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Πξόινγνο 
Tν Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

ηδξχζεθε  ζηηο 6.9.1999 σο Ρκήκα ηνπ Α.Ξ.Θ. βάζεη ηνπ ΦΔΘ αξ.θ. 179/η. Α΄ θαη 
ζπλεπψο ζπκπιεξψλεη ηνλ πξνζερή Πεπηέκβξην ηνπ 2009 δέθα (10) ρξφληα 
ιεηηνπξγίαο. Πην πιαίζην απηήο ηεο δεθάρξνλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Ρ.Β.Π. 
εμαθνινπζεί λα αλαδεηά αθφκα ηελ ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ζε 
πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.  Ζ πξφζθιεζε ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 
Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα αμηνιφγεζε ησλ ΑΔΗ θαη ε ζχζηαζε ηεο Α.ΓΗ.Ξ. γηα 
ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΗ απνηεινχλ 
ζεηηθά βήκαηα πνπ –ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδήξηηε αλάγθε αμηνιφγεζεο ηνπ Ρ.Β.Π. 
ιφγσ ηεο δεθάρξνλεο δηαδξνκήο ηνπ, αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο επηζπκίαο λα 
κειεηήζνπκε ζπζηεκαηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ιεηηνπξγίαο 
ηνπ φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα- ζπληζηνχλ επηπιένλ πξψηεο ηάμεσο επθαηξία 
ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ Ρ.Β.Π. θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ καο ζε ζρέζε κε ηελ 
ππφινηπε αθαδεκατθή θνηλφηεηα.  

Δίλαη απηνλφεην θαη ζαθέο φηη ε ιεηηνπξγία ελφο παλεπηζηεκηαθνχ Ρκήκαηνο 
ζπληζηά ζπλάξηεζε φρη κφλν ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο δπλακηθήο 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, αιιά θαη ησλ πάζεο θχζεσο ππνδνκψλ (πιηθνηερληθψλ, 
ζπλζεθψλ εξγαζίαο, θνηηεηηθήο κέξηκλαο), ησλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηνπ 
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν ηεο δηνίθεζεο ηνπ ηδξχκαηνο 
φζν θαη ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα, ηνπ π.Δ.Ξ.Θ.  Άκεζε απφξξνηα ησλ παξαπάλσ 
δηαπηζηψζεσλ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ησλ ζπγθεληξσηηθψλ 
ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Ρ.Β.Π. ζηελ παξνχζα έθζεζε, νη ειιείςεηο ζε 
πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ επίπεδν ζπλδένληαη, φρη ηφζν κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο, 
αιιά, θπξίσο, κε ηελ έιιεηςε ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε 
ζπρλή αιιαγή πξνεδξεπφλησλ ζην Ρκήκα ιφγσ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ ηεο κε 
απηνλνκίαο (ζηα δέθα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρ.Β.Π., ηέζεθαλ σο επηθεθαιήο ζην 
Ρκήκα 8 πξνεδξεχνληεο). Δθ ησλ παξαπάλσ ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ, ην 
απνηέιεζκα είλαη λα επεξεάδεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ν νκαιφο θαη ζηαζεξφο ηξφπνο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ δηδαθηηθνχ 
θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

Πηελ παξνχζα θάζε (εαξηλφ εμάκελν 2008-2009) θαηαζέηνπκε ηελ πξψηε 
εηήζηα έθζεζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπκθσλνχκε φηη κεηά ηε ζπγγξαθή 
νξηζκέλσλ αθφκε εηήζησλ εθζέζεσλ ζα ζπληάμνπκε ηελ έθζεζε εζσηεξηθήο 
αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 
ηνπ Ρκήκαηφο καο.  Ζ εηήζηα έθζεζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ εγθξίζεθε ζηελ 
Ξ.Γ.Π. ηνπ Ρ.Β.Π., αξ.103/2.6.2009. 
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1. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (Π.Π..) 

1.1. Δηζαγσγή 
Ρν Ρ.Β.Π. ηδξχζεθε κε ην ζθεπηηθφ φηη νη αιιαγέο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ 

Δπξψπε κεηά ην 1989 ζα δεκηνπξγνχζαλ λέεο πξννπηηθέο θαη δεδνκέλα γηα ηηο 
ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο ππφινηπεο βαιθαληθέο ρψξεο. πφ απηφ ην πξίζκα, ήηαλ 
αλαγθαία ε επαλαπξνζέγγηζή ηνπο θαη ε θαηαλφεζή ηεο βαιθαληθήο 
πνιηηηθννηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε φιεο ηεο ηηο πηπρέο 
απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο επηθνηλσλίαο.  

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Ξ.Ξ.Π. ηνπ Ρ.Β.Π. είλαη: 
- Λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο 

ηνκείο, δειαδή ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην δίθαην, ηηο 
δηεζλείο ζρέζεηο θαη ηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία αθελφο θαη ηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ 
θαη ηελ ηζηνξία αθεηέξνπ, 

- λα θαζηζηά ε ζπλνιηθή εθπαίδεπζε ηνλ/ηε θνηηεηή/ηξηα ηθαλφ/ή λα 
πξνζεγγίζεη επηζηεκνληθά κε θξηηηθή δηάζεζε θαη ηθαλφηεηα ηε γιψζζα, ηε 
ινγνηερλία, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, 

- λα είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ε εθκάζεζε κίαο 
ηνπιάρηζηνλ βαιθαληθήο γιψζζαο ζε απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γηα ηελ 
πξνθνξηθή θαη γξαπηή ζπλελλφεζε, 

- λα έρεη ν/ε πηπρηνχρνο εθείλα ηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά εθφδηα, ηα νπνία 
είλαη απαξαίηεηα γηα λα εξγαζηεί ζην πεξηβάιινλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ 
ζηελ Διιάδα θαη ηελ αιινδαπή, 

-λα είλαη ζε ζέζε ν/ε πηπρηνχρνο λα αληηκεησπίδεη επηζηεκνληθά επί κέξνπο 
πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ 
δηθαίνπ, ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο, 

- λα κπνξεί, παξάιιεια, ν/ε πηπρηνχρνο λα κεηέρεη ελεξγά ζηνλ ζχγρξνλν 
θφζκν θαη ηε δηεζλή αγνξά εξγαζίαο κέζα απφ ηελ θαηάθηεζε πνιχπιεπξεο γλψζεο, 
ηε ζσζηή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηηο αληίζηνηρεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, 

- λα αλαπηχζζεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ηελ θνηλσληθή θαη ηελ επξχηεξε 
πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε πνπ ζα ηνλ/ηελ βνεζήζεη ζηε δηαζχλδεζή ηνπ/ηεο κε ηελ 
θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

- λα ζπγθεληξψλεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξνζφληα 
πνπ δεηνχληαη ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΠΔΞ (παξνρή πηζηνπνίεζεο γλψζεο Ζ/, 
παξνρή πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, παηδαγσγηθή επάξθεηα γηα δηδαζθαιία ζε 
δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία). 

 

Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Ρ.Β.Π. πξνζπάζεζε λα ππεξεηήζεη απηνχο 
ηνπο ζηφρνπο πξαγκαηνπνηψληαο κεηαβνιέο θαη βειηηψζεηο ζην Ξξφγξακκα 
Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. Πε ζπλδπαζκφ κε ηνπο αθαδεκατθνχο ζηφρνπο, νη 
επαλαζηνρνζεηήζεηο απηέο ιακβάλνπλ ππ‘ φςηλ θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ αληηθξχζκαηνο ηνπ πηπρίνπ ηνπ Ρκήκαηνο ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν 
θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Ζ κέρξη ηψξα πνξεία θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ. 
Δληνπίδνληαη αδπλακίεο θαη ειιείςεηο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ 
ρξφλνπ. Ζ πξνζπάζεηα δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ είλαη ηέηνηα πνπ αξρίδεη θαη έρεη 
απνηειέζκαηα ηφζν ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (κε ηηο ζπλεξγαζίεο θαη 
δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη), φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πηπρηνχρσλ 
ζε δεκφζηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, αιιά θαη ζην δηεζλέο επίπεδν, ζηα Βαιθάληα 
θαη ηελ Δπξψπε, κέζα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αθαδεκατθφ ιφγν 
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θαη ηα δεκφζηα δεηήκαηα ησλ Βαιθαλίσλ θαζψο θαη ζηα αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ δηαθφξσλ παλεπηζηεκίσλ. πάξρεη, φκσο, ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ 
θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ θαη ηελ 
επαγγεικαηηθή δήηεζε ησλ πηπρίσλ ψζηε, λα ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα 
πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα.  

Πρεηηθά κε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, 
πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο πξφθεηηαη γηα κία πηπρή ηνπ Ξ.Ξ.Π., ε νπνία απνηειεί 
δηαξθή επηδησθφκελν ζηφρν θάζε κνξθήο πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ησλ δηδαζθφλησλ 
κεκνλσκέλα. Γηα πξνθαλείο ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αιιαγέο ζηε ΛΑ Δπξψπε 
απφ ην 1989 θαη έπεηηα, αιιά θαη κε ηελ παξνχζα δηεζλή ζπγθπξία, ην Ξ.Ξ.Π. 
επηδηψθεη λα ελζσκαηψλεη δεδνκέλα πνπ ελδπλακψλνπλ ηε δηεζλή ηνπ δηάζηαζε. 
Ξξφθεηηαη γηα ζηνηρεία ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, ζπλεξγαζίεο κε 
αθαδεκατθνχο θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα απφ ηα Βαιθάληα, πξνζθιήζεηο 
δηαθεθξηκέλσλ νκηιεηψλ θαη εηδηθψλ. Ζ δηεζλήο δηάζηαζε εληζρχεηαη, επηπιένλ, θαη 
απφ ηε ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ ζε δηαπαλεπηζηεκηαθά δίθηπα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο.  

 
1.2. Γξάζεηο βειηίσζεο Ξ.Ξ.Π. 

Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08, ην Ρ.Β.Π. πξνρψξεζε ζε αλακφξθσζε ηνπ 
Ξ.Ξ.Π. κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δχν δηαθξηηψλ, επίζεκσλ πξνπηπρηαθψλ 
θαηεπζχλζεσλ (1ν θαη 2ν έηνο θνηλφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο), νη νπνίεο θέξνπλ 
ηελ νλνκαζία «Νηθνλνκία θαη Ξνιηηηθή» θαη «Γιψζζεο θαη Ξνιηηηζκφο» 
αληηζηνίρσο. Πηφρνο ηνπο είλαη λα έξζνπλ νη θνηηεηέο ζε επαθή κε φια, θαηά ην 
δπλαηφλ, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Ρκήκαηνο θαη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
βαζηθέο γλψζεηο ζε φια ηα πεδία ηνπ Ρκήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηεο Λ.Α.Δπξψπεο. Δμάιινπ, ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζπλαθφινπζε εμέηαζε 
ησλ εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο λα 
εληαρζεί νκαιφηεξα ζηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα επηιέμεη απφ ην Δ΄ εμάκελν ησλ 
Ππνπδψλ ηνπ. 

Ρν Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ 
πεξηιακβάλεη ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα. Δίλαη θαηά ηέηνην ηξφπν δηακνξθσκέλν 
ψζηε γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ λα απαηηνχληαη, ηνπιάρηζηνλ, νθηψ (8) εμάκελα 
ζπνπδψλ. Πε θάζε εμακεληαίν κάζεκα αληηζηνηρεί έλαο αξηζκφο «δηδαθηηθψλ 
κνλάδσλ». Κηα δηδαθηηθή κνλάδα (ΓΚ) αληηζηνηρεί ζε κία ψξα εβδνκαδηαίαο 
δηδαζθαιίαο επί έλα εμάκελν, πξνθεηκέλνπ γηα απηνηειή δηδαζθαιία καζήκαηνο, θαη 
ζε κία κέρξη ηξεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη άζθεζεο επί έλα εμάκελν, 
φηαλ πξφθεηηαη γηα καζήκαηα πνπ ζπλδπάδνληαη κε εξγαζηεξηαθέο ή 
θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

Ζ θαηεχζπλζε «Νηθνλνκία θαη Ξνιηηηθή» πεξηιακβάλεη ηα γλσζηηθά 
αληηθείκελα ηεο Νηθνλνκίαο, ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο Ξνιηηηθήο Δπηζηήκεο, 
ησλ Γηεζλψλ Πρέζεσλ, ηνπ Γηθαίνπ θαζψο θαη ησλ ΚΚΔ θαη ηεο Ξνιηηηθήο 
Δπηθνηλσλίαο. Ρα γλσζηηθά πεδία, ηα νπνία δηδάζθνληαη είλαη ε Κηθξν- θαη 
Καθξννηθνλνκία, ε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ, νη Γηεζλείο Νηθνλνκηθέο Πρέζεηο, ην 
Κάξθεηηλγθ, ε Δπξσπατθή Νινθιήξσζε, νη Δμσηεξηθέο Πρέζεηο ηεο ΔΔ, ε Θεσξία 
ησλ Γηεζλψλ Πρέζεσλ, ε Ξνιηηηθή Φηινζνθία, ε Ππγθξηηηθή Ξνιηηηθή ζηα 
ςπρξνπνιεκηθά θαη κεηα-θνκκνπληζηηθά Βαιθάληα, ην Γεκφζην Γηεζλέο θαη ην 
Αζηηθφ Δκπνξηθφ Γίθαην, νη Γηεζλείο Νξγαληζκνί, ε Ξνιηηηθή Δπηθνηλσλία θαη ηα 
έληππα θαη ειεθηξνληθά ΚΚΔ ζηα Βαιθάληα.  

Πηελ θαηεχζπλζε «Γιψζζεο θαη Ξνιηηηζκφο» εληάζζνληαη νη βαιθαληθέο 
γιψζζεο θαζψο θαη ε ξσζηθή γιψζζα, ε Ηζηνξία, ε Αξρηηεθηνληθή, ε Φηινζνθία ηεο 
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Ρέρλεο, ε Γεσγξαθία, ε Θξεζθεηνινγία θαη ε Θνηλσληθή Αλζξσπνινγία. 
Γηδάζθνληαη ηα γλσζηηθά πεδία ηεο Φηινινγίαο θαη ηεο Ινγνηερλίαο ησλ βαιθαληθψλ 
γισζζψλ θαη ηεο ξσζηθήο γιψζζαο, ηεο Ηζηνξίαο ηνπ βαιθαληθνχ ρψξνπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, θαηά ηελ αξραηφηεηα, ηνπο Κέζνπο θαη ηνπο 
Λεφηεξνπο Σξφλνπο σο θαη ηηο κέξεο καο, ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο 
Ηζηνξίαο, ηεο Σσξηθήο Νξγάλσζεο θαη Αξρηηεθηνληθήο, ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ 
Νηθηζηηθνχ θαη Ξνιηηηζηηθνχ Απνζέκαηνο, ηνπ Ξνιηηηζκνχ θαη ηεο Αηζζεηηθήο, ηεο 
Νηθνλνκηθήο θαη Ξνιηηηθήο Γεσγξαθίαο θαη ηεο ζρέζεο Σξηζηηαληζκνχ θαη Ηζιάκ 
αιιά θαη άιισλ ζξεζθεηψλ, θαζψο θαη ηεο Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ 
Βαιθαληθνχ ρψξνπ, ηεο ζεσξίαο ηνπ εζληθηζκνχ θαη ησλ ηαπηνηήησλ ζηα Βαιθάληα. 
Ξαξάιιεια, δηδάζθνληαη καζήκαηα Ξιεξνθνξηθήο θαη ρεηξηζκνχ Ζ/ θαζψο θαη 
δπηηθνεπξσπατθέο γιψζζεο. 

Ρα δχν πξψηα έηε είλαη θνηλά θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη 
πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα ππνρξεσηηθά, πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο λα γλσξίζνπλ, 
θαηά ην δπλαηφλ, φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Ρκήκαηνο θαη λα απνθηήζνπλ ηηο 
απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο ζε φια ηα πεδία, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα Βαιθάληα. 
Απφ ην ηξίην έηνο (Δ΄εμάκελν), νη θνηηεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κία απφ ηηο 
δχν θαηεπζχλζεηο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα ζρεηηθά καζήκαηα.  

Αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ Ξ.Ξ.Π. είλαη ε εθκάζεζε κίαο ηνπιάρηζηνλ 
βαιθαληθήο γιψζζαο ζε απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γηα ηελ πξνθνξηθή θαη 
γξαπηή ζπλελλφεζε. Νη βαιθαληθέο γιψζζεο θαη ε ξσζηθή γιψζζα δηδάζθνληαη έμη 
(6) ψξεο ζε θάζε εμάκελν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην ειάρηζην φξην πηζησηηθψλ 
κνλάδσλ γηα ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, φπσο αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ ΑΠΔΞ 
πνπ είλαη 416 ψξεο δηδαζθαιίαο κηαο γιψζζαο. Ρέινο, ε δηδαζθαιία ηεζζάξσλ 
καζεκάησλ Ξιεξνθνξηθήο πηζηνπνηεί επίζεκα ηελ επάξθεηα γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ 
κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΑΠΔΞ.  

