέσω μιας τυποποιημένης διαδικασίας. Το τμήμα έχει 

πάρει τολμηρά πρωτοποριακά μέτρα για να καταγράψει τη γνώμη και τις απόψεις 
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των φοιτητών. Παρόλα αυτά, επισημαίνουμε ότι τα συμπεράσματα/πορίσματα της 

αξιολόγησης δεν αξιοποιούνται πλήρως για την ανάπτυξη μεθόδων εμπλοκής των 

φοιτητών στην εξέλιξη του προγράμματος σπουδών και για την περαιτέρω 

βελτίωση της απόδοσης του τμήματος, εφόσον δεν φιλτράρονται μέσω μιας τυπικής 

διαδικασίας συζήτησης και ανατροφοδότησης.  

 

Η επαγγελματική απορρόφηση των φοιτητών δείχνει να είναι καλή. Όμως, 

προτείνεται να αναπτυχθεί επίσημα στενότερη σχέση με τους απόφοιτους/το 

σύλλογο αποφοίτων, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές του 

τμήματος.  

 

Επισημαίνουμε ότι η Πτυχιακή Εργασία θα πρέπει να επανεξεταστεί και να 

βελτιωθεί. 

 

Η κινητικότητα των καθηγητών και των φοιτητών σε άλλα ιδρύματα είναι σχετικά 

περιορισμένη. Θα πρέπει και οι δύο να ενισχυθούν και να διευρυνθούν.  

 

Η ΕΕΑ παρατήρησε επίσης ότι στο διάστημα 2000-2009, 922 φοιτητές και 1054 

φοιτήτριες  έχουν εγγραφεί στο τμήμα, ενώ δεν υπάρχουν γυναίκες μόνιμα μέλη 

ΕΠ, και ο αριθμός των γυναικών εκτάκτων μελών ΕΠ είναι μάλλον χαμηλός. Θα 

πρέπει να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξισορρόπηση της αναλογίας ανδρών-γυναικών 

στα μέλη ΕΠ.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών που εγκαταλείπουν τη φοίτηση ή παρατείνουν τη 

διάρκεια σπουδών και ο μεγάλος αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών τα πέντε 

πρώτα έτη δυσχεραίνει το έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού. 

 

Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των ενεργών φοιτητών και 

των καθηγητών, όπως αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, και από την προθυμία των 

φοιτητών να συμβάλλουν στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων. Οι 

ολιγάριθμοι (6) φοιτητές από τους οποίους πήραν συνέντευξη τα μέλη της 

επιτροπής ήταν πολύ ενθουσιώδεις και πεπεισμένοι ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες 

που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους θα τους διευκολύνουν στην ταχεία εξεύρεση 

εργασίας. Ορισμένοι από αυτούς τους φοιτητές είναι επίσης πρόθυμοι να 

διατηρήσουν ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με το τμήμα και τους καθηγητές, 

αφότου αποφοιτήσουν.  

 

Το τμήμα έχει πλήρη επίγνωση των δυνατών και αδύνατων σημείων του από άποψη 

διδακτικής και μαθησιακής επάρκειας. Τα μέλη ΕΠ κάνουν χρήση διαφορετικών 
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μεθόδων διδασκαλίας, όπως για παράδειγμα παραδοσιακή διδασκαλία (διάλεξη), 

εφαρμογές Η/Υ, μελέτες περίπτωσης, video κτλ.  

 

Την περίοδο 2000 -2004, 1324 φοιτητές εισήχθηκαν, 488 φοιτητές αποφοίτησαν και 

168 εγκατέλειψαν τις σπουδές τους (έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, 2008-09, 

πίνακας 2-5, σελ. 26). Θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ο μεγάλος 

αριθμός φοιτητών που υπερβαίνει τα 4 έτη της κανονικής φοίτησης και η προφανής 

έλλειψη συμμετοχής στις εξετάσεις και τα μαθήματα. Το τμήμα θα πρέπει να 

χειριστεί με μεγαλύτερη προσοχή ζητήματα όπως ποιοι και γιατί εγκαταλείπουν τη 

φοίτηση, γιατί πολλοί φοιτητές φοιτούν για μεγαλύτερο από το αναμενόμενο 

διάστημα, ποιες μέθοδοι διδασκαλίας παρέχουν κίνητρα στους φοιτητές κτλ. 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

 

Η ΕΕΑ προβληματίζεται από το γεγονός ότι από το έτος 2010-11 φοιτητές με 

βαθμολογία ίση ή μικρότερη του 10 θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και να 

φοιτήσουν στο τμήμα. Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει πρόσθετη πίεση σε ένα ήδη 

επιβαρημένο ΕΠ που θα κληθεί να διδάξει σε φοιτητές πολύ χαμηλών επιδόσεων. 

 

Για τη βελτίωση της Επίβλεψης της Πτυχιακής Εργασίας και της Πρακτικής Άσκησης, 

υπάρχουν πολλές δυνατότητες, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν. 

 

Ειδικότερα η ΕΕΑ προτείνει: 

• Να εξεταστεί η δυνατότητα επανασχεδιασμού του Οδηγού Σπουδών, ώστε 

να εδραιωθεί σαφής σύνδεση Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης, 

αλλά και σύνδεση Πτυχιακής Εργασίας και μαθησιακών αποτελεσμάτων του 

προγράμματος σπουδών.  

• Να δοθεί έμφαση στην απαίτηση για συγγραφή καλά δομημένων Πτυχιακών 

Εργασιών βάσει τυποποιημένου προτύπου (π.χ. εισαγωγή και ερευνητικά 

ζητήματα, στόχος, μεθοδολογία, θεωρία, ανάλυση, βιβλιογραφικές 

αναφορές κτλ). Φαίνεται πως το τμήμα ήδη κατευθύνει τους φοιτητές προς 

κάτι τέτοιο, αλλά δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη ενιαίας προσέγγισης σχετικά με 

τη δομή της πτυχιακής εργασίας.  

• Να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την εδραίωση τυποποιημένης δομής της 

Πτυχιακής Εργασίας. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσληψης ενός ειδικού, ο 

οποίος για ορισμένα χρόνια θα αναλάβει την επίβλεψη των φοιτητών, 

προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο των πτυχιακών εργασιών/project. 

• Να διαμορφωθούν και να κοινοποιηθούν κατάλληλα κριτήρια εξέτασης. Θα 

πρέπει να γίνει σαφές ότι η εξέταση της πτυχιακής εργασίας, τόσο στην 

περιοχή της πληροφορικής, όσο και στην περιοχή της διοίκησης 

επιχειρήσεων, θα βασίζεται στα κριτήρια αυτά, έτσι ώστε οι φοιτητές να 
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ενθαρρυνθούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρότυπα-δομές. 

• Θα πρέπει να τηρείται αρχείο των τυπικών και υποχρεωτικών συναντήσεων 

κατά τη διάρκεια συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας και μέχρι την 

ολοκλήρωσή της. 

 

Άλλες Συστάσεις σχετικά με τη Διδασκαλία: 

• Το Τμήμα θα πρέπει να εξετάσει μεθόδους ενίσχυσης των πιο αδύνατων 

φοιτητών, μόλις εκείνοι εγγραφούν. Οι καθηγητές και η ΕΕΑ πιστεύουν ότι η 

εισαγωγή φοιτητών με επίδοση χαμηλότερη του 10 στις εισαγωγικές 

εξετάσεις αποτελεί μια αρνητική και ιδιαιτέρως επικίνδυνη εξέλιξη (θα 

ισχύσει ξανά το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011). 

• Ο μεγάλος αριθμός των μη μόνιμων μερικής απασχόλησης εκπαιδευτικών 

(πάνω από 40) δεν αποτελεί υγιές χαρακτηριστικό και δεν μπορεί να 

εξυπηρετήσει τους μακροπρόθεσμους σκοπούς του Τμήματος.  

• Η ΕΕΑ προτείνει τη διαίρεση των εξωτερικών/έκτακτων εκπαιδευτικών σε 

ομάδες με παρόμοια διδακτικά αντικείμενα. Κάθε ομάδα θα έχει ως 

σύμβουλο ένα μόνιμο μέλος ΕΠ του Τμήματος, το οποίο θα είναι υπεύθυνο 

για την ένταξή της στην ακαδημαϊκή ζωή του τμήματος και για τη μετάδοση 

των γενικών σκοπών και στόχων του. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί 

μεγαλύτερος βαθμός ενσωμάτωσης. 

• Προτείνεται να διαμορφωθεί μια επιτροπή που θα αναλάβει την επίσημη 

επισκόπηση των επιδόσεων των φοιτητών ετησίως ανά περίοδο εισαγωγής. 

Η επιτροπή θα πρέπει κυρίως να παρακολουθεί την επίδοση των 

τεταρτοετών φοιτητών και να μελετά την ατομική επίδοση κάθε φοιτητή σε 

όλα μαθήματα. 

• Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν και να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό 

επιτροπές (π.χ. 1
ου

, 2
ου

, 3
ου

, 4
ου

 έτους) επιφορτισμένες με τη μελέτη, την 

εξομάλυνση και τη βελτίωση των εξεταστικών θεμάτων και των αντίστοιχων 

υποδειγματικών απαντήσεων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των φοιτητών. 
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Γ. ‘Έρευνα 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Όπως συμβαίνει και με άλλα ΤΕΙ στην Ελλάδα, υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα 

σχετικά με τον τρόπο που το  ΤΕΙ Καβάλας αντιλαμβάνεται την έρευνα και την 

εξασκεί. Πραγματικά, οι συζητήσεις μας με τα μόνιμα μέλη ΕΠ του τμήματος καθώς 

και η αξιολόγησή τους μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ερευνητική 

δεινότητα και, το κυριότερο, αληθινός ζήλος για συμμετοχή σε ερευνητικά 

προγράμματα και για δημοσιεύσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, δεν 

μπορούμε να αγνοήσουμε τον πολύ μικρό αριθμό των μονίμων μελών ΕΠ (7), το 

πλήθος των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων των μελών αυτών, καθώς και 

την υπερβολικά άνιση αναλογία φοιτητών – καθηγητών (ΑΦΚ) και την προφανή 

έλλειψη οποιασδήποτε υποδομής για έρευνα ή για μεταπτυχιακά προγράμματα με 

ερευνητικό προσανατολισμό στο τμήμα και στο ΤΕΙ Καβάλας γενικότερα. Αυτό 

σημαίνει μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για συμμετοχή σε 

συνέδρια, μετακινήσεις/διαμονή για ερευνητικούς σκοπούς, φιλοξενία ερευνητών 

από άλλα ιδρύματα κτλ. 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω προβλήματα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος είναι ενεργό και ενθαρρύνει την έρευνα με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα με συμμετοχή σε 

ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια καθώς και με εκδόσεις βιβλίων και 

δημοσιεύσεις άρθρων με το σύστημα κριτών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τμήμα 

έχει ικανότητες. Συζητήσεις με τα μέλη ΕΠ κατέδειξαν ότι η έρευνα που σχεδιάζεται 

και διεξάγεται είναι υψηλού επιπέδου και αφορά αντικείμενα εθνικού αλλά και 

διεθνούς ενδιαφέροντος. 