 

1.3.Γηδαθηηθφ έξγν 
Πηελ ελφηεηα απηή αμηνινγνχκε ην δηδαθηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξεηαη ζην 

Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν βαζηζκέλνη ζηα απνγξαθηθά 
δειηία εμακεληαίσλ καζεκάησλ (2/1ν κέξνο) πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ 
Ρ.Β.Π. θαζψο θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο 3 ηνπ καζεκάησλ πνπ 
ζπκπιήξσζαλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηφο καο ζην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ 
εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2008-09.  

 

Σςγκενηπωηικά εςπήμαηα ζηα απνγξαθηθά δειηία εμακεληαίσλ 
μαθημάηων ηων μελών ΔΕΠ (Τ2/1ν κέξνο) 

Θξίζεθε ζθφπηκν γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη επειημίαο ηεο δηαδηθαζίαο 
αμηνιφγεζεο, λα γίλεη εζσηεξηθή αμηνιφγεζε κφλν ζηα καζήκαηα ησλ κειψλ ΓΔΞ ζε 
πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη κάιηζηα φζσλ ππεξεηνχλ θαλνληθά: 
δειαδή φρη φζσλ απνπζηάδνπλ κε εθπαηδεπηηθή άδεηα, θαζψο θαη φρη φζσλ δελ είλαη 
αθφκε δηνξηζκέλνη. 

Ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ θ.ιπ., ηειηθά ζπγθεληξψζεθαλ 13 απνγξαθηθά 
δειηία (2/1ν κέξνο), 3 απφ κέιε ΓΔΞ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή, 4 
απφ Δπίθνπξνπο Θαζεγεηέο θαη 6 απφ Ιέθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα σο 
πξνο ηα απνηειέζκαηα: 

 
Γηδαθηέα χιε 
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ινη νη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο κεζφδνπ 
δηδαζθαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαιέμεσλ, ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ, ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, ησλ παξνπζηάζεσλ εξγαζηψλ θαη άιισλ.  Νη πην 
ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο είλαη νη δηαιέμεηο, νη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη νη 
παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ.  Ζ χιε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο επηθαηξνπνηείηαη 
κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο έξεπλαο ζην δηαδίθηπν.   

ινη νη θαζεγεηέο δήισζαλ φηη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο έγηλε 
κε ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 2008-2009, κε ηελ εμαίξεζε απηψλ πνπ 
δηδάζθνπλ γηα πξψηε θνξά λέν κάζεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αιιαγή ηνπ 
πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην 2007-2008. Θαλείο θαζεγεηήο δελ 
αλέθεξε επηθάιπςε χιεο κε άιιν κάζεκα.  

 
Γηδαθηηθά βνεζήκαηα 
Ρα δηαλεκφκελα ζηνπο θνηηεηέο βνεζήκαηα είλαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ησλ 

θαζεγεηψλ βηβιία πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 80-90% ηεο δηδαζθφκελεο  
χιεο.  Νη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο, 11 ζηνπο 13, πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο 
ελαιιαθηηθέο επηινγέο δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ. Γχν κέιε ΓΔΞ δήισζαλ φηη δελ 
θαιχπηνληαη απφ ηα δηδαθηηθά βνεζήκαηα θαη πξνζθέξνπλ corpus ζεκεηψζεσλ 
ζηνπο θνηηεηέο. Νη δηδάζθνληεο δήισζαλ σο θχξηα πεγή γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 
βνεζεκάησλ ηελ ελεκέξσζή ηνπο απφ ηε ζρεηηθή κε ην κάζεκα βηβιηνγξαθία. Νη 
θαζεγεηέο ζε γεληθέο γξακκέο δήισζαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ γίλεηαη 
αλαθνξά ζε επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ 
καζήκαηνο. Δπίζεο, νη θαζεγεηέο παξαδίδνπλ ζηνπο θνηηεηέο επηπιένλ 
βηβιηνγξαθία, ηδηαηηέξσο γηα φζνπο επηζπκνχλ λα εθπνλήζνπλ εξγαζίεο.  

Πχκθσλα κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Ρ.Β.Π., ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 
γλσζηνπνηείηαη ε χιε ηνπ θαη γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 
καζήκαηνο θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ. Ζ εμεηαζηέα χιε αλαξηάηαη, 
επίζεο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ θαη ησλ γξαθείσλ ησλ 
θαζεγεηψλ, κε ην πέξαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ. Δπίζεο, αλαξηάηαη κέζσ ηεο 
ηζηνζειίδαο ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη ηνπ Ππζηήκαηνο Αζχγρξνλεο Ρειεθπαίδεπζεο  
- ΠΑΡ (CoMPUs) - ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 

Νη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθή έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή 
ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Ξ.Γ.Κ. Δληνχηνηο, ππάξρεη 
ην γεληθφηεξν αίηεκα σο πξνο ηελ αθφκα κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 
πξφζβαζεο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη βηβιηνζεθψλ. 

 
Κέζα θαη ππνδνκέο γηα ην Ξ.Ξ.Π. 
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ ζεσξεί ζε γεληθέο γξακκέο φηη νη 

αίζνπζεο δηδαζθαιίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο δηδαζθαιίαο ηνπ Ξ.Ξ.Π. 
Νπζηαζηηθά, κφλν νη θαζεγεηέο ησλ γισζζψλ ζεσξνχλ φηη, αλ θαη νη αίζνπζεο είλαη 
επαξθείο, ν εμνπιηζκφο ηνπο, εληνχηνηο, δελ  αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο ζχγρξνλεο 
απαηηήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ. Ππγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ φηη ζα 
έπξεπε λα ππήξρε έλα εξγαζηήξην πιήξσο εμνπιηζκέλν κε νπηηθν-αθνπζηηθά 
κέζα/DVD, CD θαη ηειεφξαζε κε εθπνκπέο ζηηο δηδαζθφκελεο ζην Ρ.Β.Π. γιψζζεο, 
φπνπ νη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζνχλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. 

 
Αμηνπνίεζε Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 
Νη ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ, ζηε δηδαζθαιία 

θαη ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε, φπνηε ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα.  κσο, ε 
θαηαιιειφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ θαη κέζσλ επηδξά 
άκεζα ζηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.  Απφ ηα 13 κέιε ηνπ ΓΔΞ, 6 
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ρξεζηκνπνηνχλ data projector θαη Microsoft Powerpoint ζηα καζήκαηά ηνπο, ελψ 2 
κέιε ηνπ ΓΔΞ έρνπλ πξνηίκεζε πξνο ην CoMPUs, φπνπ βξίζθνληαη φιεο νη 
εηζεγήζεηο ηνπ καζήκαηνο ςεθηνπνηεκέλεο θαη δηαηίζεληαη ζηνπο θνηηεηέο κέζσ ηνπ 
ΠΑΡ. Δπηπιένλ, δηαηίζεληαη ςεθηαθά νδεγίεο γηα ηηο ππνρξεσηηθέο πξαθηηθέο 
αζθήζεηο, θαζψο θαη πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο εμάζθεζεο. Αξθεηνί  θαζεγεηέο 
ελζαξξχλνπλ ηνπο θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο online επηζηεκνληθέο βηβιηνζήθεο 
θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ ησλ 
Δξγαζηεξίσλ ηνπ Ρ.Β.Π. ηνπ Ξ.Γ.Κ. 

Νη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο ρξεζηκνπνηνχλ, επηπιένλ, ην ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
καζήκαηφο ηνπο ζην CoMPUs ή ζε άιιν server. 

 

Δπηθνηλσλία & Θαζνδήγεζε Φνηηεηψλ/Ππλεξγαζίεο  
ινη νη δηδάζθνληεο έρνπλ αλαθνηλψζεη ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε 

ηνπο θνηηεηέο. Δμάιινπ, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο ππάξρεη, εθ ησλ πξαγκάησλ, 
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ζε ψξεο εθηφο ησλ σξψλ ζπλεξγαζίαο. 

Υο πξνο ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ζε γεληθέο γξακκέο νη δηδάζθνληεο 
αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία, φπσο, γηα παξάδεηγκα φηη ζην πξψην κάζεκα 
γίλεηαη μελάγεζε ζηνπο ρψξνπο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ αλαγλσζηεξίνπ, φπνπ νη 
θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ βηβιίσλ θαη ηε δηαδηθαζία 
δαλεηζκνχ. Δπίζεο, ζηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ επηζεκαίλνληαη ηξφπνη αλαδήηεζεο 
βηβιηνγξαθίαο ηφζν ζε βηβιία, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά αιιά θαη ζην δηαδίθηπν. 
Δπηπξνζζέησο, αθνινπζνχληαη νη κέζνδνη θαζνδήγεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηελ έξεπλα 
κέζσ εθπφλεζεο εξγαζηψλ, επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ, ζπδεηήζεσλ, πεξηιήςεσλ 
θαη παξνπζηάζεσλ ή δηαιέμεσλ ζπλαδέιθσλ θαζεγεηψλ απφ άιια ΑΔΗ. 

Αξθεηνί θαζεγεηέο νξγαλψλνπλ εθδξνκέο ή παξαθηλνχλ ηνπο θνηηεηέο λα 
επηζθεθζνχλ βαιθαληθέο ρψξεο ή δηνξγαλψλνπλ ζρεηηθέο εκεξίδεο.  

 

Ππκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα 

Γελ ππάξρεη θάπνην γεληθφ κέηξν γηα ηελ  παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ. Απφ 
ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ησλ κειψλ ΓΔΞ, ζε έλα κάζεκα πξνζέξρεηαη ην 0-20% ησλ 
θνηηεηψλ, ζηα καζήκαηα 5 κειψλ ΓΔΞ πξνζέξρεηαη ην 20-40% ησλ θνηηεηψλ, ζηα 
καζήκαηα 5 κειψλ ΓΔΞ πξνζέξρεηαη ην 40-60% ησλ θνηηεηψλ. Πηα καζήκαηα δχν 
θαζεγεηψλ πξνζέξρεηαη ην 60-80% ησλ θνηηεηψλ, ελψ, ηέινο, ζηα καζήκαηα δχν 
θαζεγεηψλ πξνζέξρεηαη ην 80-100% ησλ θνηηεηψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα 
Νη θαζεγεηέο εθαξκφδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο φζα πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ. Νη θαζεγεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο 
ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ. Νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ 
γιψζζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, κε 
παξάιιειε πξφνδν (ελδηάκεζε εμέηαζε) θαη θαη΄νίθνλ εξγαζία, ελψ άιινη θαζεγεηέο 
αμηνινγνχλ ηνπο θνηηεηέο κε εμέηαζε γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, αλάζεζε 
γξαπηψλ  εξγαζηψλ θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 
θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Γχν κέιε ΓΔΞ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ  
πξνθνξηθή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, ηηο αζθήζεηο ζην εξγαζηήξην, ηελ θαη‘ 
νίθνλ εξγαζία θαη ηε δεκφζηα παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ.  
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Σςγκενηπωηικά εςπήμαηα ζηα επωηημαηολόγια αξιολόγηζηρ εκ 
μέποςρ ηων θοιηηηών ( Υ3) 

Ν νξηζκέλνο απφ ηνλ ζχιινγν θνηηεηψλ ηνπ Ρ.Β.Π. εθπξφζσπφο ηνπο –ζε 
ζπλελλφεζε κε ην θάζε κέινο ηνπ ΓΔΞ- κεηέθεξε ηνλ θάθειν κε ηα έληππα 
εξσηεκαηνιφγηα ζηε δηάξθεηα ησλ πξνο αμηνιφγεζε καζεκάησλ, ηα νπνία αθνχ 
ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο θνηηεηέο, εζσθιείνληαλ ζηνλ θάθειν 
θαη παξαδίδνληαλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ρ.Β.Π. κε ηελ επζχλε ηνπ δηδάζθνληα θαη ηνπ 
εθπξνζψπνπ ησλ θνηηεηψλ. 
  Αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα ζην Ρκήκα 
(Δξσηήζεηο 1-14), αμηνινγήζεθαλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ σο ηθαλνπνηεηηθά ή πνιχ 
θαιά: ε ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ, ε αληαπφθξηζε ηεο χιεο ζηνπο ζηφρνπο ησλ 
καζεκάησλ θαη ε νξγάλσζε ηεο χιεο (Δξσηήζεηο 1-3). 

Πηελ ίδηα νκάδα εξσηήζεσλ, κέηξηα έσο ηθαλνπνηεηηθά αμηνινγήζεθαλ: ε 
πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, ε πνηφηεηα ηνπ θπξίνπ 
βηβιίνπ, νη ζεκεηψζεηο, ε επθνιία δηάζεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηε βηβιηνζήθε, ε 
αλάγθε χπαξμεο πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, ε ρξήζε γλψζεσλ άιισλ 
καζεκάησλ, ην επίπεδν δπζθνιίαο καζεκάησλ (Δξσηήζεηο 4-10), ν αξηζκφο 
δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ε δηαθάλεηα ησλ 
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο (Δξσηήζεηο 13-14)  

Ρέινο, ζηελ ίδηα ελφηεηα θαη ζηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ησλ θξνληηζηεξίσλ 
(ρξεζηκφηεηα/πνηφηεηα – Δξσηήζεηο 11-12), νη θνηηεηέο  δηθαηνινγεκέλα 
ρξεζηκνπνίεζαλ πνιχ ρακειέο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο, θαζψο, ιφγσ έιιεηςεο 
επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ, δελ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα θξνληηζηεξηαθήο 
ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ ζε θαλέλα απφ ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα. 

Αθνινπζεί ξαβδφγξακκα (Ξίλαθαο 1) κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα 
ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα καζήκαηα ηνπ Ρκήκαηνο   (Δξσηήζεηο 1-14): 

 

Πίλαθαο 1: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Π.. ηνπ Σκήκαηνο 
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1. Νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;  

2. Ζ χιε πνπ θαιχθζεθε αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο;  

3. Ζ χιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε; 
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4. Ρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο; 

5. Ρα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα («ζχγγξακκα», ζεκεηψζεηο,  πξφζζεηε βηβιηνγξαθία) ρνξεγήζεθαλ 
εγθαίξσο; 

6. Ξφζν ηθαλνπνηεηηθφ βξίζθεηε ην θχξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηψζεηο; 

7. Ξφζν εχθνια δηαζέζηκε είλαη ε βηβιηνγξαθία ζηελ Ξαλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε; 

8. Ξφζν απαξαίηεηα θξίλεηε ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ καζήκαηνο; 

9. Σξήζε γλψζεσλ απφ / ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα. 

10. Ξψο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην έηνο ηνπ;  

11. Σξεζηκφηεηα χπαξμεο θξνληηζηεξίσλ. 

12. Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θξνληηζηεξίσλ. 

13. Ξψο θξίλεηε ηνλ αξηζκφ Γηδαθηηθψλ Κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θφξην εξγαζίαο; 

14. Γηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο. 

 

Νη θνηηεηέο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ  ζην 
Ρκήκα ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο πςειφηεξεο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ 
εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ ζεκάησλ ζηηο εμεηάζεηο, ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο γηα 
ηηο εξγαζίεο,  ην εξεπλεηηθφ έξγν ζηε βηβιηνζήθε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηα ζρφιηα 
απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 
ζεκάησλ  (Δξσηήζεηο 15-19,21). Πηελ ελφηεηα απηή, κέηξηα ήηαλ ε βαζκνινγία κφλνλ 
ζηε δπλαηφηεηα γηα βειηίσζε ησλ εξγαζηψλ (Δξψηεζε 20). 

Αθνινπζεί ξαβδφγξακκα (Ξίλαθαο 2) κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα 
ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνθνξηθέο/γξαπηέο εξγαζίεο ζην Ρκήκα   
(Δξσηήζεηο 15-21): 

 

Πίλαθαο 2: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Π.Π..  ζην Σκήκα 
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15. Ρν ζέκα δφζεθε εγθαίξσο; 

16. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ππνβνιή ή παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ινγηθή; 

17. πήξρε ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πιηθφ ζηε βηβιηνζήθε; 

18. πήξρε θαζνδήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα; 

19. Ρα ζρφιηα ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ επνηθνδνκεηηθά θαη αλαιπηηθά; 

20. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο; 

21. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα; 
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Πε φια ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο, νη 
θνηηεηέο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο πςειφηεξεο θιίκαθεο. 

Αθνινπζεί ξαβδφγξακκα (Ξίλαθαο 3) κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα 
ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο δηδάζθνληεο (Δξσηήζεηο 22-27): 

 

Πίλαθαο 3: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ δηδαζθόλησλ  ηνπ Π.Π..  ζην Σκήκα 
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22. Νξγαλψλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο ζηα καζήκαηα; 

23. Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο; 

24. Αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξφπν απιφ θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηψληαο 
παξαδείγκαηα;  

25. Δλζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππψλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηχμνπλ 
ηελ θξίζε ηνπο; 

26. Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηφξζσζε 
εξγαζηψλ ή εξγαζηεξηαθψλ αλαθνξψλ, ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο); 

27. Δίλαη γεληθά πξνζηηφο ζηνπο θνηηεηέο;   

 

Πε φια ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη 
ηελ επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ, νη θνηηεηέο επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κέηξηεο 
έσο ηθαλνπνηεηηθέο βαζκνινγίεο. 

Πην παξαθάησ ξαβδφγξακκα (Ξίλαθαο 4) απνηππψλνληαη νη κέζνη φξνη 
αμηνιφγεζεο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ θαη ηα 
εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο   (Δξσηήζεηο 28-32): 
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Πίλαθαο 4: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ηνπ επηθνπξηθό πξνζσπηθνύ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ 
ηνπ Π.Π.. ζην Σκήκα 
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28. Ξψο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο; 

29.  Ξψο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην έηνο ηνπ;  

30. Δίλαη επαξθείο νη ζεκεηψζεηο σο πξνο ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο; 

31. Δμεγνχληαη θαιά νη βαζηθέο αξρέο ησλ πεηξακάησλ / αζθήζεσλ; 

32.  Δίλαη επαξθήο ν εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ;  

 

Ρέινο, ζηηο εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο, νη θνηηεηέο επέιεμαλ ηθαλνπνηεηηθέο 
έσο πνιχ θαιέο αμηνινγήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπρλφηεηα  
παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ, αιιά θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε 
γξαπηέο εξγαζίεο θαη αζθήζεηο (Δξσηήζεηο 33,35,36). Αλαθνξηθά κε άιιεο 
ππνρξεψζεηο ηνπο (ζπζηεκαηηθή θαη ζπρλή κειέηε), ε αμηνιφγεζε έδεημε κέηξηεο έσο 
ηθαλνπνηεηηθέο αμηνινγήζεηο (Δξσηήζεηο 34,37). 

Πην αθφινπζν ξαβδφγξακκα (Ξίλαθαο 5) θαίλνληαη νη κέζνη φξνη 
αμηνιφγεζεο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο (Δξσηήζεηο 33-
37): 

Πίλαθαο 5: Μέζνη όξνη απηναμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Π.Π.. ηνπ Σκήκαηνο 
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33. Ξαξαθνινπζψ ηαθηηθά ηηο δηαιέμεηο. 

34. Ξαξαθνινπζψ ηαθηηθά ηα εξγαζηήξηα. 

35. Αληαπνθξίλνκαη ζπζηεκαηηθά ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο  / αζθήζεηο 

36. Κειεηψ ζπζηεκαηηθά ηελ χιε. 

37. Αθηεξψλσ εβδνκαδηαία γηα κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο: 
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  1= <2 ξεο, 2=2-4 ξεο, 3=4-6 ξεο, 4=6-8 ξεο, 5= >8 ξεο 

 

1.4. Δξεπλεηηθφ έξγν 

Γεληθά 

Ζ παξνχζα αμηνιφγεζε έγηλε κε βάζε ηα αηνκηθά απνγξαθηθά δειηία (2/2ν 
κέξνο) πνπ ππέβαιαλ ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρ.Β.Π. ζε δχν (2) καζήκαηά ηνπο. Θξίζεθε 
ζθφπηκν γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη επειημίαο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, 
λα γίλεη εζσηεξηθή αμηνιφγεζε κφλν ζηα καζήκαηα ησλ κειψλ ΓΔΞ ζε πξνπηπρηαθφ 
θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη κάιηζηα φζσλ ππεξεηνχλ θαλνληθά: δειαδή φρη φζσλ 
απνπζηάδνπλ κε εθπαηδεπηηθή άδεηα, θαζψο θαη φρη φζσλ δελ είλαη αθφκε 
δηνξηζκέλνη. 

Ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ θ.ιπ., ηειηθά ζπγθεληξψζεθαλ 13 απνγξαθηθά 
δειηία, 3 απφ κέιε ΓΔΞ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή, 4 απφ Δπίθνπξνπο 
Θαζεγεηέο θαη 6 απφ Ιέθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ξξνθεηκέλνπ ηα ζηνηρεία λα είλαη 
ζπγθξίζηκα θαη ε πεξίνδνο αλαθνξάο εληαία, απνθαζίζηεθε ε παξάζεζε ησλ 
ζηνηρείσλ γηα ηελ πεληαεηία 2004-2008, δελ πεξηειήθζεζαλ, δειαδή, ηα ζηνηρεία 
πνπ (ειάρηζηνη) θαζεγεηέο έδσζαλ γηα ηνπο 3-4 πξψηνπο κήλεο ηνπ 2009 θαζψο θαη 
γηα ην έηνο 2003.  

Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ, αιιά θαη 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πξνζσπνπνίεζε ησλ επξεκάησλ, επηιέρζεθε ε εμήο 
κεζνδνινγία: Λα παξαηεζνχλ ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ θαη ηελ 
αλαγλψξηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ γηα ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρ.Β.Π. ζπλνιηθά θαη ζε 
κέζνπο φξνπο (πίλαθεο Α.1 θαη  Α.2). Λα παξαηεζνχλ ηα ίδηα ζηνηρεία αλά βαζκίδα 
(πίλαθεο Β.1 θαη Β.2). Κε ηνλ ηξφπν απηφλ αληηκεησπίζηεθε ην πξφβιεκα πνπ 
πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη ζε θάπνηα απνγξαθηθά δελ ππήξραλ αθξηβή 
αξηζκεηηθά ζηνηρεία (π.ρ. εηεξναλαθνξέο).      

 

Ξαξνπζίαζε ησλ Δπξεκάησλ ζε πίλαθεο  

Αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ 

Α. 1. ύλνιν γηα όια ηα κέιε ΓΔΠ θαη κέζνο όξνο (ζε παξέλζεζε) αλά κέινο ΓΔΠ ηνπ 
Σ.Β.. 
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2008 3 11 1 10 2 17 6 18 6 5 

2007 4 8 1 19 1 15 4 10 6 2 

2006 3 4  20  6 2 15 1 3 

2005 2 6  13 1 9  7 5 8 

2004 7 3 3 10  10  5 3 2 

Πχλνιν 19  (1,5) 32 (2,5) 5    (0,4) 72   (5,5) 4   (0,3) 57  (4,4) 12   (0,9) 45   (3,5) 21 (1,6) 20 (1,5) 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρ.Β.Π. 
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Β.1.  ύλνιν θαη κέζνο όξνο (ζε παξέλζεζε) αλά βαζκίδα Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο – 
Δπίθνπξνη Καζεγεηέο- Λέθηνξεο 
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2008 0-1-2 2-5-4 0-0-1 1-3-6 0-2-0 2-6-9 0-3-3 5-4-9 2-3-1 1-0-4 

2007 2-1-1 5-2-1 0-0-1 4-9-6 0-0-1 4-3-8 0-3-1 2-4-4 0-4-2 0-0-2 

2006 2-1-0 1-1-2 0-0-0 8-6-6 0-0-0 1-3-2 0-1-1 4-2-9 0-1-0 0-1-3 

2005 0-2-0 1-2-3 0-0-0 3-10-0 0-1-0 1-3-5 0-0-0 1-4-2 0-3-0 3-2-3 

2004 0-4-3 1-1-1 0-0-3 1-5-4 0-0-0 2-4-4 0-0-0 1-0-4 0-3-0 0-1-1 

Πχλνιν 4-9-6 

1,5-2,2-1 

10-11-11 

3,3-2,8-
1,8 

0-0-5 

0-0-0,9 

17-33-22 

5,7-8,2-
3,7 

0-3-1 11-19-28 

3,7-4,8-
4,7 

0-7-5 

0-1,4-
0,8 

13-14-28 

4,3-3,5-
4,7 

2-16-3 

0,7-4-
0,5 

4-4-13 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρ.Β.Π. 

 

 Αλαγλώξηζε ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη άιινπ  έξγνπ 

Α.2. ύλνιν γηα όια ηα κέιε ΓΔΠ θαη κέζνο όξνο (ζε παξέλζεζε) αλά κέινο ΓΔΠ ηνπ 
Σ.Β.. 
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2008 38 2 0  6 2 9    

2007 56 38 9 4 2 14  1  

2006 83 33 6 4 2 16    

2005 30 19 11 3 1 13    

2004 40 22 8 5 1 7  1  

ύλνιν 247  (20,6 114 (9,5) 34  (2,6) 22 (1,8) 8  (0.6) 59  (4,5)  2  

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρ.Β.Π. 
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 Β.2.  ύλνιν θαη κέζνο όξνο (ζε παξέλζεζε) αλά βαζκίδα Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο – 
Δπίθνπξνη Καζεγεηέο- Λέθηνξεο 
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2008 7-17-14 0-1-1 0-0-0 2-0-4 1-0-1 0-6-3  0-0-0  

2007 13-28-15 4-4-30 1-1-7 1-0-3 1-0-1 3-4-7  1-0-0  

2006 7-19-57 0-0-33 0-2-4 0-1-3 0-0-2 3-5-8  0-0-0  

2005 2-16-12 1-1-17 1-4-6 0-1-2 0-0-1 1-7-5  0-0-0  

2004 8-18-14 0-3-19 0-2-6 0-1-4 0-0-1 1-3-3  0-1-0  

ύλνιν 37-98-113 

18,5-24,5-—
18,8 

5-9-100 

1,7-2,2-16,7 

2-9-23 

0,6-2,2-3.8 

3-3-16 

1-0,6-2,7 

2-0-6 

0,6-0-1 

8-27-26 

2,7-6,8-4,3 

 1-1-0  

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρ.Β.Π. 

 

Αλάιπζε/ζρνιηαζκφο ησλ επξεκάησλ  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα Α.1. πξνθχπηεη φηη ηα κέιε ΓΔΞ 
ηνπ Ρ.Β.Π. ζπγγξάθνπλ θαηά κέζν φξν έλα βηβιίν ή κνλνγξαθία αλά 3 ρξφληα θαη 1 
άξζξν ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο θάζε 2 ρξφληα.   Δπηπιένλ, δεκνζηεχνπλ 
κηα εξγαζία ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη κηα ζε ζπιινγηθφ ηφκν θάζε ρξφλν. Θα 
πξέπεη λα ζεκεησζεί ε έληνλε, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία, παξνπζία ησλ κειψλ 
ΓΔΞ ηνπ Ρ.Β.Π. ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, Δίλαη, επίζεο, ελδεηθηηθφ ην φ,ηη ε 
πνιπζπιιεθηηθφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα απνηππψλεηαη ζηελ 
παλζπεξκία ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ ζε φια ηα  πεδία θαη είδε δεκνζηεχζεσλ ηνπ 
πίλαθα.   Πεκαληηθφ θαη ελζαξξπληηθφ είλαη ην φ,ηη δηαθαίλεηαη κηα ζηαζεξή αχμεζε 
ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην 
απνγξαθηθφ δειηίν. 
 Δμεηδηθεχνληαο αλά βαζκίδα, ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ, 
δηαπηζηψλνπκε φηη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν πξνβάδηζκα 
έλαληη ησλ άιισλ βαζκίδσλ κφλν ζηηο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε 
θξηηέο (βξαρχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο  επίθνπξνπο θαζεγεηέο, ζαθέο ζε ζχγθξηζε κε 
ηνπο ιέθηνξεο). Νη επίθνπξνη θαζεγεηέο έρνπλ βξαρχ πξνβάδηζκα ζηηο κνλνγξαθίεο 
θαη ηα θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο  θαη ζαθέο ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε 
θξηηέο θαη ζηηο αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ρσξίο πξαθηηθά θαη θξηηέο. Ρέινο, νη 
ιέθηνξεο έρνπλ πξνβάδηζκα ζηηο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο 
θαη ρσξίο πξαθηηθά.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη άιινπ έξγνπ απφ ηα 
ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Α.2. δηαθαίλεηαη φηη ζην έξγν ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρ.Β.Π. 
γίλνληαη 4 εηεξναλαθνξέο θαη  2 αλαθνξέο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ αλά έηνο 
θαηά κέζν φξν, ελψ δέρνληαη θαηά κέζν φξν κηα πξφζθιεζε γηα δηάιεμε ζε δηεζλέο 
ζπλέδξην ην ρξφλν. Δπίζεο γίλεηαη κηα βηβιηνθξηζία αλά δχν έηε θαηά κέζν φξν ζηα 
βηβιία ηνπο. Κε εμαίξεζε ην 2008, θαη ζ‘ απηφλ ηνλ ηνκέα ε ηάζε είλαη γεληθά 
απμεηηθή. 
 Δμεηδηθεχνληαο αλά βαζκίδα, ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ, 
δηαπηζηψλνπκε φηη νη επίθνπξνη θαζεγεηέο έρνπλ ζαθέο πξνβάδηζκα έλαληη ησλ 
άιισλ δπν βαζκίδσλ ζηηο εηεξναλαθνξέο, θαη ζηηο πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο ζε 
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δηεζλή ζπλέδξηα. Νη ιέθηνξεο έρνπλ ζαθέο πξνβάδηζκα ζηηο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ 
επηζηεκνληθνχ ηχπνπ, ηηο βηβιηνθξηζίεο θαη ηηο ζπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο 
επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ.  
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2. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (Π.Μ..) 

2.1. Δηζαγσγή 
Πηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ην 

Ρ.Β.Π. πξνρψξεζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08 ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ήδε 
ιεηηνπξγνχληνο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-05 Ξ.Κ.Π. κε ηνλ ηίηιν 
«Βαιθαληνινγία» (ΦΔΘ, αξ. θ. 753, η. Β΄, 19.05.2004) ζε λέν Ξ.Κ.Π. κε ηνλ ηίηιν 
«Νηθνλνκηθή θαη Ξνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΛΑ Δπξψπε» βάζεη ησλ πνπξγηθψλ 
απνθάζεσλ: 

 α) κε αξηζ. 96139/Β7/ΦΔΘ 2325, η. Β΄ 7-12-2007, γηα ηελ νξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία Ξ.Κ.Π. ζην Ρ.Β.Π. θαη β) κε αξηζ. 91831/Β7/ΦΔΘ 2600, η. Β΄ 22-12-2008.   

Νη εηζαρζέληεο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-07 
έθαλαλ  ρξήζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο πεξί κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 12) ηνπ 
λένπ ηξνπνπνηεηηθνχ ΦΔΘ 2325, η. Β΄ 7-12-2007 ηνπ Ξ.Κ.Π., πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 
απνλεκεζεί ην λέν Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ «Νηθνλνκηθή θαη 
Ξνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε». 

Πην πιαίζην απηήο ηεο αλακφξθσζεο, ην Ξ.Κ.Π. ηνπ Ρ.Β.Π.: Απνζθνπεί ζηελ 
εκβάζπλζε θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ γηα ηηο ρψξεο ηεο Λνηηναλαηνιηθήο 
Δπξψπεο κε έκθαζε ζην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ηνπο γίγλεζζαη, ζηελ ακνηβαία 
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αιιειεπίδξαζε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
επξσπατθήο νινθιήξσζεο, αιιά θαη ζηε ζέζε ηνπο ζην επξσπατθφ θαη ζην 
παγθφζκην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Δπηδίσμε ηνπ Ξ.Κ.Π. ηνπ Ρ.Β.Π. είλαη ε 
αξηηφηεξε δπλαηή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε ζέκαηα ησλ 
επξσπατθψλ θαη ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ, επηρεηξεζηαθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ 
κηαο εηδηθήο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, φπσο είλαη ε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε.  