 

Τέλος, το γεγονός ότι η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ ανήκει στην πανελλήνια ένωση 

πρόσβασης σε ψηφιακές βιβλιοθήκες διευκολύνει σημαντικά την ηλεκτρονική 

πρόσβαση των μελών ΕΠ σε ένα ικανό αριθμό επιστημονικών πηγών (επιστημονικά 

περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων) σχετικών με την ειδικότητά τους. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΕΠ (μόνιμων και μη) εκφράζεται με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι περιλαμβάνουν εποπτεία ερευνητικών 

προγραμμάτων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε βιβλία 

και περιοδικά με ή χωρίς σύστημα κριτών, καθώς και συμμετοχή σε τοπικά, εθνικά 

και διεθνή συνέδρια. Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι ερευνητικές 

δραστηριότητες του τμήματος διαθέτουν τοπική, περιφερειακή, εθνική, και διεθνή 

εμβέλεια.  
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Ο ακόλουθος πίνακας δίνει μια συνολική εικόνα του ερευνητικού έργου του 

τμήματος από  το 2004. Την τελευταία πενταετία σε κάθε μέλος ΕΠ αντιστοιχούν   

κατά μέσο όρο 4,5 ερευνητικά προϊόντα. Το σημαντικότερο είναι ότι στο τμήμα 

αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 29 αναφορές ανά μόνιμο μέλος ΕΠ και 7,5 αναφορές 

ανά ερευνητικό προϊόν.  

 

Πίνακας : Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 

 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

2009 1 11 0 15 0 2 0 

2008 2 11 0 10 0 0 7 

2007 1 11 0 13 0 1 5 

2006 0 6 0 11 1 2 0 

2005 1 10 0 18 0 3 1 

2004 2 4 0 8 0 1 1 

Σύνολο 7 53 0 75 1 9 14 

 

Όπου: 

Α  : Βιβλία/ μονογραφίες 

Β  : Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά  με σύστημα κριτών 

Γ   : Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς σύστημα κριτών 

Δ   : Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών 

Ε   : Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς σύστημα κριτών 

ΣΤ : Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

Ζ   : Άλλες ερευνητικές εργασίες 

 

Εκτός από το έργο αυτό, το τμήμα δραστηριοποιήθηκε στη διοργάνωση σημαντικών 

εκδηλώσεων, όπως το Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης Οικονομίας (Ιούνιος 2010). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Δεδομένης της άνισης ΑΦΚ αλλά και της επιφόρτισης των μονίμων μελών ΕΠ με 

διοικητικά και διδακτικά καθήκοντα, η ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος 

είναι ενθαρρυντική, αλλά αναμφίβολα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Όπως είναι 

αναμενόμενο, το μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού έργου αφορά δημοσιεύσεις σε 

έγκριτα περιοδικά και με λίγες μόνο αξιοσημείωτες εξαιρέσεις σε περιοδικά 

μικρότερης επιστημονικής αναγνώρισης. Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκαν επίσημες 

ερευνητικές συνεργασίες του τμήματος με άλλα ιδρύματα της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού.  
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Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην έκθεση εσωτερικής 

αξιολόγησης τo τμήμα έχει παραδεχτεί την έλλειψη ερευνητικής παιδείας και 

υποδομής εντός του ΤΕΙ Καβάλας και έχει υπογραμμίσει ορισμένους σημαντικούς 

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να βελτιωθεί η 

κατάσταση αυτή. 

 

Σύμφωνα με την ΕΕΑ, τα αίτια που συντελούν σε αυτή τη σχετικά μικρή ερευνητική 

δραστηριοποίηση είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Έλλειψη σαφούς ερευνητικής στρατηγικής του ΤΕΙ Καβάλας και του   

      τμήματος. 

2.   Έλλειψη οποιασδήποτε ερευνητικής υποδομής 

3.   Φόρτος εργασίας που δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας 

4.   Έλλειψη συναφούς μεταπτυχιακού προγράμματος.  

 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

 

Τα μέλη της ΕΕΑ έκαναν τις ακόλουθες συστάσεις: 

1. Υπάρχει σαφής ανάγκη το Ίδρυμα (ΤΕΙ Καβάλας) να διαμορφώσει μια 

ερευνητική στρατηγική. Η στρατηγική αυτή θα αποτελέσει το πλαίσιο 

στο οποίο τα διάφορα τμήματα και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα 

μπορέσουν να αναπτύξουν τα δικά τους ερευνητικά σχέδια και να 

δώσουν τις δικές τους επιστημονικές κατευθύνσεις. Είναι σημαντικό να 

αναγνωριστεί, να επιβραβευθεί και να υποστηριχθεί τόσο ο 

εφαρμοσμένος χαρακτήρας της έρευνας που διεξάγεται εντός του ΤΕΙ 

όσο και η ερευνητική κατάρτιση των μελών ΕΠ. Όταν αυτό συμβεί, το 

Ίδρυμα και το εν λόγω τμήμα θα ωφεληθούν από την εμπλοκή τους 

κυρίως στην τοπική και περιφερειακή βιομηχανία, και η συνεργασία με 

άλλα εθνικά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα θα ενισχύσει τις 

ερευνητικές τους δυνατότητες και τα αποτελέσματά τους. Κριτικής 

σημασίας για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής αποτελεί η 

συνειδητοποίηση της μοναδικότητας του Ιδρύματος και του Τμήματος, 

σε σχέση με άλλα ΤΕΙ και τμήματα.  

2.  Θα πρέπει να αναπτυχθεί ερευνητική υποδομή εντός του τμήματος. Η 

υποδομή αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επισκέψεις 

ερευνητών, συμβουλευτική έρευνας για τα μέλη ΕΠ, δημιουργία κέντρων 

εφαρμοσμένης έρευνας, διοργάνωση ερευνητικών σεμιναρίων, 

κατάρτιση ερευνητικών σχεδίων από το εκπαιδευτικό προσωπικό, 

πραγματοποίηση ερευνητικών συναντήσεων, διαμόρφωση σαφούς 

δομής για την ενθάρρυνση των μελών ΕΠ να κάνουν ορθή χρήση της 
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εκπαιδευτικής τους άδειας, καθώς επίσης και ενός σαφούς συστήματος 

κατανομής φόρτου εργασίας που να επιβραβεύει το ερευνητικό έργο με 

τη μεγαλύτερη αναγνώριση.  

3. Τέλος, η ερευνητική παιδεία και το ερευνητικό έργο προάγεται, όταν τα 

μέλη ΕΠ έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν σε βάθος με τη γνωστική 

περιοχή τους και να συνεργαστούν με πρόθυμους φοιτητές. Κάτι τέτοιο 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας συναφούς προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών στη Διαχείριση Πληροφοριών.  

Δ. Λοιπές Υπηρεσίες 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Όλες οι υπηρεσίες που ελέγχονται από το τμήμα καταβάλλουν φιλότιμες 

προσπάθειες, ώστε να παρέχεται επαρκής και αποτελεσματική υποστήριξη και 

υποδομή στους καθηγητές, το προσωπικό και τους φοιτητές. 

 

Η γραμματεία έχει καλή οργάνωση. Όλες οι αίθουσες, τα εργαστήρια και τα 

γραφεία των μόνιμων μελών ΕΠ είναι σύγχρονα και άνετα. Η βιβλιοθήκη είναι 

εύκολα προσβάσιμη. Υπάρχουν πολλοί χώροι για να δουλεύουν οι φοιτητές ατομικά 

ή ομαδικά.  

Το γραφείο διασύνδεσης δεν λειτουργεί προς το παρόν λόγω έλλειψης 

χρηματοδότησης. Άλλες εγκαταστάσεις όπως το κυλικείο, το γυμναστήριο κτλ. είναι 

πολύ καλές.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Η γραμματεία του τμήματος στελεχώνεται από δύο άτομα, τα οποία υποστηρίζονται 

πλήρως από επαρκή ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου, που περιλαμβάνει, εκτός 

από σύγχρονο υλισμικό (hardware) και λογισμικό γραφείου, μια σειρά από 

αποτελεσματικές εφαρμογές. 

 

Το Γραφείο Πληροφόρησης, το μοναδικό στο τμήμα, συνεχίζει τις υπηρεσίες της 

γραμματείας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ίδια υπηρεσία υποστηρίζεται και 

διαδικτυακά, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη 

γραμματεία από οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα.  

 

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλα τα μέλη του τμήματος. Έτσι, 

έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να επικοινωνούν ηλεκτρονικά, αλλά και να έχουν 

πρόσβαση σε μια σειρά άλλων υπηρεσιών και στα τρέχοντα νέα  του τμήματος.  
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Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν στην έδρα Η/Υ συνδεδεμένο με προβολικό 

μηχάνημα. Όλα τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με μεγάλο αριθμό Η/Υ για 

ατομική χρήση και μια πλήρως εξοπλισμένη έδρα διδάσκοντος για αποτελεσματική 

πρακτική εκπαίδευση.  

Οι καθηγητές και το προσωπικό έχουν προσωπικό Η/Υ ως μέρος του εξοπλισμού 

γραφείου τους.  

Η βιβλιοθήκη, εκτός από τα προτεινόμενα βιβλία και τη σχετική βιβλιογραφία, 

διαθέτει έναν αριθμό συναφών επιστημονικών περιοδικών και εκδόσεων και 

μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών βιβλίων, βάση δεδομένων επιστημονικών περιοδικών 

και οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό.  

 

Το γραφείο διασύνδεσης, όταν λειτουργούσε, προσέφερε υποστήριξη στους 

φοιτητές σε διάφορους τομείς, όπως: 

 

• Επαγγελματική καθοδήγηση και βοήθεια για εύρεση εργασίας 

• Συμβουλευτική για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες 

• Ενημέρωση μέσω ημερίδων, π.χ. «Μέρες Καριέρας» και άλλων εκδηλώσεων 

• Ενημέρωση για τις υπάρχουσες θέσεις πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια 

του εξαμήνου  

• Έκδοση της εφημερίδας του Τμήματος 

 

Προς το παρόν, μόνο ο προϊστάμενος του Γραφείου αυτού είναι διαθέσιμος, 

συνεπώς η υποστήριξη σταδιοδρομίας είναι ελάχιστη. Για το λόγο αυτό οι επαφές 

με πιθανούς εργοδότες δεν είναι δυνατό να συνεχιστούν. Το θετικό είναι ότι όλα τα 

έγγραφα που συνέταξε το γραφείο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Επιπλέον, 

υπάρχει σε έντυπη μορφή ένας πολύ περιεκτικός οδηγός «για αποφοίτους που 

ζητούν εργασία», ο οποίος έχει μεγάλη ζήτηση τόσο από το ΤΕΙ Καβάλας όσο και 

από άλλους αποφοίτους ΤΕΙ. 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Το τμήμα θεωρεί ότι οι διοικητικές υπηρεσίες που ελέγχονται από αυτό είναι 

επαρκείς για τη λειτουργία του. Ωστόσο, υπογραμμίστηκε η έλλειψη χώρου για τη 

διαμόρφωση αρχείου φοιτητών. Βεβαίως, η έλλειψη ενός πλήρως λειτουργικού 

γραφείου σταδιοδρομίας είναι πολύ σημαντική. 

 

Είναι αυτονόητο ότι το συγκεκριμένο τμήμα απαιτεί πλήρως εκσυγχρονισμένο 

εξοπλισμό και λογισμικό, κάτι που προϋποθέτει συνεχή χρηματοδότηση.  

 

 

 



18 

 

Α.ΔΙ.Π.                                                                                                                                   Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, Ιούλιος 2010                                                            ΤΕΙ  ΚΑΒΑΛΑΣ 

  

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

 

Η ΕΕΑ προτείνει μια σειρά βελτιώσεων. 

 

Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να εξασφαλιστεί η 

χρηματοδότηση ενός πλήρως λειτουργικού γραφείου διασύνδεσης. Αυτού του 

είδους η  υποστήριξη είναι πολύ βασική για ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, 

όπως αυτό που προσφέρει το τμήμα. 