Ζ παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ παξακέηξσλ 
ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Ξ.Κ.Π. εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ φξνπ 
«Γηαθπβέξλεζε» (Governance). Ξξφθεηηαη γηα έλαλ επίθαηξν φξν, ν νπνίνο ζπλδέεη 
ην Θξάηνο θαη ηελ Νηθνλνκία ελ γέλεη κε ηε ιεγφκελε  Θνηλσλία ησλ Ξνιηηψλ. Ζ 
αλαδήηεζε απηήο ηεο λέαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρψξσλ, ηνπ Θξάηνπο, ηεο 
Αγνξάο θαη ηεο Θνηλσλίαο ησλ Ξνιηηψλ, πνπ επηρεηξείηαη ήδε ζην πιαίζην ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνηειεί ην πξνέρνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έλλνηαο ηεο 
«Γηαθπβέξλεζεο». Κε ηνλ φξν «Γηαθπβέξλεζε» ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε 
πεξηζζφηεξν ζην κεγάιν εχξνο ησλ δξψλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ελδπλακσζνχλ λένη 
ζεζκνί θαη δηαδηθαζίεο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 
Πθνπφο ηνπ Ξ.Κ.Π. είλαη νη θνηηεηέο/-ηξηεο λα απνθηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλε 

γλψζε: 
• ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο  επξσπατθήο νινθιήξσζεο, 
• ησλ νηθνλνκηθψλ, λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο ηφζν γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. φζν θαη γηα ρψξεο ηεο Λ.Α. Δπξψπεο, 
• ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο  Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 
• ηεο ζπγθξηηηθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ θξαηψλ ηεο 

Λ.Α. Δπξψπεο, 
• ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 
Ρν Ξ.Κ.Π. ηνπ Ρ.Β.Π., δίλνληαο έκθαζε απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξέρνληα πνιηηηθφ 

θαη νηθνλνκηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζηηο ρψξεο ηεο Λ.Α. Δπξψπεο ζε άκεζε δηαζχλδεζε 
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κε ην πεδίν ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηηο ζπληεινχκελεο αιιαγέο ζην 
επξχηεξν πιαίζην ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δ.Δ., απνβιέπεη: 

• ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ 
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ ηφζν ζηνλ δεκφζην ηνκέα φζν θαη ζηνλ 
ηδησηηθφ,  

• ζηελ απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ επηζηεκνληθψλ πξνζφλησλ ησλ 
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή απηφλνκεο έξεπλαο κέζσ ηεο 
θαηάξηηζήο ηνπο ζε ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο ζεκαηηθέο θαη κεζφδνπο, 

   • ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αλαγθαίνπ επηζηεκνληθνχ ππνβάζξνπ ησλ 
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε 
δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

2.2. Γξάζεηο βειηίσζεο Ξ.Κ.Π. 
Πην Ξ.Κ.Π ηνπ Ρ.Β.Π. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο γίλνληαη 

δεθηνί νη θάηνρνη πηπρίσλ ηνπ ηδίνπ Ρκήκαηνο, Ρκεκάησλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηθψλ, 
Λνκηθψλ, Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ, Βαιθαληθψλ θαη Κεζνγεηαθψλ Ππνπδψλ, 
Ρκεκάησλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Σξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Ρξαπεδηθήο 
Γηνηθεηηθήο, ηεο Πρνιήο Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Α.Ξ.), θαζψο θαη 
Ξαλεπηζηεκηαθψλ Ρκεκάησλ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εκεδαπήο θαη 
νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί 
νη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπο απφ ην Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ./πξψελ ΓΗ.Θ.Α.Ρ.Π.Α. Γίλνληαη, επίζεο, 
δεθηνί πηπρηνχρνη Ρκεκάησλ Ρ.Δ.Η. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζην Ξ.Κ.Π. είλαη 15, εθ 
ησλ νπνίσλ, ηα 9 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα δχν είλαη επηινγήο απφ 3 δεχγε 
επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ. Ξξνζθέξνληαη, επίζεο θαη δχν καζήκαηα ππνρξεσηηθά 
ππνζηεξηθηηθά ηα νπνία δελ πηζηψλνληαη κε δηδαθηηθέο κνλάδεο. 

Ρξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ν Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξ.Κ.Π., 
πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3685/2008 (ΦΔΘ 148/η. 
Α΄/16.7.2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 
3696/2008 (ΦΔΘ 177/η. Α΄/25.8.2008). Πην πιαίζην απηφ θαζνξίζηεθαλ επαθξηβψο 
ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ, πηνζεηήζεθε 
ζρεηηθή 6ζειηδε αίηεζε γηα ηελ έλαξμε δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ κε ηελ θαηαγξαθή ζε 
αλαιπηηθή βάζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη ηεο 
κεζνδνινγίαο/βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηε ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο, 
θσδηθνπνηήζεθαλ ηα καζήκαηα ηνπ Ξ.Κ.Π. , θαζψο θαη νη πηζησηηθέο ηνπο κνλάδεο 
(Βι. ΦΔΘ 2600, η. Β΄/22-12-2008).  

Ππγθεθξηκέλα, ε θσδηθνπνίεζε ησλ καζεκάησλ έρεη σο εμήο: 
   

 Α΄ εμάκελν 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ Α. Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

ΞΝΙ511 Γηαθπβέξλεζε θαη Δπξσπατθή Έλσζε 

ΞΝΙ523 Ππγθξηηηθή Ξνιηηηθή ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

ΝΗΘ545 Νηθνλνκηθή Ξνιηηηθή θαη Αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο  

  Β. Τπνρξεσηηθά Τπνζηεξηθηηθά Μαζήκαηα 

ΘΔΞ511 Κεζνδνινγία ησλ Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

ΘΔΞ521 Δθαξκνγέο ησλ Ζ/ ζηελ έξεπλα ησλ Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 
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  Β΄ εμάκελν 

  Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

ΝΗΘ571 Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

ΝΗΘ573 Δπξσπατθή Νηθνλνκηθή Νινθιήξσζε 

ΓΗΘ575 Εεηήκαηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

ΓΠΣ577 Γηεζλείο Πρέζεηο ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

  Γ΄ εμάκελν 

  

Δπηιεγόκελα Μαζήκαηα  

(επηιέγεηαη έλα δεύγνο εθ ησλ ηξηώλ δεπγώλ καζεκάησλ) 

ΝΗΘ632 1α. Γηεζλέο Δπηρεηξεζηαθφ Κάλαηδκελη 

ΓΗΘ634 1β. Γηαθπβέξλεζε ηνπ Γηεζλνχο Σξεκαηνπηζησηηθνχ Ππζηήκαηνο 

ΓΠΣ632 2.α. Δμσηεξηθή Ξνιηηηθή θαη Άκπλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΓΠΣ634 2.β Γεσπνιηηηθή ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ Κεηαθνξψλ 

ΓΗΘ632 3.α Δηδηθά Θέκαηα Γηεζλνχο Νηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ 

ΘΔΞ634 3.β Ζ Κεηαλάζηεπζε ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε  

  ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΝΗΘ671 ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ -  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ 

ΞΝΙ671 ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ -  ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ 

ΓΠΣ671 ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ -  ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 

ΘΔΞ671 ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ -  ΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ 

ΓΗΘ671 ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ -  ΓΗΔΘΛΔΠ ΓΗΘΑΗΝ 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ έρεη σο εμήο: 
Ρν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) γηα ηε ιήςε ηνπ Κ.Γ.Δ. είλαη 90, 

εθ ησλ νπνίσλ νη 70 πηζηψλνληαη κε ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ 
καζεκάησλ θαη νη 20 κε ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο Κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 
Δξγαζίαο. ια ηα ππνρξεσηηθά θαη επηιεγφκελα καζήκαηα είλαη εμακεληαία, 
δηαξθνχλ δέθα εβδνκάδεο θαη δηδάζθνληαη δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη παξέρνπλ 
30 πηζησηηθέο κνλάδεο αλά εμάκελν, θαη ζπγθεθξηκέλα: 10 πηζησηηθέο 
κνλάδεο γηα θάζε κάζεκα ζην Α΄εμάκελν, 7,5 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα θάζε 
κάζεκα ζην Β΄εμάκελν θαη 5 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα θάζε κάζεκα ζην 
Γ΄εμάκελν. Ζ επηηπρία ζηα ππνρξεσηηθά ππνζηεξηθηηθά καζήκαηα ηνπ 
Α΄εμακήλνπ είλαη απαξαίηεηε, αιιά απηά ηα καζήκαηα δελ αληηζηνηρνχλ ζε 
πηζησηηθέο κνλάδεο.  

Θαζνξίζηεθε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα γηα φινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 
θνηηεηέο πεξάησζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ 
αθαδεκατθψλ εηψλ 2004-05 θαη 2005-06, νη νπνίνη αθνινπζνχλ ην παιαηφ Ξ.Κ.Π. 
κε ηνλ ηίηιν «Βαιθαληνινγία». 

Πην γεληθφηεξν πιαίζην δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο, ην Ξ.Κ.Π. «Νηθνλνκηθή θαη Ξνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ησλ Σσξψλ ηεο 
Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο» - Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ Πρέζεσλ, ηελ ΑΛΦΙΥ θαη ην 
Europe Direct Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηνξγάλσζαλ κε εμαηξεηηθή επηηπρία, ηελ 
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Ξαξαζθεπή 10 θαη ην Πάββαην 11 Νθησβξίνπ 2008, Γηεκεξίδα κε ζέκα: «Ρα Γπηηθά 
Βαιθάληα ζε Θίλεζε. Δμειίμεηο, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο». Ζ εθδήισζε έιαβε 
ρψξα ζην ακθηζέαηξν ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο Φιψξηλαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε 
πιήζνο επηζηεκφλσλ, θνηηεηψλ θαη πνιηηψλ. 
 

Θεζμόρ Σςμβούλος Καθηγηηή 

Ρν Ρ.Β.Π. έρεη ήδε πηνζεηήζεη ηνλ ζεζκφ ηνπ Ππκβνχινπ Θαζεγεηή θαη 
ππεχζπλνπ θνηηεηηθψλ ζεκάησλ ζην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, φπνπ 
θάζε θνηηεηήο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πχκβνπιν Θαζεγεηή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ 
αξρή θάζε εμακήλνπ, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ. 

 

Bεληίωζη ηηρ παπεσόμενηρ εκπαίδεςζηρ και ενζωμάηωζηρ ηων νέων 
ηεσνολογιών ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία 

πνρξέσζε ησλ δηδαζθφλησλ ζην Ξ.Κ.Π. είλαη λα ππνβάινπλ θαηά ηελ 
έλαξμε ηνπ εμακήλνπ πξνο δηαλνκή ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Ξ.Κ.Π. ην αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα (syllabus), πνπ ζα θαιχπηεη ζε εβδνκαδηαία βάζε ηελ χιε γηα θάζε 
ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο, κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη ηε ζρεηηθή ζχγρξνλε 
βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία.  

Ραπηφρξνλα, απφ πνιινχο δηδάζθνληεο έγηλε αλάξηεζε Τεθηαθνχ 
Δθπαηδεπηηθνχ ιηθνχ ζην Γηαδίθηπν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αζχγρξνλεο 
ηειεθπαίδεπζεο CoMPUs  κε ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα ηα 
καζήκαηα ηνπ Ξ.Κ.Π. θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ πιηθνχ 
(Πεκεηψζεηο, Αζθήζεηο, Γηαθάλεηεο Γηαιέμεσλ θ.ιπ.) γηα ρξήζε απφ ην δηαδίθηπν. 
Πηφρνο είλαη, πνιχ ζχληνκα, φια ηα παξαπάλσ λα νξγαλσζνχλ κε εληαίν ηξφπν θαη 
λα είλαη πξνζβάζηκα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο.  

Ν ηζηφηνπνο ηνπ θάζε καζήκαηνο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ: Ξεξηερφκελν ηνπ 
καζήκαηνο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ 
καζήκαηνο, ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο, 
βηβιηνγξαθία, ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο εθ‘ φζνλ δηαλέκνληαη, δηαθάλεηεο ηνπ 
καζήκαηνο εθ‘ φζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη, εξγαζηεξηαθέο θαη θξνληηζηεξηαθέο 
αζθήζεηο εθ‘ φζνλ πξνβιέπνληαη ζην κάζεκα, παιαηά ζέκαηα εμεηάζεσλ εθ‘ φζνλ ην 
επηζπκεί ν δηδάζθσλ/νπζα. 

Δπίζεο, άξρηζε λα παξνπζηάδεηαη ε δξάζε ηεο παξαγφκελεο έξεπλαο ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδίθηπν (π.ρ. δεκνζίεπζε φισλ ησλ Κεηαπηπρηαθψλ 
Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ, κε πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή θαη κηα δπηηθνεπξσπατθή 
γιψζζα. 

Ρέινο, ζην πιαίζην ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο, ιεηηνπξγεί ζρεηηθφ blog κε 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηφζν ζε ζρέζε κε ην ίδην ην Ξ.Κ.Π 
φζν θαη κε πιεξνθνξίεο γηα άιια κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ζπλέδξηα, δηαιέμεηο 
θ.ά.  

 
Ππλνιηθά, ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ Ξ.Κ.Π. έρνπλ αλαξηεζεί νη παξαθάησ 

ζεκαηηθέο: 
- Φ.Δ.Θ. Nένπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (Ξ.Κ.Π.) 2007 
- Φ.Δ.Θ. Nένπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (Ξ.Κ.Π.) 2008 
- Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Ξ.Κ.Π. 
- Υξνιφγην Ξξφγξακκα Σεηκεξηλνχ Δμακήλνπ 2008-09 
- Υξνιφγην Ξξφγξακκα Δαξηλνχ Δμακήλνπ 2009 
- Αίηεζε εηζαγσγήο ζην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ηνπ Ξ.Κ.Π. ηνπ Ρ.Β.Π.  

http://www.balkan.uowm.gr/files/PMSFEK07.pdf
http://www.balkan.uowm.gr/files/PMSFEK08.pdf
http://www.balkan.uowm.gr/files/EK_PMS_TBS.pdf
http://www.balkan.uowm.gr/files/PMSXeim.pdf
http://www.balkan.uowm.gr/files/PMSEar.pdf
http://www.balkan.uowm.gr/msdocs/PHD_APP.pdf
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- Δπηηξνπέο επηβιεπφλησλ θαζεγεηψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ 2008  
- Ξξνθήξπμε, Όιε, Αίηεζε Δμεηάζεσλ αθαδεκατθνχ. έηνπο 2009-2010  
- Ξξφγξακκα εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ 2007-2008 (παξειζφληνο έηνπο)  

 

Υποδομέρ ηος Π.Μ.Σ. 

Ρν Ρ.Β.Π. θηινμελείηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ξ.Ρ.Γ.Δ. θαη ζπλεπψο αληηκεησπίδεη 
ζηελφηεηα ρψξσλ. Πην πιαίζην απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ην Ξ.Κ.Π. ηνπ Ρ.Β.Π. έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ μερσξηζηφ γξαθείν κε βηβιηνζήθε, 4 ζέζεηο ζηαζεξψλ Ζ/, 2 
εθηππσηέο, 1 θνξεηφ video projector, θνξεηνχο ππνινγηζηέο, ζέζεηο εξγαζίαο γηα 
θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη επίπισζε κε ηξαπέδηα, θαξέθιεο θαη πίλαθα. Κε ηελ 
έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-08 (νπζηαζηηθά, ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ λένπ Ξ.Κ.Π.), αιιά θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2008-09  ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα λα 
εκπινπηίδεηαη ην Ξ.Κ.Π. ηφζν κε βηβιία φζν θαη κε εμνπιηζκφ γηα ηε βειηίσζε ησλ 
ζπλζεθψλ ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ δηδαζθφλησλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 

2.3.Γηδαθηηθφ έξγν 

Πηελ ελφηεηα απηή αμηνινγνχκε ην δηδαθηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξεηαη ζην 
Ξ.Κ.Π. ηνπ Ρ.Β.Π. βαζηζκέλνη ζηα απνγξαθηθά δειηία εμακεληαίσλ καζεκάησλ 
(2/1ν κέξνο) πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρ.Β.Π. θαζψο θαη ζηα 
εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο 3 ηνπ καζεκάησλ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη 
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηφο καο ζην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ 
εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2008-09.  

Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-9, ε θαηαλνκή ησλ δηδαζθφλησλ ζην Ξ.Κ.Π. 
έρεη σο εμήο: 

Αλαπιεξσηέο Θαζεγεηέο: 2 
Δπίθνπξνη Θαζεγεηέο: 3 
Ιέθηνξεο: 6 
Ξξνζθεθιεκέλνη Δπηζηήκνλεο: 1 
 
Πχκθσλα κε ηα Απνγξαθηθά Γειηία Δμακεληαίσλ Καζεκάησλ ηα νπνία έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην Ξ.Κ.Π., έρνπλ δηαηππσζεί ε 
πεξηγξαθή/πεξηερφκελν θαζψο θαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ. Ρα 
δηδαθηηθά βνεζήκαηα ηα νπνία πξνηείλνληαη επξίζθνληαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ 
Ξ.Κ.Π. θαζψο θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Ρ.Β.Π. Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αλαηξέρνπλ 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπο επίζεο θαη ζε ειεθηξνληθέο πεγέο. Ζ 
αμηνιφγεζε ηεο επίδνζήο ηνπο γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, 
θαη‘ νίθνλ εξγαζία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο, πξφνδν θαη πξαθηηθή 
άζθεζε. Ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ θπκάλζεθε γηα ην 
αθαδεκατθφ έηνο 2008-9 κεηαμχ 7,0 θαη 8,4. 

 
Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (3) ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-9 πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 
Πηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα ζην Ξ.Κ.Π. ηνπ 

Ρκήκαηνο, νη θνηηεηέο αμηνιφγεζαλ ηα καζήκαηα σο ηθαλνπνηεηηθά ή πνιχ θαιά 
(Δξσηήζεηο 1-5,10,14), ηθαλνπνηεηηθά βξήθαλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βηβιία, 
ηα πξναπαηηνχκελα καζήκαηα θαη ηε ρξήζε γλψζεσλ απφ άιια καζήκαηα, αιιά θαη 
ην πιήζνο ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (Δξσηήζεηο 6-9, 13) 

Αθνινπζεί ξαβδφγξακκα (Ξίλαθαο 1) κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα 
ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα καζήκαηα ηνπ Ρκήκαηνο   (Δξσηήζεηο 1-14): 

http://www.balkan.uowm.gr/files/MS_DIP08.pdf
http://www.balkan.uowm.gr/files/MS_EXE08.zip
http://www.balkan.uowm.gr/msdocs/MA_ADMIN_EXAM.pdf
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Πίλαθαο 1: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο 
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1. Νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;  

2. Ζ χιε πνπ θαιχθζεθε αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο;  

3. Ζ χιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε; 

4. Ρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο; 

5. Ρα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα («ζχγγξακκα», ζεκεηψζεηο,  πξφζζεηε βηβιηνγξαθία) ρνξεγήζεθαλ 
εγθαίξσο; 

6. Ξφζν ηθαλνπνηεηηθφ βξίζθεηε ην θχξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηψζεηο; 

7. Ξφζν εχθνια δηαζέζηκε είλαη ε βηβιηνγξαθία ζηελ Ξαλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε; 

8. Ξφζν απαξαίηεηα θξίλεηε ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ καζήκαηνο; 

9. Σξήζε γλψζεσλ απφ / ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα. 

10. Ξψο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην έηνο ηνπ;  

11. Σξεζηκφηεηα χπαξμεο θξνληηζηεξίσλ. 

12. Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θξνληηζηεξίσλ. 

13. Ξψο θξίλεηε ηνλ αξηζκφ Γηδαθηηθψλ Κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θφξην εξγαζίαο; 

14. Γηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο. 

 

Ξνιχ πςειέο ήζαλ θαη νη βαζκνινγίεο ζηελ επφκελε νκάδα εξσηήζεσλ, 
εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνθνξηθέο/γξαπηέο εξγαζίεο (Δξσηήζεηο 15,16,18-
21), εθηφο απφ ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζην εξεπλεηηθφ πιηθφ ηεο βηβιηνζήθεο  
(Δξψηεζε 17), φπνπ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επέιεμαλ κέηξηεο πξνο 
ηθαλνπνηεηηθέο βαζκνινγίεο. 

Αθνινπζεί ξαβδφγξακκα (Ξίλαθαο 2) κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα 
ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνθνξηθέο/γξαπηέο εξγαζίεο ζην Ξ.Κ.Π. ζην 
Ρκήκα   (Δξσηήζεηο 15-21): 
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Πίλαθαο 2: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ ζην Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο 
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15. Ρν ζέκα δφζεθε εγθαίξσο; 

16. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ππνβνιή ή παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ινγηθή; 

17. πήξρε ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πιηθφ ζηε βηβιηνζήθε; 

18. πήξρε θαζνδήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα; 

19. Ρα ζρφιηα ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ επνηθνδνκεηηθά θαη αλαιπηηθά; 

20. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο; 

21. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα; 

 

Πε φια ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Ξ.Κ.Π., νη 
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ πςειφηαηεο 
θιίκαθεο. 

Αθνινπζεί ξαβδφγξακκα (Ξίλαθαο 3) κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα 
ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο δηδάζθνληεο (Δξσηήζεηο 22-27): 

 

Πίλαθαο 3: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ δηδαζθόλησλ ζην Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο 
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22. Νξγαλψλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο ζηα καζήκαηα; 

23. Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο; 

24. Αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξφπν απιφ θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηψληαο 
παξαδείγκαηα;  

25. Δλζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππψλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηχμνπλ 
ηελ θξίζε ηνπο; 
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26. Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηφξζσζε 
εξγαζηψλ ή εξγαζηεξηαθψλ αλαθνξψλ, ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο); 

27. Δίλαη γεληθά πξνζηηφο ζηνπο θνηηεηέο;   

 

Πε φια ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη 
ηελ επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο απάληεζαλ κφλνλ γηα 
έλα κάζεκα. 

Ρέινο, ζηηο εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επέιεμαλ 
ηθαλνπνηεηηθέο έσο πνιχ θαιέο αμηνινγήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε 
ζπρλφηεηα  παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ, αιιά θαη ηελ 
αληαπφθξηζή ηνπο ζε γξαπηέο εξγαζίεο θαη αζθήζεηο (Δξσηήζεηο 33-36). Αλαθνξηθά 
κε άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο (ζπρλή κειέηε), ε αμηνιφγεζε έδεημε κέηξηεο έσο 
ηθαλνπνηεηηθέο αμηνινγήζεηο (Δξψηεζε 37). 

Πην αθφινπζν ξαβδφγξακκα (Ξίλαθαο 4) θαίλνληαη νη κέζνη φξνη 
αμηνιφγεζεο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην ην θνηηεηή (Δξσηήζεηο 33-37): 

 

Πίλαθαο 4: Μέζνη όξνη απηναμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο 
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33. Ξαξαθνινπζψ ηαθηηθά ηηο δηαιέμεηο. 

34. Ξαξαθνινπζψ ηαθηηθά ηα εξγαζηήξηα. 

35. Αληαπνθξίλνκαη ζπζηεκαηηθά ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο  / αζθήζεηο 

36. Κειεηψ ζπζηεκαηηθά ηελ χιε. 

37. Αθηεξψλσ εβδνκαδηαία γηα κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο: 

  1= <2 ξεο, 2=2-4 ξεο, 3=4-6 ξεο, 4=6-8 ξεο, 5= >8 ξεο 

 

2.4. Δξεπλεηηθφ έξγν 

Βι. αληίζηνηρν θεθάιαην ζην Ξ.Ξ.Π., 1.4. 

 

Μελλονηικοί ζηόσοι ηος Π.Μ.Σ. 

Ρν Ξ.Κ.Π. ηνπ Ρ.Β.Π. απνζθνπεί ζηα πξνζερή ρξφληα ζηελ επίηεπμε ησλ 
παξαθάησ ζηφρσλ: 
 1. Πηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ θαζηέξσζή ηνπ ζην πιαίζην ησλ 
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα.  
 2. ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε αθφκα πεξηζζφηεξα βηβιία θαη πεξηνδηθά ζηνπο 
ηνκείο ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ. 
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 3. ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ηνπ ππνδνκψλ 
(πξνγξακκαηίδεηαη ε πξνκήζεηα ειεθηξνληθoχ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα/interactive 
white board). 
 4. ζηελ αθφκα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή κε δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα θαζεγεηψλ, 
εξεπλεηψλ, αιιά θαη εθπξνζψπσλ θνξέσλ θαη ζεζκψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθφ. 
 5. ζηελ νξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 
επηζηεκνληθνχο θνξείο ζηα δεηήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ ζεκαηηθήο. 

6. ζηελ αλαδήηεζε δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ηνπ ή ζπλεξγαζίαο ηνπ κε 
δηαηκεκαηηθά Ξ.Κ.Π. απφ άιια Ξαλεπηζηήκηα ζην πιαίζην νξγάλσζεο 
επηζηεκνληθνχ κεηαπηπρηαθνχ δηθηχνπ σο πξνο ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ζεκαηηθή (π.ρ. 
ζε ζπλεξγαζία κε άιια Ξ.Κ.Π. ζηνλ ρψξν ησλ ιεγφκελσλ εηδηθψλ γεσγξαθηθψλ θαη 
γεσ-πνιηηηθψλ/νηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ/area studies). 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ: ΠΛΝΞΡΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ Ξ.Κ.Π. 
 Πίλαθαο 1: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Σίηινο Π.Μ..:         «Νηθνλνκηθή θαη Ξνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε» 

Mάζεκα 
 

 

Ιζηόηνπνο 
 

 

ειίδα 
Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Γηδάζθνληεο 
 

(πλεξγάηεο) 

Τπνρξεσηηθό / 
 

Καη'επηινγήλ 

Αμηνιόγεζε 
από θνηηεηή 

(Ναη / Όρη) 

Γηαιέμεηο 
 

 

       

Γηαθπβέξλεζε θαη Δπξσπατθή 
Έλσζε 

www.balkan.uowm.gr/ 
ep-graduate.html 62 Θ. Θεληξσηήο ππνρξεσηηθφ Λαη Λαη 

Ππγθξηηηθή Ξνιηηηθή ζηε 
Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

www.balkan.uowm.gr/ 
ep-graduate.html 62 Γ. Σξεζηίδεο ππνρξεσηηθφ Λαη Λαη 

Νηθνλνκηθή Ξνιηηηθή θαη 
Αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηεο 

Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 
www.balkan.uowm.gr/ 

ep-graduate.html 62 Γ. Καθξήο ππνρξεσηηθφ Λαη Λαη 

Κεζνδνινγία ησλ Θνηλσληθψλ 
Δπηζηεκψλ 

www.balkan.uowm.gr/ 
ep-graduate.html 62 Η. Κάλνο/Α. Γειεθάξε 

πνρξεσηηθφ 
ππνζηεξηθηηθφ Λαη  

Δθαξκνγέο ησλ Ζ/ ζηελ έξεπλα 
ησλ Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

www.balkan.uowm.gr/ 
ep-graduate.html 62 Λ. Θνπηζνππηάο 

πνρξεσηηθφ 
ππνζηεξηθηηθφ Λαη Λαη 

Αλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο 

ηεο Λ. Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 
www.balkan.uowm.gr/ 

ep-graduate.html 62 Α. Παξξή ππνρξεσηηθφ Λαη  
Δπξσπατθή νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε 
www.balkan.uowm.gr/ 

ep-graduate.html 62 Σ. Λίθαο ππνρξεσηηθφ Λαη Λαη 
Εεηήκαηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζηε 

Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε 
www.balkan.uowm.gr/ 

ep-graduate.html 62 Λ. Εάηθνο ππνρξεσηηθφ Λαη  
Γηεζλείο Πρέζεηο ζηε 

Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε 
www.balkan.uowm.gr/ 

ep-graduate.html 62 Γ. Αθξηβνχιεο ππνρξεσηηθφ Λαη  
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Πίλαθαο 2: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Σίηινο Π.Μ..:          «Νηθνλνκηθή θαη Ξνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε»  

Μάζεκα 
  

  

Πνιιαπιή 
  

Βηβιηνγξαθία 

ύλνιν 
  

Ωξώλ 

Πηζησηηθέο  

Μνλάδεο 

Τπόβαζξνπ(Τ) 
Δπηζηεκνληθήο 
Πεξηνρήο(ΔΠ) 

Γεληθώλ 
Γλώζεσλ(ΓΓ) 

Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ(ΑΓ) 

Κνξκνύ(Κν) 
Δηδίθεπζεο(Δ) 

Καηεύζπλζεο(Κα) 

Δγγεγξακκέλνη 
  

θνηηεηέο 

Αξηζκόο 
Φνηηεηώλ 

πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηηο εμεηάζεηο 

Αξηζκόο Φνηηεηώλ 
πνπ πέξαζε 

επηηπρώο ζηελ 

θαλνληθή & 
επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

                  
Γηαθπβέξλεζε θαη 
Δπξσπατθή Έλσζε Λαη 20 10   Θν 12 12 12 
Ππγθξηηηθή Ξνιηηηθή 
ζηε Λνηηναλαηνιηθή 
Δπξψπε Λαη 20  10   Θν 12 12 12 
Νηθνλνκηθή Ξνιηηηθή 
θαη Αλάπηπμε ησλ 
ρσξψλ ηεο 
Λνηηναλαηνιηθήο 
Δπξψπεο  Λαη  20 10   Θν 12 12 12 

Κεζνδνινγία ησλ 
Θνηλσληθψλ 
Δπηζηεκψλ Λαη 20  -  ΓΓ Θν   12  12  12 
 Δθαξκνγέο ησλ Ζ/ 
ζηελ έξεπλα ησλ 
Θνηλσληθψλ 
Δπηζηεκψλ Λαη 20   -  ΓΓ  Θν  12  12  12 

Αλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηηο ρψξεο ηεο Λ. 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

 
 

Λαη 

 
 

20 

 
 

7,5 

 
 

 

  
 

Θν 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

12 
 

Δπξσπατθή νηθνλνκηθή 
νινθιήξσζε  Λαη 20  7,5     Θν  12  12  12 

Εεηήκαηα Γηεζλνχο 
Γηθαίνπ ζηε 

Λνηηναλαηνιηθή 
Δπξψπε   Λαη  20  7,5     Θν  12  12  12 

Γηεζλείο Πρέζεηο ζηε 
Λνηηναλαηνιηθή 
Δπξψπε Λαη 20 7,5  Θν 12 12 12 
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Πίλαθαο 3: Δηζαρζέληεο θαη απνθνηηήζαληεο – Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ 
«Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Ν.Α. Δπξώπε» 

Έηνο Δηζαρζέληεο Απνθνηηήζαληεο 

2004-051 10 8 

2005-061 14 5 

2006-07 13* 8 

2007-08 3 - 

2008-09 12 - 

*δηαγξαθή: 1 
1: Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε «Βαιθαληνινγία» 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηε Βαιθαληνινγία: θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο 
απελεκήζεζαλ δχν (2) δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα ζηε «Βαιθαληνινγία». 

 

Πίλαθαο 4: Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Σκήκα, εηζαθηέσλ 
(εγγξαθώλ) θαη απνθνίησλ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (Π.Μ..) 

Σίηινο 
Π.Μ..: 

«Νηθνλνκηθή θαη Ξνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε» (ΞΟΝΘΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΛΔΝ 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΔΗ ΑΞΝ ΡΝ ΑΘΑΓΖΚΑΦΘΝ ΔΡΝΠ 2007-8) 

 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Αηηήζεηο (α+β) 48 60    

 (α) Ξηπρηνχρνη ηνπ Ρκήκαηνο 22 7    

(β) Ξηπρηνχρνη άιισλ 
Ρκεκάησλ 

26 53    

Ξξνζθνξέο 15 15    

Δγγξαθέο 12 3    

Απφθνηηνη - 7    
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Πίλαθαο 5: Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ 
Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Σίηινο 
Π.Μ..: 

«Νηθνλνκηθή θαη Ξνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε» 
(ΞΟΝΘΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΔΗ ΑΞΝ ΡΝ 
ΑΘΑΓΖΚΑΦΘΝ ΔΡΝΠ 2007-8) 

Έηνο Απνθνίηεζεο 

Θαηαλνκή Βαζκψλ (%) 
Μέζνο όξνο Βαζκνινγίαο  

(ύλνιν απόθνηησλ) 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2004-2005      

2005-2006      

2007-2008   57,1 42,9 8,51 

2008-2009      

ύλνιν      
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Πίλαθαο 6: Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Σκήκα, εηζαθηέσλ 
(εγγξαθώλ) θαη απνθνίησλ ζην Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ 

 2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

2003-
2004 

2002-
2003 

Αηηήζεηο (α+β)    2  1 1 

 (α) Ξηπρηνχρνη ηνπ 
Ρκήκαηνο 

       

(β) Ξηπρηνχρνη άιισλ 
Ρκεκάησλ 

   2   1 

Ξξνζθνξέο        

Δγγξαθέο    2  2 1 

Απφθνηηνη 1  1     

Κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ 
απνθνίησλ 

  5 5  5 5 

Δπεμεγήζεηο: 

– Απφθνηηνη:  Αξηζκφο Γηδαθηφξσλ πνπ αλαθεξχρζεθαλ ζην έηνο πνπ αθνξά  ε ζηήιε. 
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3. ρέζεηο κε θνηλσληθνύο/πνιηηηζηηθνύο/παξαγσγηθνύο (ΚΠΠ) 
θνξείο-αθαδεκατθά δίθηπα θαη ζπλεξγαζίεο 

Τα δεδομένα 

Ρν Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ έσο ην 2003 ιεηηνπξγνχζε κε ηε κνξθή 
ΔΞΔΑΔΘ. Θαηά ην δηάζηεκα 2003-2004 δελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξε εξεπλεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, δεδνκέλεο θαη ηεο κεηαβαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο (απφ Ρκήκα ηνπ 
Α.Ξ.Θ. ζε αληίζηνηρν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο). Ρα έξγα ηα νπνία 
θαηαρσξνχληαη θαη κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ λενζχζηαηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο σο έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ θνξείο, είλαη ηα αθφινπζα:  

1. Λεηηνπξγία Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε 
ίδηα κέζα 2. Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ ηνπ Σ.Β.. Φιώξηλαο 3. Γηαδξνκέο θαη 
Κόκβνη Δκπνξίνπ θαη Πνιηηηζκνύ ζηα Βαιθάληα 4. πλεξγαζία ηνπ Π.Γ.Μ. κε 
Δθπαηδεπηηθά θαη Δξεπλεηηθά Ιδξύκαηα ηεο Π.Γ.Γ.Μ. 5. Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο 
Γεκηνπξγίαο θαη Βέιηηζηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξόηππνπ Κέληξνπ Αγξνηηθήο 
Φηινμελίαο θαη Δθπαίδεπζεο 6. Έξεπλα, Μειέηε Καηεπζύλζεσλ γηα ηε Γεκηνπξγία 
Πξόηππνπ Οηθηζηηθνύ Ππξήλα ζε ππό Ίδξπζε Οηθηζκό. Γηεξεύλεζε θαη Αλάδεημε ηνπ 
Υαξαθηήξα ηνπ Σόπνπ. 