 

Θα πρέπει να διατεθεί χώρος εντός του τμήματος για αρχείο φοιτητών. 

 

Η διάθεση ενός χώρου με πολλά γραφεία για χρήση από τους μη μόνιμους 

διδάσκοντες, όσο αυτοί βρίσκονται στο τμήμα, θα βοηθούσε σημαντικά στην 

αύξηση της παραγωγικότητας αυτών των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και 

στην πλήρη απασχόλησή τους εντός του τμήματος. Και πάλι ο χώρος δεν θα πρέπει 

να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα. 

 

 

 

Συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς  

 

 

Το τμήμα έχει επίγνωση του σπουδαίου ρόλου που διαδραματίζει από κοινωνικής 

και πολιτιστικής πλευράς ιδιαίτερα στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Αυτό 

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

τοπικές σχολές και σχολές της ευρύτερης περιοχής, και μέσω της διοργάνωσης 

εκδηλώσεων που συντελούν στην αύξηση του επιπέδου των γνώσεων της τοπικής 

βιομηχανίας.  

 

Το τμήμα έχει επενδύσει, μεταξύ άλλων, σε μια αίθουσα τηλεδιάσκεψης που 

διευκολύνει την εμπλοκή  του σε σεμινάρια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 

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

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

φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, δεν ήταν πολύ σαφές το πώς 

το Τμήμα διατήρησε την αρχική δραστηριοποίησή του σε αυτόν τον τομέα μέχρι 

σήμερα και κυρίως, πώς σχεδιάζει να την υποστηρίξει στο μέλλον. Το Τμήμα 

αναγνώρισε την ανάγκη για  ένα υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων. 
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Ε. Στρατηγικός σχεδιασμός, προοπτικές βελτίωσης και πιθανοί 

ανασταλτικοί παράγοντες. 

  

Βάσει της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, το τμήμα έχει μια άκρως 

επαγγελματική εστίαση, συγκεκριμένα τη (sic) «δημιουργία “ειδικών” που θα έχουν 

την ικανότητα να εκτιμούν, να διαμορφώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν 

οικονομικά τη ροή και τα προϊόντα της πληροφορίας» (σελ. 55 της έκθεσης 

εσωτερικής αξιολόγησης). 

Συνολικά το τμήμα είναι πολύ επιστημοκεντρικό, εφόσον στοχεύει ρητά στην 

ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών στη Διαχείριση 

Πληροφοριών. Αν και ένας τέτοιος προσανατολισμός θα άρμοζε σε ένα τμήμα ενός 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), ωστόσο, θα μπορούσε να μειώσει την 

ικανότητα των καθηγητών του να εκτιμήσουν την πολυμορφία και την 

πολυπλοκότητα των διαφόρων παραγόντων που συμβάλλουν στην επίτευξη του 

βασικού σκοπού τους. Επιπλέον, μια τέτοια εστίαση παρακάμπτει ανεξέλεγκτα τους 

ενδοτμηματικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του και τα τελικά του 

αποτελέσματα, π.χ. επαγγελματικές πιστοποιήσεις, κριτήρια εισαγωγής και επίπεδο 

των φοιτητών που εγγράφονται. Τέλος, μια τέτοια εστίαση είναι υπερβολικά 

διδακτικοκεντρική και ενδέχεται να μη συνεκτιμά πλήρως το πώς η έρευνα, η 

κοινοτική και επιχειρηματική εμπλοκή των φοιτητών καθώς και η ζωή τους στο 

ίδρυμα και στην Καβάλα συμβάλλουν στην πλήρη διαμόρφωση ενός “ειδικού”.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ΕΕΑ συγχαίρει την ομάδα που συνέταξε την 

έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης για τη λεπτομερή εκτίμηση της κατάστασης του 

τμήματος, την απεικόνιση του τι λειτουργεί και τι όχι, την  ανάλυση SWOT (δυνατά 

σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές) και τη σαφήνεια των συστάσεων 

που διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.  

 

Ήταν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στα βραχυπρόθεσμα μέτρα το τμήμα θίγει μια 

σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Μεσο-μακροπρόθεσμα το τμήμα έχει προγραμματίσει 

σημαντικές συνεργασίες με διεθνή ιδρύματα, πράγμα που θα βοηθήσει στην  

ανάπτυξη ενός πιο διεθνούς προσανατολισμού.  

Όσον αφορά την εκπαιδευτική στρατηγική του τμήματος, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι ο συνδυασμός ενός νέου μεταπτυχιακού προγράμματος στη 

Διαχείριση Πληροφοριών και της εμπλοκής περισσότερων επιχειρήσεων, αλλά και 

του συλλόγου αποφοίτων θα ενίσχυε την ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας των 

φοιτητών και το συνακόλουθο επαγγελματισμό τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

αυτή η διαδικασία αξιολόγησης ποιότητας παρέχει στη διοίκηση, τους καθηγητές 

και το προσωπικό τα κίνητρα για να ξεκινήσουν ένα χρήσιμο διάλογο, μέσα από τον 

οποίο θα εκτιμηθούν καλύτερα ο συγκεκριμένος ρόλος της κάθε πλευράς, καθώς 
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και η συνεισφορά τους στη συνολική αποστολή του τμήματος, αλλά και ολόκληρου 

του Ιδρύματος. 

 

Όσον αφορά την έρευνα, παρά το έκδηλο ενδιαφέρον των καθηγητών να 

ενισχύσουν την ερευνητική τους προσπάθεια και απόδοση, παραμένει ασαφές το 

πώς κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί. Η έλλειψη ποιοτικού χρόνου αποτελεί το 

σημαντικότερο παράγοντα που παρακωλύει τη διεξαγωγή ποιοτικής εφαρμοσμένης 

ή βασικής έρευνας. Επιπλέον, η έλλειψη ερευνητικής παιδείας και ξεκάθαρων 

στρατηγικών ερευνητικών στόχων για το μέλλον, είτε πρόκειται για εφαρμοσμένη ή 

βασική έρευνα, είτε απλώς για ακαδημαϊκή γνώση που εκφράζει την ανάγκη των 

καθηγητών να παραμένουν ενημερωμένοι και να συμβαδίζουν πλήρως με τις 

εξελίξεις στο ερευνητικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους, αποκλείει κάθε πρόοδο στο 

μέτωπο της έρευνας. 

Τέλος, όσον αφορά τη στρατηγική του τμήματος για στενότερη εμπλοκή με την 

τοπική και ευρύτερη βιομηχανία, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο η έλλειψη 

χρόνου όσο και η έλλειψη πόρων του γραφείου διασύνδεσης.  

Παρόλα αυτά, αυτές οι στρατηγικές προτεραιότητες θα πρέπει να μελετηθούν 

συνεκτιμώντας πλήρως τη ρευστότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Χωρίς 

αμφιβολία, η έλλειψη ενός σταθερού πλαισίου για τον τομέα της εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την υλοποίηση οποιουδήποτε σχεδίου του 

τμήματος. Μεταξύ άλλων, η αναποφασιστικότητα σχετικά με τη θέση των ΤΕΙ και η 

συνεχής μείωση του γνωστικού επιπέδου των εγγραφόμενων φοιτητών λόγω της 

παράδοξης –οριζόμενης κεντρικά (από την πολιτεία)- εισαγωγής τους στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δυσχεραίνουν την προσπάθεια των καθηγητών στο τμήμα 

αυτό. Παρότι το πλαίσιο αυτό αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εν γένει, οι 

κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι ακόμη πιο μεγάλοι για τμήματα όπως η Διαχείριση 

Πληροφοριών, καθώς το τμήμα αυτό στοχεύει στη διάχυση του μοναδικού 

χαρακτήρα, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των αποφοίτων του στο γεμάτο 

προκλήσεις και αντιξοότητες οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας.  

Πάντως, θα πρέπει να παραδεχτεί κανείς ότι οι παρούσες προκλήσεις και ευκαιρίες 

δεν φαίνεται να έχουν τύχει της δέουσας στρατηγικής αναγνώρισης και μελέτης 

από το τμήμα.  

Πραγματικά, το γεμάτο προκλήσεις οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

δημιουργεί, μεταξύ άλλων, σημαντικές απαιτήσεις για περιορισμό του κόστους, και 

κυρίως την ανάγκη για πιο αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 

εντός των σύγχρονων οργανισμών. Ειδικότερα, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης υπαλλήλων που να 

μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά και επαρκώς περισσότερα πράγματα στην 

εταιρία. Κάτι τέτοιο συμβαδίζει με το συνολικό προσανατολισμό του τμήματος, 

καθώς το υβριδικό πτυχίο που παρέχει μπορεί να είναι πραγματικά πολύ ελκυστικό. 

Έτσι, οι εταιρίες θα αναζητούν αποφοίτους με αυξημένη ετοιμότητα και 
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απασχολησιμότητα. Συνεπώς, γίνεται επιτακτική η ανάγκη εδραίωσης σχέσων με τη 

βιομηχανία, με στόχο τη στρατηγική εμπλοκή της στο σχεδιασμό του προγράμματος 

σπουδών, τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και τη συμβολή της στην πρακτική 

άσκηση των φοιτητών. Ωστόσο, η συνεργασία με τις επιχειρήσεις και η πρακτική 

άσκηση των φοιτητών σε αυτές είναι κάτι που μάλλον έχει παραλειφθεί από τις 

στρατηγικές προτεραιότητες του τμήματος.  

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το τμήμα έχει 

αφιερώσει αρκετό χρόνο και αρκετή προσπάθεια για να μελετήσει τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις που ακολούθησε και τα αποτελέσματά τους, τα θετικά και αρνητικά 

σημεία τους, καθώς επίσης και τις περιοχές που χρήζουν προσοχής (σελ. 107 έως 

120 της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης) 

Ωστόσο, η ΕΕΑ επεσήμανε ότι : 

1. Στην περιγραφή των στρατηγικών στόχων δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε 

καταγραφή σπουδαιότητας και κινδύνου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 

των στόχων αυτών και μια σαφή κατανομή καθηκόντων σε διάφορα όργανα 

του τμήματος σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονικό 

ορίζοντα.   

2. Φαίνεται πως η στρατηγική του τμήματος ακολουθεί μια προσέγγιση 

περισσότερο «προσανατολισμένη στο προϊόν ή στην παραγωγή», δηλαδή  οι 

φοιτητές με καλύτερη γνώση του ακαδημαϊκού πεδίου της διαχείρισης 

πληροφοριών έχουν περισσότερες πιθανότητες πρόσληψης. Ωστόσο, η 

προσέγγιση αυτή δείχνει να αντιβαίνει τις σύγχρονες εξελίξεις στο διεθνές 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, στο πλαίσιο των οποίων συστήνεται μια 

προσέγγιση περισσότερο «επικεντρωμένη στην αγορά και στο φοιτητή», 

δηλαδή η γνώση δημιουργείται από κοινού μέσω της αλληλεπίδρασης των 

φοιτητών με τους καθηγητές και τους επαγγελματίες της βιομηχανίας. Οι 

μοναδικές ικανότητες που αναπτύσσονται μέσα από αυτή τη διεπίδραση 

είναι εκείνες που αυξάνουν τις πιθανότητες πρόσληψης του φοιτητή. Με τον 

τρόπο αυτό, το τμήμα θα πρέπει να μελετήσει το πλήρες φάσμα της 

μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών του, να ανακαλύψει το εκπαιδευτικό 

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

τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται από την ανάπτυξη και διατήρηση 

ισχυρών δεσμών με το σύλλογο αποφοίτων. 