Πην πιαίζην ησλ έξγσλ απηψλ, επηδηψρζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
ζπλεξγαζίεο κε ΘΞΞ θνξείο ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο δξάζεο ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Ρκήκαηνο Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ. Ππγθεθξηκέλα σο εμήο:  

πνπξγείν Δμσηεξηθψλ (Ξαξάξηεκα Θεζζαινλίθεο),  
Γξαθείν Δκπνξίαο θαη Νηθνλνκίαο Βνξείνπ Διιάδνο (Ν.Δ..) -.ΚΑ.Θ. 

Γηνηθεηήξην  Θεζζαινλίθε, 
 Θέληξν Γηαβαιθαληθήο Ππλεξγαζίαο (Θνδάλε),  
ΓΗΞΔΘ (Γηαβαιθαληθφ θαη Ξαξεπμείλην Δπηρεηξεκαηηθφ Θέληξν),  
δηάθνξα Δπηκειεηήξηα ηεο Διιάδαο (Θεζζαινλίθεο, Γξάκαο, Έβξνπ, 

Θαζηνξηάο, Θηιθίο, Πεξξψλ, Φιψξηλαο, Σαιθηδηθήο, Θνδάλεο, Μάλζεο θ.ά.),  
Ίδξπκα Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ (Η.Θ..),  
Δζληθφ Θέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Θ.Γ.Γ.Α.),  
Γηπισκαηηθή Αθαδεκία ηνπ ΞΔΜ,  
Ίδξπκα πνηξνθηψλ Fulbright,   
Ρερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο,  
Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ΑΛ.ΘΝ. Α.Δ.),  
Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο,  
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φιψξηλαο (ΑΛ.ΦΙΥ Α.Δ.),  
Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, 
 Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο  (ΠΒΒΔ),  
Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,   
ΡΔΔ/ Ρκήκα Γπηηθήο Καθεδνλίαο,  
Ξεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,  
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ΞΔΞΘ (ηκήκα κεηαπηπρηαθψλ),  
Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Γπηηθήο Καθεδνλίαο (Φιψξηλαο, Θνδάλεο), 
πνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο - Γξαθείν Ξξνμεληθψλ, Νηθνλνκηθψλ θαη 

Δκπνξηθψλ πνζέζεσλ Κνλαζηεξίνπ,  
πνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο - Γεληθφ Ξξνμελείν ηεο Διιάδνο ζηελ 

Πηνπηγάξδε,  
πνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο-Θεληξηθή πεξεζία, 
 Ξξνμελείν ηεο Ιεηνλίαο ζηελ Θεζζαινλίθε,  
Δηαηξεία Καθεδνληθψλ Ππνπδψλ,  
Ίδξπκα Κνπζείν Καθεδνληθνχ Αγψλα,  
Ηζηνξηθφ Αξρείν Ξξνζθπγηθνχ Διιεληζκνχ Γήκνπ Θαιακαξηάο,  
Καθεδνληθφ Ξξαθηνξείν Δηδήζεσλ,  
Ρξάπεδα Eurobank, 
Europlan Ltd,  
Δθζεζηαθφ Θέληξν Θνδάλεο,  
Θέληξν Γηαβαιθαληθήο Ππλεξγαζίαο,  
Γαζαξρείν Ιακίαο,  
Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Φιψξηλαο,  
Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ρξηθάισλ,  
Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ιάξηζαο,  
πεξεζία Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο - Αεξνδξφκην Καθεδνλία,  
Δθεκεξίδα «Ρν Διεχζεξν Βήκα ηεο Φιψξηλαο»,  
Δθεκεξίδα «Ξνιίηεο»,  
Δθεκεξίδα «Αλαηξνπή»,  
Δθεκεξίδα «Αγγειηνθφξνο»,  
Γήκνο Φιψξηλαο,  
Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο,  
Δ.Ο.Α. Φιψξηλαο,  
πνπξγείν Καθεδνλίαο Θξάθεο,  
Γήκνο Θηιθίο,  
Έλσζε Ξνληίσλ Λνκνχ Θηιθίο «Νη Αξγνλαχηεο», 
Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο,  
Ξαλεπηζηήκην Αξρηηεθηνληθήο «Ion Mincu» Βνπθνπξεζηίνπ,  
Ξαλεπηζηεκηαθφ Θνιιέγην Ρνχξλνπ Πεβεξίλ,  
Ρξάπεδα Alpha Bank,  
Θέληξν Κειέηεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ ηεο Καχξεο 

Θάιαζζαο ηεο ΛΑΘ, 
 Έλσζε Διιήλσλ Ονπκαλίαο,  
Ηλζηηηνχην Ππνπδψλ Λ.Α.Δπξψπεο (Βνπθνπξέζηη),  
Νξγαληζκφο Ξξνβνιήο Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ (ηνπ Ξ.ΞΝ.),  
Πρνιή  Νηθνλνκηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Ξξίιεπ (Bitola),  
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Δλεξγνχ Ξνιενδνκίαο Θνδάλεο (Γ.ΔΞ.Δ.ΞΝ.Θ. Α.Δ.) 
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Γεληθφηεξα, ζην ζχλνιν φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ, βάζεη ησλ 
θαηαρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, 
ζπκκεηείραλ (15) κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο πξνθχπηεη φηη ζην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ 
(6) έξγσλ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά (176) πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, (3) κεηαπηπρηαθνί θαη 
(1) δηδαθηνξηθφο θνηηεηήο ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη (10) εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο – 
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο άιισλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ή θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο. 

Ζ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ΘΞΞ θνξείο αλαγλσξίδεηαη θαη 
πξνβάιιεηαη κέζσ ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
έξεπλαο ελφο εθάζηνπ έξγνπ. Απηφ απνηειεί επηδίσμε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ, φπσο θαη ηεο Γηνίθεζήο ηνπ, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ θαη πξνβάιινπλ 
αληίζηνηρεο εθδειψζεηο θαη εηδηθφηεξα: παξνπζηάζεηο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ 
ηχπν, ειεθηξνληθή ελεκέξσζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ –θαη απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ <http://www.uowm.gr/projects.php>, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ 
εληφο θαη εθηφο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ –ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θαη 
ζπλεξγαδφκελνπο ΘΞΞ θνξείο. Ξεξηζζφηεξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ < http://www.uowm.gr/>. 

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλώλ –κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ, ΔΙΘΔ- απνηειεί 
ηνλ βαζηθφ κεραληζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε φιν ην Ξαλεπηζηήκην. Υο 
γλσζηφλ, κέζσ ησλ παξαπάλσ πινπνηνχληαη φιεο νη ζπλεξγαζίεο –ζε ηδξπκαηηθφ 
επίπεδν ή ζην επίπεδν ελφο εθάζηνπ Ρκήκαηνο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ηδίσο δε απηέο 
ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο.  

Πηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα, άιινο κεραληζκφο πέξαλ απηνχ ηεο Δπηηξνπήο 
Δξεπλψλ, -εηδηθφηεξα γηα ην Ρκήκα- δελ ππάξρεη, εθηφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 
Ιζηνξίαο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 2004, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 ΔΞΔΑΔΘ «Αλακφξθσζε πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ» ηνπ Ρκήκαηνο 
Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ. Πθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη:  λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο 
κε ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ησλ πεγψλ ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο (θπξίσο 
εθεκεξίδεο) θαη λα βνεζήζεη ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο λα δηαζψζνπλ ην αξρεηαθφ 
πιηθφ πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο.  

Ρν Δξγαζηήξην Ιζηνξίαο, δηαζέηνληαο ηνλ θαηάιιειν πιηθνηερληθφ 
εμνπιηζκφ, έρεη ζπλεξγαζηεί κέρξη ζήκεξα κε ηνπο παξαθάησ θνξείο: 

ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο,  
ην Θέληξν Ηζηνξίαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο,  
ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θαζηνξηάο,  
ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Γηαλληηζψλ,  
ην Πχιινγν «Φίιηππνο» Γηαλληηζψλ, 
ην Πχιινγν «Κέγαο Αιέμαλδξνο» Έδεζζαο,  
ην Δβξατθφ Κνπζείν Θεζζαινλίθεο, θαη  
δηάθνξνπο εθδφηεο ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο 
 
ςεθηνπνηψληαο εθεκεξίδεο απφ ηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν ηεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο αλαθνξάο. Νη εθεκεξίδεο απηέο βξίζθνληαη πιένλ ζε κνξθή 
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cd-rom θαη δηαηίζεληαη γηα αλάγλσζε απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηηο ίδηεο ηηο βηβιηνζήθεο 
θαη ζην Αλαγλσζηήξην ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηε 
Φιψξηλα.  

Ξαξάιιεια, ην Ρκήκα –θαη κέζσ άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ- 
αλαπηχζζεη ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε ΘΞΞ θνξείο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζε 
επίπεδν λνκνχ, πεξηθέξεηαο ή θαη εζληθφ. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αλαθέξνπκε 
σο εληζρπηηθνχο κεραληζκνχο, απηνχο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη απηφλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 
Ρκήκαηνο Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ. 

Πην πιαίζην ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο πνπδώλ θαη ηαδηνδξνκίαο 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 
2005, ζην πιαίζην ηνπ 3νπ Θνηλνηηθνχ Ξιαηζίνπ Πηήξημεο (Δ.Ξ.Δ.Α.Δ.Θ. ΗΗ), 
εηδηθφηεξα, ην Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ Φιψξηλαο έρεη ζπλεξγαζηεί κε κηα ζεηξά 
απφ θνξείο:  

ΞΔΜ (Ξαξάξηεκα Θεζζαινλίθεο),  
Γξαθείν Δκπνξίαο θαη Νηθνλνκίαο Βνξείνπ Διιάδνο (Ν.Δ..) .ΚΑ.Θ. 

Γηνηθεηήξην Θεζζαινλίθε,  
Θέληξν Γηαβαιθαληθήο Ππλεξγαζίαο (Θνδάλε),  
ΓΗΞΔΘ (Γηαβαιθαληθφ θαη Ξαξεπμείλην Δπηρεηξεκαηηθφ Θέληξν),  
δηάθνξα Δπηκειεηήξηα ηεο Διιάδαο (Γξάκαο, Έβξνπ, Θαζηνξηάο, Θηιθίο, 

Πεξξψλ, Φιψξηλαο, Σαιθηδηθήο, Θνδάλεο, Μάλζεο θ.α.),  
Ίδξπκα Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ (Η.Θ..),  
Δζληθφ Θέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Θ.Γ.Γ.Α.),  
Γηπισκαηηθή Αθαδεκία ηνπ ΞΔΜ,  
Ίδξπκα πνηξνθηψλ Fulbright,  
Ρερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο,  
Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ΑΛ.ΘΝ. Α.Δ.),  
Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο,  
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φιψξηλαο ( ΑΛ.ΦΙΥ Α.Δ.),  
Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο,  
Πχλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο  (ΠΒΒΔ),  
Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,  
ΡΔΔ/Ρκήκα Γπηηθήο Καθεδνλίαο,  
Ξεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο,  
ΞΔΞΘ (ηκήκα κεηαπηπρηαθψλ),  
Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Γπηηθήο Καθεδνλίαο (Φιψξηλαο, Θνδάλεο). 

 

Απφ ην έηνο 2005 θαη κεηά, ην Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ ζπκκεηέρεη ζην 
2ν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Θαηάξηηζεο (ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ) Κέηξν 2.4 «Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη 
ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο», Θαηεγνξία Ξξάμεσλ 2.4.2 Α: «Ξξαθηηθή Άζθεζε 
Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο- Γ Φάζε», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ ΞΔΞΘ 
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απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε [Γ΄ Θνηλνηηθφ Ξιαίζην Πηήξημεο θαηά 75% Θνηλνηηθή 
Ππκκεηνρή (Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν) θαη 25% Δζληθνί Ξφξνη/Δηδηθή ππεξεζία 
δηαρείξηζεο ΔΞΔΑΔΘ]. Κέζσ απηνχ πινπνηείηαη ην Πξόγξακκα Πξαθηηθήο 
Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ πνπδώλ.  

Δηδηθφηεξα, ην παξαπάλσ πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν ηε γλσξηκία ησλ 
θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ 
ζην νπνίν πηζαλφηαηα ζην κέιινλ ζα θιεζνχλ λα εξγαζηνχλ. Ήδε έρνπλ 
νινθιεξσζεί (3) θχθινη εθπαίδεπζεο ηειεηφθνηησλ ηνπ Ρ.Β.Π θαη ζπλνιηθά έρνπλ 
κεηάζρεη (108) θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πέηπρε ηνλ 
απψηεξν ζηφρν ηνπ, πνπ είλαη ε κφληκε απαζρφιεζε απνθνίησλ καο ζε θνξείο φπσο 
απηνχο πνπ ζπλεξγαδφκαζηε ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο. 
Ξαξαθάησ, αλαθέξνπκε ηνπο κέρξη ζήκεξα Φνξείο πνδνρήο Φνηηεηψλ ηνπ 
Ξξνγξάκκαηνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Ρκήκαηνο Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ 
Ξαλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο:  

πνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο - Γηπισκαηηθή Αθαδεκία ηνπ πνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ,  

πνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο - πνπξγείν Καθεδνλίαο Θξάθεο - 
πεξεζία Γηεζλψλ Πρέζεσλ,  

πνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο - Γξαθείν Ξξνμεληθψλ, Νηθνλνκηθψλ θαη 
Δκπνξηθψλ πνζέζεσλ Κνλαζηεξίνπ,  

πνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο - Γεληθφ Ξξνμελείν ηεο Διιάδνο ζηελ 
Πηνπηγάξδε,  

πνπξγείν Καθεδνλίαο Θξάθεο. 
πνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο - Θεληξηθή πεξεζία, 
Ξξνμελείν ηεο Ιεηνλίαο ζηελ Θεζζαινλίθε,  
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο,  
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Φιψξηλαο,  
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θνδάλεο,  
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θαζηνξηάο,  
Δπηκειεηήξην Ξέιιαο,  
Δηαηξεία Καθεδνληθψλ Ππνπδψλ,  
Ίδξπκα Κνπζείν Καθεδνληθνχ Αγψλα,  
Ηζηνξηθφ Αξρείν Ξξνζθπγηθνχ Διιεληζκνχ Γήκνπ Θαιακαξηάο,  
Καθεδνληθφ Ξξαθηνξείν Δηδήζεσλ,  
Δζληθή Ρξάπεδα,  
Ρξάπεδα Eurobank,  
Europlan Ltd,  
Δθζεζηαθφ Θέληξν Θνδάλεο,  
Θέληξν Γηαβαιθαληθήο Ππλεξγαζίαο, Γαζαξρείν Ιακίαο,  
Θαπεηάληνο Σξήζηνο - Εηαθάθεο Γεψξγηνο Ν.Δ.,  
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φιψξηλαο,  
Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Φιψξηλαο,  
Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ρξηθάισλ,  
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Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ιάξηζαο,  
πεξεζία Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο -Αεξνδξφκην Καθεδνλία,  
Δθεκεξίδα «Ρν Διεχζεξν Βήκα ηεο Φιψξηλαο»,  
Δθεκεξίδα «Ξνιίηεο»,  
Δθεκεξίδα «Αλαηξνπή»,  
Δθεκεξίδα «Αγγειηνθφξνο»,  
Γήκνο Φιψξηλαο,  
Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο,  
Δ.Ο.Α. Φιψξηλαο 
 
Αθαδεκατθά δίθηπα-ζπλεξγαζίεο 
Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, πέξα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο –φπσο 

πξναλαθέξζεθε- ζηνπο κεραληζκνχο ππνζηήξημεο γηα ηα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο κε 
ηνπο ΘΞΞ θνξείο, εληζρχνπλ, επηπιένλ, κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπινθή ζε δηάθνξα 
ζρήκαηα αληίζηνηρσλ ζπλεξγαζηψλ, ηνλ ξφιν θαη ηελ παξνπζία ηνπ Ρκήκαηνο ζε 
θφξα εζληθά θαη δηεζλή. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα. 

Ρν Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ ζπκκεηέρεη ζε ελψζεηο θαη δίθηπα 
παλεπηζηεκίσλ ησλ ρσξψλ ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ζηφρν ηελ αθαδεκατθή 
αληαιιαγή θαη ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία. Ππγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηα 
αθφινπζα δίθηπα:  

- Σελ Έλσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Δπξώπεο. Ηδξχζεθε ην 1996 κε έδξα ην παλεπηζηήκην Καθεδνλίαο ζηε Θεζζαινλίθε 
θαη αξηζκεί πάλσ απφ ηξηάληα (30) παλεπηζηήκηα-κέιε απφ: Αιβαλία, Βνπιγαξία, 
Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, ΞΓΓΚ, Ονπκαλία, Διιάδα, θαη Πεξβία. Αλάκεζα ζηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη ε δηνξγάλσζε δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεδξίσλ, κε ζηφρν 
ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ 
ρσξψλ ηεο Λ.Α. Δπξψπεο, ε έθδνζε επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ, ε αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ίδξπζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη Γηα Βίνπ 
εθπαίδεπζεο. Απφ ην 2000 έρεη δηνξγαλψζεη ηέζζεξα (4) δηεζλή ζπλέδξηα ζηε 
Θεζζαινλίθε (Κάηνο 2000), ζην Βειηγξάδη (Λνέκβξηνο 2003) ζηε Πφθηα (Κάηνο 
2004) θαη ζην Βνπθνπξέζηη (2008), ζηα νπνία ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 200 
επηζηήκνλεο απφ πεξίπνπ 40 ρψξεο. Ρέινο, ε Έλσζε εθδίδεη ζε εμακεληαία βάζε θαη 
ζηελ αγγιηθή γιψζζα ην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ South Eastern Europe Journal of 
Economics (SEEJE).  

  
- Σν Γίθηπν Βαιθαληθώλ Παλεπηζηεκίσλ «Border Crossings». Ρν δίθηπν 

ηδξχζεθε απφ δηδάζθνληεο θαη θνηηεηέο ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ Γπηηθήο Καθεδνλίαο 
(Φιψξηλα), Θπξίιινπ θαη Κεζνδίνπ ησλ Πθνπίσλ, ηεο Ljubljana, (Πινβελία), 
Καθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε), Ησαλλίλσλ, ηνπ Ξαληείνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ (Κπηηιήλε). 
Ρν Γίθηπν ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 
Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ (κε έκθαζε ζηηο Θνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο) 
κέζα απφ ηε πεξηνδηθή δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θνηηεηψλ, ζεξηλψλ ζεκηλαξίσλ θαη 
άιισλ κνξθψλ αθαδεκατθήο αληαιιαγήο. Έρεη δηνξγαλψζεη κέρξη ζήκεξα έμη (6) 
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ζπλέδξηα γηα πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηα Πθφπηα (Λνέκβξηνο 
2003), ηε Φιψξηλα (Κάηνο 2004), ηα Ησάλληλα (Κάηνο 2005), ηελ Νρξίδα, πΓΓΚ 
(Κάηνο 2006), ηε Murska Sobota, Πινβελία (Απξίιηνο 2007) θαη ηελ Θνξπηζά, 
Αιβαλία (Κάηνο 2008), ζηα νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 400 θνηηεηέο θαη 
δηδάζθνληεο απφ δηάθνξεο Βαιθαληθέο ρψξεο. Θάζε ρξφλν δηνξγαλψλεη, έρνληαο 
μεθηλήζεη απφ ην 2006, ζεξηλά ζεκηλάξηα (summer school) ζηελ πφιε ηεο Θφληηζαο 
κε ηίηιν «Αλζξσπνινγία, Δζλνγξαθία θαη Ππγθξηηηθή Ιανγξαθία ηνπ Βαιθαληθνχ 
Σψξνπ», ζηα νπνία ζπκκεηείραλ κέρξη ζηηγκήο (2006, 2007, 2008) πεξίπνπ 300 
θνηηεηέο θαη 35 δηδάζθνληεο απφ 63 ρψξεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Δθδίδεη ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην γεξκαληθφ εθδνηηθφ νίθν LIT έλαλ ζπιινγηθφ ηφκν 
κε δεκνζηεχζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ πξσηνγελή έξεπλα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηα ζεξηλά ζεκηλάξηα ηεο Θφληηζαο. Έρεη ζπκκεηάζρεη κε θνηηεηέο ηνπ ζε 
αθαδεκατθέο αληαιιαγέο θνηηεηψλ ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Σξεκαηνδνηήζεθε 
απφ ην Α.Ξ.Θ., ην Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ηνλ Γήκν θαη ηε Λνκαξρία ηεο 
Φιψξηλαο, ηνλ Γήκν θαη ηελ ΡΔΓΘ Ησαλλίλσλ. Πην δίθηπν ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα ηα 
παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα απφ ηελ Διιάδα, ηε Πινβελία, ηε Πεξβία, ηελ ΞΓΓΚ, ηελ 
Θξναηία, ηε Ονπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία.  

 
- Σν επξσπατθό δηαθιαδηθό επηζηεκνληθό πξόγξακκα γηα ηελ ηζηνξηθή 

επηζηήκε Cliohnet.  
 
- Ππγθαηαιέγεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ ηεο Δπξψπεο, φπνπ 

δηδάζθεηαη ην Γηεζλέο Γίθαην, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 
Δηαηξείαο Γηεζλνχο Γηθαίνπ κε ζέκα «Σαξηνγξαθία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζηελ 
Δπξψπε» (Mapping International Law in Europe/Cartographie du Droit 
International).  

 
Αο ζεκεησζεί φηη, πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ππάξρνπλ απφ 

πιεπξάο ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο αλεμάξηεηεο ζπκκεηνρέο ζε επηζηεκνληθά 
πξνγξάκκαηα, φπσο είλαη: 

 - «Ξχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε» ηνπ Κέληξνπ 
Eιιεληθήο Γιώζζαο, «Διιάδα-Βαιθάληα: Ξνιπ-πνιηηηζκηθφηεηα θαη Αληη-
εζληθηζηηθφο Ιφγνο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

 - ―GUESS: Global University Entrepreneurial Spirit Student‘s Survey‖ ησλ 
Swisss Institute of Small Business & Entrepreneurship, University of St. Gallen, θαη 
European Business School (EBS)/International University-Schloß Reichartshausen 
Oestrich-Winkel),  

- επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ άιια 
εθπαηδεπηηθά αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, αληηζηνίρσο.  

 
Πε θάζε πεξίπησζε θαη απηέο νη ζπκκεηνρέο ζεσξεηηθά απνηεινχλ επάμηα 

εθπξνζψπεζε ηνπ Ρκήκαηνο ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ επηζηεκνληθψλ 
ζπλεξγαζηψλ ηνπ. 
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Δπίζεο, θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή/ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ΓΔΞ 
ηνπ Ρκήκαηνο, ην ηειεπηαίν εθπξνζσπείηαη ή θαη ζπλεξγάδεηαη κε επηζηεκνληθέο 
νξγαλψζεηο ή δίθηπα γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:   

Από ην εμσηεξηθό:  
CICOP (International Center for the Rehabilitation of the Architectural 

Heritage),  
L‘Association Nationale des Villes et Pays d‘Art et d‘Histoire et des Villes à 

secteurs sauvegardés et protégés -France, 
United Nations Development Program (UNDP) ―Beautiful Romania‖, 
ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), Ξαξάξηεκα γηα 

ηελ ειιελνξνπκαληθή ζπλεξγαζία ηνπ επξσπατθνχ Ηδξχκαηνο Titulescu (κε έδξα ην 
Βνπθνπξέζηη).  

 
Από ην εζσηεξηθό:  
Δηαηξεία Καθεδνληθψλ Ππνπδψλ,  
Δηαηξεία Διιελν-Δπξσπατθψλ Κειεηψλ,  
Κνπζείν Καθεδνληθνχ Αγψλα (Θεζζαινλίθε),  
Διιεληθή Δηαηξία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ Πρέζεσλ,  
Θέληξν Έξεπλαο Καθεδνληθήο Ηζηνξίαο θαη Ρεθκεξίσζεο (ΘΔΚΗΡ) ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κνπζείνπ Καθεδνληθνχ Αγψλα (ΗΚΚΑ),  
Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ Πρέζεσλ ηνπ Ξαληείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ,  
Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ Νηθνλνκηθψλ Πρέζεσλ,  
Διιεληθφο Δξπζξφο Πηαπξφο,  
Διιεληθή Δηαηξεία Πιαβηθψλ Κειεηψλ (Θεζζαινλίθε),  
Δπηζηεκνληθφ Ίδξπκα Αγίσλ Θχξηιινο θαη Κεζφδηνο (Θεζζαινλίθε), 
 Καθεδνληθφ θαη Αζελατθφ Ξξαθηνξείν Δηδήζεσλ (ΚΞΔ),  
Πχιινγνο θαη Ξεξηνδηθφ «Αξηζηνηέιεο» (Φιψξηλα). 

 

Ρν Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ δηνξγάλσζε ην Α΄ Δπηζηεκνληθφ Ππλέδξηφ 
ηνπ ζηε Φιψξηλα, απφ ηηο 10-12 Λνεκβξίνπ 2006, κε ζέκα «Γηαζηάζεηο ηεο 
κεηάβαζεο θαη ε επξσπατθή πξννπηηθή ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο». Κέζσ απηνχ 
έδσζε ηελ επθαηξία φρη κφλνλ λα ζπκκεηάζρνπλ αθαδεκατθνί θαη επηζηήκνλεο απφ 
ην Ρ.Β.Π. θαη φιε ηελ Διιάδα, αιιά θαη λα ζπλεξγαζζνχλ σο ρνξεγνί θαη 
ζπκκεηέρνληεο ζε ζπδεηήζεηο ηνπηθνί θνξείο, φπσο ν Γήκνο Φιψξηλαο, ην Δκπνξηθφ 
θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Φιψξηλαο, ην «Ξλεπκαηηθφ Ίδξπκα Γεκήηξεο θαη 
Καξία Γειηβάλε», θαζψο θαη ηδηψηεο. Δπίζεο, ε έθδνζε θαη ε δηάδνζε ηνπ ηφκνπ ησλ 
Ξξαθηηθψλ ηνπ Ππλεδξίνπ ζπλεηέιεζε ζηελ πξνβνιή ηνπ Ρ.Β.Π. θαη ζηελ πεξαηηέξσ 
γλσξηκία ηεο επηζηεκνληθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ. Ξεξηζζφηεξα επ‘απηνχ ζην 
δηαδίθηπν θαη ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ρ.Β.Π. βι.: Α΄ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ: 
Γηαζηάζεηο ηεο Κεηάβαζεο θαη ε Δπξσπατθή Ξξννπηηθή ησλ Σσξψλ ηεο 
Βαιθαληθήο.  
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Δπηπξoζζέησο, ην Ρκήκα –κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ 
Ππνπδψλ ηνπ- δηνξγάλσζε κε απφιπηε επηηπρία ηε Γηεκεξίδα «Ρα Γπηηθά Βαιθάληα 
ζε Θίλεζε. Δμειίμεηο, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο» (10–11/10/2008).  Φνξείο 
ζπλδηνξγάλσζεο, εθηφο ηνπ Ρ.Β.Π., ήζαλ ε Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη 
Γηεζλψλ Πρέζεσλ, ε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φιψξηλαο θαη ην Θέληξν Δπξσπατθήο 
Ξιεξνθφξεζεο Europe Direct. Κέζσ θαη απηνχ γεγνλφηνο, ην Ρκήκα ελεξγνπνίεζε 
ηνπηθνχο θαη ππεξηνπηθνχο αθαδεκατθνχο, θνηλσληθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο θνξείο. 

 

Θηλεηηθφηεηα κειψλ ΓΔΞ θαη θνηηεηψλ 

Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο  ERASMUS-Lifelong Learning Θηλεηηθφηεηα 
Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ, κέιε ΓΔΞ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αληαιιαγέο δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ  κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ονπκαλίαο. 
Ξαξάιιεια, θαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ERASMUS-Lifelong Learning, 
2007-2013» (πξψελ SOCRATES, δξάζε 2.2. ηνπ ERASMUS) απνλέκνληαη 
ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ κέξνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζε 
επξσπατθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα.  

Δπίζεο, απνζηνιέο θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ αλειιηπψο θαηά ηελ 
ηειεπηαία πεληαεηία ζηα δηεζλή Model United Nations, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
θάζε ρξφλν ζην Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλία ζηε Θεζζαινλίθε. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη, ε θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο 
Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 έρεη σο εμήο:  

Πίλαθαο: Κηλεηηθόηεηα ησλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ 
πνπδώλ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2007-2008 

 

ΓΙΜΔΡΔΙ ΤΜΦΩΝΙΔ ERASMUS 

2007-2008 

Παλεπηζηήκην Φνηηεηέο Φνηηεην-
κήλεο 

Δπίπεδν 
ζπνπδώλ 

Γηδαθηηθό 
πξνζσπηθό 

Δβδνκάδεο 
δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθέο 
ώξεο 

(εβδνκαδηαία) 

University of Iasi 3 15 (3x5) Ξξνπηπρηαθφ & 
Κεηαπηπρηαθφ 

2 2 8 

Babes-Bolyai University, Cluj-
Naboca 

3 15 (3x5) Ξξνπηπρηαθφ  1 2 8 

‗1st December 1918‘ University, 
Alba Iulia 

3 15 (3x5) Ξξνπηπρηαθφ  1 2 5 

‗Lucian Blaga‘ University of Sibiu 2 
(εηζεξρφκελνη 

κφλν) 

10 (2x5) Ξξνπηπρηαθφ & 
Κεηαπηπρηαθφ 

2  

(εηζεξρφκελνη 
κφλν) 

2 8 

South-West University ―Neofit 
Rilski‖ 

   1 1 8 

Sofia University ―Sveti Kliment 
Ohridski‖ 

2 10 (2x5) Ξξνπηπρηαθφ  3 3 8 
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University of Architecture and 
Urbanism ‗Ion Mincu‘, Bucharest 

2 20 (2x10) Ξξνπηπρηαθφ  1 
εμεξρφκελνο,  

2 
εηζεξρφκελνη 

2 εμεξρφκελνη, 
2 εηζεξρφκελνη 

6 

University of Pitesti 2 10 (2x5) Ξξνπηπρηαθφ  1 
εμεξρφκελνο,  

2 
εηζεξρφκελνη 

2 εμεξρφκελνη, 
2 εηζεξρφκελνη 

8 

 

Κηλεηηθόηεηα 2007-2008 

Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (εμεξρφκελνη) 3 

Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (εηζεξρφκελνη) 0 

Φνηηεηέο (εμεξρφκελνη) 2 

Φνηηεηέο (εηζεξρφκελνη) 4 

 

Παπαηηπήζειρ 

Νη ΘΞΞ θνξείο αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ην Ρκήκα 
Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ ζεηηθά, θαζψο ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηνπ Ρκήκαηνο 
πξνζθέξεη ηα ερέγγπα γηα κηα επηηπρεκέλα ζπλεξγαζία, φπσο, επίζεο, πξνζδίδεη θαη 
απμεκέλν θχξνο ζηελ ίδηα ηε ζπλεξγαζία.   

πσο πξναλαθέξζεθε, ην Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ δηαζέηεη 
πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο ην Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο. Ν 
ζθνπφο θαη ε δξάζε ηνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην αληίζηνηρν πεδίν. Ξαξάιιεια,  ην 
Ρκήκα δηαζέηεη ην Δξγαζηήξην Ξιεξνθνξηθήο (Δ.Ξ.), εληαγκέλν ζηελ αξρηθή 
ηδξπκαηηθή δνκή δεκηνπξγίαο ηνπ. Πην Δ.Ξ. δελ εθηειείηαη έξγν πνπ λα κελ έρεη 
ζρέζε κε ηελ αθαδεκατθή ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο. Νη ειεχζεξεο ψξεο, 
αθαηξνπκέλσλ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαη νξγαλσκέλεο δηεμαγσγήο αζθήζεσλ, 
δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο.  

Νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Ρκήκαηνο αμηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε 
ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ΘΞΞ θνξείο, φπσο πξναλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα γηα ην 
Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη κέζσ απηήο ηεο δνκήο έρεη 
ςεθηνπνηεζεί ηθαλφο αξηζκφο εθεκεξίδσλ. 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο αλαθνηλψλνληαη ηφζν αηνκηθά, απφ 
ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, φζν θαη απφ ην ίδην ην Ρκήκα. Δπηπιένλ, ην Ρκήκα - 
φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ- ζπκκεηέρεη, νξγαλψλεη θαη ππνζηεξίδεη 
εκκέζσο ή ακέζσο, κέζσ ησλ ηδξπκαηηθψλ δνκψλ -φπσο ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο- 
θαη κέζσ εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψλεη κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ -φπσο ην Α΄ 
Δπηζηεκνληθφ Ππλέδξην (2006) ή ε Γηεκεξίδα ηνπ Ξ.Κ.Π. (2008)- ηελ ελεκέξσζε 
ΘΞΞ θνξέσλ, ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ 
Ρκήκαηνο.   