3. Τέλος, ενώ το τμήμα παρουσιάζει σαφή στρατηγικά πλεονεκτήματα, λόγω 

της μοναδικότητάς του, ωστόσο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην μπορεί να 

υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό/γνωστικό πυρήνα του, δεδομένου του μικρού 

αριθμού των μόνιμων μελών ΕΠ και της ποικιλομορφίας της γνωστικής 

περιοχής του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζεται μεγαλύτερη επένδυση 

σε εκπαιδευτικό προσωπικό. 
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 ΣΤ. Τελικά Συμπεράσματα  και Συστάσεις της ΕΕΑ 

 

Το τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών, ένα σχετικά καινούριο τμήμα, έχει επιδείξει 

επιτυχή δραστηριοποίηση σε αρκετούς τομείς με την πάροδο των ετών, αλλά 

συγχρόνως έρχεται αντιμέτωπο  με σοβαρές προκλήσεις. 

 

Οι βασικές επιτεύξεις περιλαμβάνουν: 

1. Σαφή θεώρηση της θέσης του στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

2. Σημαντική πρωτοποριακή δράση καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, 

που υποστηρίζεται από ικανούς καθηγητές και προσωπικό. 

3. Σαφείς διοικητικές δομές υποστηριζόμενες από επιτροπές που επιμελούνται 

κρίσιμους τομείς της λειτουργίας της Διαχείρισης Πληροφοριών. 

4. Υψηλό δείκτη συνεργασίας μεταξύ καθηγητών και φοιτητών. 

 

Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει  το τμήμα είναι : 

 

Εσωτερικές προκλήσεις 

 

1. Δυσανάλογη αντιπροσώπευση φοιτητών-καθηγητών, η οποία αναμένεται να 

αυξηθεί σύντομα. 

2. Χαμηλό γνωστικό επίπεδο των εισαγόμενων φοιτητών, το οποίο αναμένεται 

να γίνει ακόμα χαμηλότερο στο άμεσο μέλλον. 

3. Χαμηλό ποσοστό παρακολούθησης μαθημάτων από τους φοιτητές.  

4. Πολύ χαμηλός αριθμός  αποφοίτων. 

5. Ουσιαστική απαίτηση για διάθεση περισσότερου χρόνου διαχείρισης των 

διοικητικών θεμάτων και καθοδήγησης/συμβουλευτικής των φοιτητών από 

το μόνιμο ΕΠ, καθώς εντείνονται οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και 

προκύπτει η  ανάγκη για περισσότερη τυποποίηση.   

Εξωτερικές προκλήσεις  
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1. Κορεσμένη αγορά εργασίας για τους φοιτητές και τους αποφοίτους. 

2. Ανταγωνισμός από τα Πανεπιστήμια. 

3. Σημαντικός ανταγωνισμός για εξασφάλιση πόρων εντός του ΤΕΙ Καβάλας. 

4. Συγκεχυμένο εθνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο για τα ΤΕΙ. 

5. Δυσμενές οικονομικό κλίμα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Ευκαιρίες για το τμήμα: 

1. Αυξημένη ανάγκη για δεξιότητες καλύτερης διαχείρισης πληροφοριών από 

σύγχρονους οργανισμούς, για να υποστηριχτεί ο περιορισμός του κόστους 

και να προωθηθεί μια πιο καινοτόμος ανταγωνιστική στάση .  

2. Ευκαιρίες για ενίσχυση της αναγνωρισμένης αξίας του προγράμματος 

σπουδών μέσω της στενότερης συνεργασίας με την τοπική και την ευρύτερη 

βιομηχανία και τους παραγωγικούς φορείς.  

3. Ευκαιρίες για συνεργασία με διεθνή ιδρύματα και δημιουργία 

μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διαχείριση Πληροφοριών.  

Έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα (επιτεύξεις, προκλήσεις και ευκαιρίες), η ΕΕΑ 

προτείνει την άμεση εξέταση των παρακάτω προτεραιοτήτων: 

 

1. Σχετικά με τη συνολική στρατηγική του Τμήματος ΔΠ 

1.1. Το τμήμα χρειάζεται μια ορθότερη διατύπωση της συνολικής 

αποστολής του, των στόχων και των σκοπών του και της συνακόλουθης 

στρατηγικής του. 

1.2. Το τμήμα θα πρέπει να ορίσει μια συμβουλευτική επιτροπή 

στρατηγικής, στην οποία θα συμμετέχουν εργοδότες και άλλα  

ενδιαφερόμενα μέρη. 

1.3. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν εξωτερικές ερευνητικές ομάδες 

στρατηγικής σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. 

1.4. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενίσχυση της φήμης 

του τμήματος, καθώς στην αύξηση της προβολής και της 
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αναγνωρισιμότητάς του σε τοπικό , εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

1.5. Προτείνουμε το τμήμα να υιοθετήσει μια «φοιτητοκεντρική 

προσέγγιση» και να ενισχύσει την εμπειρία των φοιτητών σε συνεργασία 

με τοπικούς φορείς.  

1.6. Τέλος, το τμήμα θα πρέπει να προωθήσει μια στρατηγική αύξησης 

της απασχολησιμότητας των αποφοίτων του. Στο σημείο αυτό είναι 

επιτακτική η εμπλοκή της τοπικής και της ευρύτερης επιχειρηματικής 

κοινότητας.  

 

2. Σχετικά με τη διδασκαλία και την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών 

2.1   Να εξεταστούν πιθανές διαμορφωτικές και τελικές μορφές αξιολόγησης 

και να θεωρηθεί η αξιολόγηση ως μέρος της συνολικής μαθησιακής 

εμπειρίας του φοιτητή. 

 

2.2.       Να καθιερωθεί τακτική επίσημη αξιολόγηση του προγράμματος 

σπουδών (π.χ. κάθε τριετία), εφαρμόζοντας μια διαδικασία μέσω της οποίας 

καθηγητές, ενεργοί φοιτητές, εργοδότες και ο σύλλογος αποφοίτων να 

εμπλέκονται σε εποικοδομητικό διάλογο. Όλα τα παραπάνω μέρη θα πρέπει 

να κατανοούν από κοινού πώς τα διάφορα τμήματα του προγράμματος 

σπουδών συντελούν στον υβριδικό χαρακτήρα του και συνεπώς στη 

μοναδικότητά του και στο ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.   

 

2.3         Προτείνεται στο Τμήμα να καθορίσει και να περιγράψει λεπτομερώς 

το περιεχόμενο κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών σε στενή 

συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή και τον αντίστοιχο σύμβουλο στην 

περίπτωση μη μόνιμου μέλους ΕΠ. Η διασάφηση των αναμενόμενων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με το καθορισμένο περιεχόμενο κάθε 

μαθήματος, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη  βιβλιογραφία και τις σχετικές 

αναφορές θα πρέπει να αποτελέσουν κοινή πρακτική, που θα τηρείται 

αυστηρά για όλα τα μαθήματα.  

 

2.4     Να σχεδιαστεί άμεσα μια σειρά σεμιναρίων στη «Διαχείριση 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών», με στόχο να υποστηριχτεί η συμμετοχή της 
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βιομηχανίας, στη  διοργάνωση και υλοποίηση των οποίων θα εμπλέκονται 

ενεργά οι φοιτητές του τμήματος.  

 

2.5      Να διαμορφωθούν θεσμοθετημένες επιτροπές εξεταστών που θα 

αξιολογούν και θα εκτιμούν την επίδοση κάθε φοιτητή καθόλη τη διάρκεια 

του έτους. Η διαδικασία αυτή θα παρέχει στους φοιτητές ανατροφοδότηση, 

βοηθώντας τους έτσι να κατανοήσουν τα αδύνατα σημεία τους και τους 

τρόπους βελτίωσης της επίδοσής τους κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

2.6          Να λειτουργήσει στο τμήμα συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 

προκειμένου να ενισχυθεί η σύνδεση της έρευνας του τμήματος με τη 

μάθηση και τη διδασκαλία. Η συνεργασία με ένα ίδρυμα του εξωτερικού θα 

βοηθούσε το τμήμα να ενισχύσει τις δικές του ερευνητικές και διδακτικές 

πρακτικές.   

 

3. Σχετικά με την έρευνα 

 

3.1.        Ίδρυση μιας Επιτροπής Έρευνας, η οποία θα θέσει σαφείς 

προτεραιότητες για τη μελλοντική διεξαγωγή έρευνας, θα κατανείμει τους 

αναγκαίους πόρους και θα αναπτύξει συνεργασίες με άλλα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα. 

3.2.    Ανάπτυξη μιας ερευνητικής πολιτικής προκειμένου να υποστηριχτεί η  

μοναδικότητα του προγράμματος σπουδών και η ελκυστικότητά του στις 

επιχειρήσεις.  

3.3.  Καθιέρωση/εδραίωση μιας Σειράς Ερευνητικών Σεμιναρίων, με τη 

συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών.   

3.4.  Ενίσχυση της συμμετοχής του τμήματος σε τοπικά, εθνικά και διεθνή 

ερευνητικά προγράμματα. 

3.5 .       Δημιουργία  Συνεργασιών Μετάδοσης Γνώσης με τοπικούς φορείς. 
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4. Σχετικά με τις λοιπές υπηρεσίες 

 

4.1. Επιβάλλεται η πλήρης επαναλειτουργία του γραφείου διασύνδεσης και 

μάλιστα με μεγαλύτερη υποστήριξη από το τμήμα και το ίδρυμα. Κάτι 

τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχή λειτουργία του 

τμήματος στο άμεσο μέλλον.  

4.2. Να αξιοποιηθεί το δίκτυο του συλλόγου αποφοίτων. 

 

Εκτός από τις παραπάνω συστάσεις, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί για μία 

ακόμη φορά ότι το τμήμα πρέπει να βρει τρόπους να ενσωματώσει το πλήθος των 

μη μόνιμων μελών ΕΠ μερικής απασχόλησης. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να 

δημιουργηθεί άμεσα ειδικός χώρος για το ΕΠ μερικής απασχόλησης. 

Συμπερασματικά, η ΕΕΑ θεωρεί την επίσκεψη πολύ ενδιαφέρουσα και παραγωγική. 

Υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα και στην ικανότητα των καθηγητών και του 

προσωπικού. Επίσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα τμήμα με πολλές 

δυνατότητες, το οποίο όμως έρχεται αντιμέτωπο με σοβαρές προκλήσεις . Οι 

ελλείψεις που επισημάνθηκαν δεν αφορούν μόνο το τμήμα αυτό, αλλά μάλλον 

αντικατοπτρίζουν θεσμικά προβλήματα του εκπαιδευτικού πλαισίου και 

περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης οι 

καθηγητές της ΔΠ θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερο δραστήριοι και 

ευρηματικοί. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε αλλαγή προοπτικής, μέσω της οποίας οι 

καθηγητές θα αναγνωρίσουν ότι οι στρατηγικοί στόχοι του τμήματος θα μπορέσουν 

να επιτευχθούν μόνο με την κοινή προσπάθεια των καθηγητών, του προσωπικού, 

των φοιτητών, των επιχειρήσεων, του συλλόγου αποφοίτων και των υπόλοιπων 

ενδιαφερόμενων μερών. Η μοναδικότητα του υβριδικού γνωστικού πεδίου του, σε 

συνδυασμό με τη στελέχωσή του από ικανούς καθηγητές και ικανό προσωπικό, 

παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες  για συνεχή ανάπτυξη και μελλοντική επιτυχία.   

 

 

 

 