Ρν Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ δηαηεξεί επαθή θαη ζπλεξγαζία κε 
απνθνίηνπο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΘΞΞ θνξέσλ, ηδίσο κέζσ ηνπ 
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Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ησλ 
θνηηεηψλ αιιά θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ Ρκήκαηνο γηα κηα πιεηάδα ζεκάησλ πνπ ηνπο 
αθνξνχλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ.  

Νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΘΞΞ ρψξνπο –αλ φρη θαη 
ηδηαηηέξσο ηαθηηθέο- εληάζζνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά πεξίπησζε θαη 
νξγαλψλνληαη απφ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ΘΞΞ θνξείο, ζην 
πιαίζην ησλ καζεκάησλ.  

Δπηπιένλ νξγαλψλνληαη νκηιίεο/δηαιέμεηο ζηειερψλ ΘΞΞ θνξέσλ, θπξίσο, 
κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο, κε εηδηθή ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ εκεξίδσλ 
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο 
ζπνπδέο. Δλδεηθηηθά, θάπνηνη θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειψζεηο απηέο ήζαλ: 
ην Ίδξπκα Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ (Η.Θ..), ε Γηπισκαηηθή Αθαδεκία ηνπ πνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ, ε Πρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ην Ίδξπκα Fulbright, 
ε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φιψξηλαο (ΑΛ.ΦΙΥ Α.Δ), ε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο (ΑΛ.ΘΝ Α.Δ), ν Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδαο (ΠΒΒΔ), ε 
Δζληθή Ρξάπεδα Διιάδνο, ην Θέληξν Γηαβαιθαληθήο Ππλεξγαζίαο θ.ά. 

Θαηά πεξίπησζε απαζρνινχληαη ζην Ρ.Β.Π. σο δηδάζθνληεο θαη ζηειέρε ΘΞΞ 
θνξέσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο θνξείο πξνέιεπζεο εμσηεξηθψλ δηδαζθφλησλ, 
κέρξη ζήκεξα: Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ΑΛ.ΘΝ Α.Δ), 
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φιψξηλαο (ΑΛ.ΦΙΥ.Α.Δ.), Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, 
Δζλνγξαθηθφ - Ιανγξαθηθφ Κνπζείν Καθεδνλίαο Θξάθεο, 10ε Δθνξεία Αγίνπ 
ξνπο ηνπ Ξ.ΞΝ, Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Φιψξηλαο.  

Νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα 
απνβνχλ ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο ζην κέιινλ, γεγνλφο πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηε 
δηάζεζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο 
θαη απφ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία.   

Κέρξη θαη ζήκεξα δελ είρε δνζεί ε επθαηξία γηα ηελ ππνγξαθή 
πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Ρκήκαηνο Βαιθαληθψλ 
Ππνπδψλ θαη ΘΞΞ θνξέσλ. Ξαξάιιεια, κέρξη θαη ζήκεξα δελ είρε δνζεί ε επθαηξία 
γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Ρκήκαηνο ζε πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη 
αλαπηπμηαθά φξγαλα. πάξρεη, φκσο, ε πξφζεζε θαη ε ηθαλφηεηα απφ ηελ πιεπξά 
ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζηψλ ζην κέιινλ, φπσο θαη 
γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ ζε πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά φξγαλα, 
φπσο ππάξρεη θαη ε πξφζεζε θαη ε ηθαλφηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθπφλεζε 
ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο. 

πσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ –εηδηθφηεξα ζην πιαίζην δηεζλψλ 
ζπλεξγαζηψλ θαη αθαδεκατθψλ δηθηχσλ- ην Ρκήκα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα 
δηάθνξα δίθηπα ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη 
ζπλεξγάδεηαη άκεζα -ζε επίπεδν ηδξπκαηηθφ- κε αληίζηνηρα Ρκήκαηα άιισλ 
ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.  

Δπηπιένλ, ζην Ρκήκα έρεη ζπζηαζεί, εδψ θαη κεξηθά ρξφληα, θαη ιεηηνπξγεί –
ππφ ηελ επζχλε θαη ηνλ ζπληνληζκφ κέινπο ΓΔΞ- Νκάδα Ξνιηηηζηηθήο Γξάζεο θαη 
Ξαξέκβαζεο. Πηελ νκάδα απηή ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ηνπ Ρ.Β.Π. θαζψο θαη ησλ 
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άιισλ Ρκεκάησλ ηνπ Ξ.Γ.Κ. Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο 
επηιεγκέλσλ ηαηληψλ απφ ηνλ παγθφζκην θηλεκαηνγξάθν, αλάπηπμε επίθαηξσλ 
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ απφ νκάδεο θνηηεηψλ θαη ζπδεηήζεηο, κνπζηθά γεγνλφηα είλαη 
κεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Νκάδαο κέρξη ηψξα.  
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4. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο  
4.1. Δηζαγσγή 
Ζ θαηαγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ θαη 

πνδνκψλ ηνπ Ρκήκαηνο απνζθνπεί ζηελ επαλαηξνθνδφηεζε θαη βειηίσζε απηψλ 
θαη φρη ζηελ αμηνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζεηηθά ή αξλεηηθά. Ζ 
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ε νξηδφληηα επηθνηλσλία ησλ δηαθφξσλ Ρνκέσλ ησλ 
Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πνδνκψλ εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπδήηεζε θαη ηηο 
απνθάζεηο ησλ Ξξνζσξηλψλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο.  Ρν ζεηηθφ 
πεξηερφκελν ζπγθεθξηκέλσλ πεξεζηψλ θαη πνδνκψλ είλαη πξσηίζησο απφξξνηα 
ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ κειψλ ηνπ Ρκήκαηνο, θαη ιηγφηεξν επαξθνχο ζεζκηθήο ή 
νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο. 

4.2. Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ 
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γξακκαηείαο, παξά ηελ έιιεηςε επαξθνχο 

ζηειέρσζεο θαη εκπεηξίαο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ελ γέλεη λεπηαθή 
ηζηνξία ηνπ Ξ.Γ.Κ. σο απηνηεινχο Ξαλεπηζηεκίνπ, θηλείηαη ζε πνιχ αμηφινγα 
επίπεδα κε ηάζεηο βειηίσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο δηνίθεζεο 
ησλ παλεπηζηεκηαθψλ Ρκεκάησλ. Αξθεηά απνηειεζκαηηθή απνδεηθλχεηαη, επίζεο, 
παξά ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη ηε γεσγξαθηθή απφζηαζε δηαζπνξάο ησλ 
ππεξεζηψλ κεηαμχ Φιψξηλαο θαη Θνδάλεο,  ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ξ.Γ.Κ.  

4.3. Κέζα θαη ππνδνκέο 

ια ηα παξαθάησ ζηνηρεία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην ρξνλίδνλ δήηεκα 
ηεο μερσξηζηήο ζηέγαζεο ηνπ Ρ.Β.Π. Ζ επί δεθαεηία «θηινμελία» ηνπ Ρκήκαηνο 
ζηνπο ρψξνπο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο, ρσξίο, δειαδή, ηνπο δηθνχο ηνπ ρψξνπο, 
έρεη άκεζε αξλεηηθή επίπησζε ζηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ηεο αθαδεκατθήο ηνπ εηθφλαο 
θαη ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ηνπ. 

Αίθοςζερ διδαζκαλίαρ: 

(α) Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα 
Γηαηίζεληαη  8 αίζνπζεο.  Αλαιπηηθφηεξα: 
 

Αίζνπζα Σσξεηηθφηεηα  (άηνκα) 
 
Η1  50  
Η2  35  
Η3  44  
Η4  45  
Η5  32  
ΛΘ1  104  
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ΛΘ2  36  
ΛΘ3  48  

 

ιεο νη παξαπάλσ αίζνπζεο βξίζθνληαη ζηα θηίξηα αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ηεο 
Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο ηνπ Ξ.Γ.Κ., φπνπ θαη θηινμελείηαη ην Ρ.Β.Π.  

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα  

πάξρεη ζνβαξφηαην πξφβιεκα επάξθεηαο κεγάισλ αηζνπζψλ θαη 
ακθηζεάηξσλ. Ππγθεθξηκέλα, ηα ακθηζέαηξα ζηα θηίξηα ησλ αηζνπζψλ είλαη κφλνλ 
δχν (πεξίπνπ 400 θαη 150 ζέζεσλ αληίζηνηρα) θαη δελ είλαη δηαζέζηκα ζην ηκήκα 
παξά κφλνλ πεξηζηαζηαθά (γηα ηηο εμεηάζεηο, ηηο νξθσκνζίεο θαη θάπνηεο 
εθδειψζεηο), θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα παξαδφζεηο καζεκάησλ θαη άιιεο 
αλάγθεο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο.  

(γ) Βαζκόο ρξήζεο 

Κέζσ ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ρ.Β.Π. γίλεηαη εκθαλήο ε εληαηηθή 
ρξήζε ησλ αηζνπζψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ 
πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Πηηο ίδηεο αίζνπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαδφζεηο 
καζεκάησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη νη 
παξνπζηάζεηο ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ. 

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ εμνπιηζκνύ 

Κφλνλ ζε δχν απφ ηηο παξαπάλσ αίζνπζεο (Η1, ΛΘ1) ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο 
εμνπιηζκφο ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ (data show), πνπ πεξηιακβάλεη, κνλάδα 
Ζ/, ζπζθεπή ςεθηαθψλ πξνβνιψλ θαη αληίζηνηρε θαισδίσζε.  

 

 Εκπαιδεςηικά επγαζηήπια: 

Νεζίδα Η/Τ  Σ.Β..  

(α) Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα 

Δίλαη ζπλδεδεκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ 32 ζηαζκνί εξγαζίαο (Γεο 
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Δμνπιηζκόο Νεζίδαο Η/Τ Σ.Β..») ζε αίζνπζα δηαζηάζεσλ 40 
η.κ. πεξίπνπ. 

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ 

Νη ρψξνη θξίλνληαη αλεπαξθείο. Ρν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ  ηνπ εξγαζηεξίνπ, 
ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ην πιήζνο ησλ ζηαζκψλ, ζα έπξεπε λα είλαη θαηά 50% 
κεγαιχηεξν.  

  (γ) Βαζκόο ρξήζεο 

Κέζσ ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ρ.Β.Π. γίλεηαη εκθαλήο ε εληαηηθή 
ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ην εξρφκελν εμάκελν, κε ηελ 
αλακελφκελε έιεπζε ηερληθνχ πιεξνθνξηθήο (απνζπαζκέλνπ ΓΔ) νη ψξεο ειεχζεξεο 
δηάζεζεο ζα απμεζνχλ.  
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(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ 

Ν εμνπιηζκφο αλαβαζκίζηεθε πξφζθαηα σο πξνο ηηο θεληξηθέο κνλάδεο (θαηά 
ην εαξηλφ ‗08 εμάκελν) , ελψ αληηθαηαζηάζεθαλ θαη νη νζφλεο (ρεηκεξηλφ εμάκελν 
'08) –Γεο «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Δμνπιηζκόο Νεζίδαο Η/Τ Σ.Β..» 

(ε) Δπάξθεηα απνζεθώλ (εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ, αληηδξαζηεξίσλ, θ.ιπ.)  

Ζ ππάξρνπζα απνζήθε ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο θξίλεηαη 
αλεπαξθήο, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη απφ φια ηα Ρκήκαηα ηνπ Ξ.Γ.Κ. ζηε Φιψξηλα 
γηα ηελ απνζήθεπζε ζπζθεπψλ πξνο θαηαζηξνθή (ζε αλακνλή έθδνζεο 
πξσηνθφιινπ θαηαζηξνθήο), ηελ δηαηήξεζε αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη γξαθηθήο χιεο, 
αιιά θαη ηίηισλ βηβιίσλ πξνο θαηαινγνγξάθεζε.  

Δξγαζηήξην Ιζηνξίαο 

(α) Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα 

Δίλαη ζπλδεδεκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ 3 ζηαζκνί εξγαζίαο ζε ρψξν δηαζηάζεσλ 
10 η.κ. πεξίπνπ. 

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ 

  Αλεπαξθήο ρψξνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη 
ζχγρξνλεο. 

(γ) Βαζκόο ρξήζεο 

Πε εβδνκαδηαία βάζε. 

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ 

Ν ρψξνο είλαη αλεπαξθήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ. κσο ν 
εμνπιηζκφο ηνπ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο. 

 

 Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ γξαθείσλ.  

Κε ηελ πξφζιεςε λέσλ δηδαζθφλησλ (εθιέρηεθαλ ζπλνιηθά 3 κέιε ΓΔΞ θαη 3 
ΔΔΓΗΞ), ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε γξαθεία δηδαζθφλησλ θαη 
ρψξνπο ζπλεξγαζίαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαζψο επίθεηληαη 3 αθφκε εθινγέο 
κειψλ ΓΔΞ. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ήδε ηα γξαθεία ησλ θηινμελνχλ 
δπν δηδάζθνληεο, ελψ κε ηηο λέεο πξνζιήςεηο αλακέλεηαη λα απαηηεζεί ζε θάπνηεο 
πεξηπηψζεηο ε ζπγρψλεπζε ηξηψλ γξαθείσλ δηδαζθφλησλ ζηνλ ίδην ρψξν. 

 

Πξνζσπηθό Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο 

(α) Αξηζκόο θαη εηδηθόηεηεο 

Πηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ππεξεηνχλ δχν άηνκα Ξ.Δ. θαη έλα Γ.Δ. Δίλαη 
επηηαθηηθή ε αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Ρ.Β.Π. ηφζν ζε 
ζρέζε κε ην Ξ.Ξ.Π. φζν θαη κε ην Ξ.Κ.Π. 

(β) Δπάξθεηα εηδηθνηήησλ  
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Δπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε απαζρφιεζεο/πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ 
ηερληθή θαη εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ Ζ/. 

 

Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ)   
Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ από ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο 

(πιελ εθπαηδεπηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ έξγνπ). 

Δίλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε θνηηεηή θαη ηνπ θάζε κέινπο ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο ν ηζηφηνπνο ηνπ Ρκήκαηνο ζην δηαδίθηπν, ν νπνίνο 
ππνζηεξίδεη ηελ επέιηθηε αλάξηεζε εγγξάθσλ (π.ρ. νδεγνί ζπνπδψλ), ηζηνζειίδσλ 
(π.ρ. πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο κειψλ ΓΔΞ), αλαθνηλψζεσλ (π.ρ. εκεξίδεο) κέζσ 
Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ (Content Management System). 

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ; Πώο; 

Νη ΡΞΔ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ θπξίσο ζηηο 
αίζνπζεο, φπνπ ππάξρεη ν αλάινγνο εμνπιηζκφο (Λεζίδα Ζ/ Ρ.Β.Π., Δξγαζηήξην 
Ζ/ Ηζηνξίαο, Αηζ. Η1, Αηζ. ΛΘ1) , αιιά θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ. 

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πώο; 

Νη ΡΞΔ αμηνπνηνχληαη απφ κηθξφ αξηζκφ δηδαζθφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 
καζεκάησλ ηνπο. Ππγθεθξηκέλα, ην εγθαηεζηεκέλν ζηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ θηηξίνπ 
δηνίθεζεο (Θνδάλε) ζχζηεκα Αζχγρξνλεο Ρειεθπαίδεπζεο (CoMPUs – 
http://compus.uowm.gr) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ - 
ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία δηδάζθνληα-δηδαζθνκέλνπ. 

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

Ζ λεζίδα Ζ/ Ρ.Β.Π. ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο θπξίσο ησλ 
καζεκάησλ Ξιεξνθνξηθήο. Δπηπιένλ, ην πξναλαθεξφκελν ζχζηεκα (CoMPUs) 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ αλάξηεζε ππνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ 
εμάζθεζεο θπξίσο ζηα καζήκαηα Ξιεξνθνξηθήο, ελψ ην ίδην εξγαζηήξην είλαη ζηε 
δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ γηα εμάζθεζε εθηφο σξαξίνπ καζεκάησλ (Γεο  
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο Νεζίδαο Η/Τ Σ.Β..») 

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο; 

Ρν ζχζηεκα CoMPUs παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη 
αμηνπνηείηαη θπξίσο απφ ηα καζήκαηα Ξιεξνθνξηθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ππνρξεσηηθψλ εξγαζηεξηαθψλ εξγαζηψλ εμάζθεζεο.  

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηώλ κε ηνλ δηδάζθνληα; 
Πώο; 

Θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θάζε θνηηεηήο κε ηελ εγγξαθή ζε Ρκήκα ηνπ 
Ξ.Γ.Κ. ιακβάλεη ζπξίδα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ mail server 
(http://mailgate.uowm.gr) γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο δηδάζθνληεο. Δπηπιένλ, 
δίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο θνηηεηέο κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Φνηηεηηθνχ Ππιιφγνπ ηνπ Ρ.Β.Π. 
(http://fsbalkan.blogspot.com). Ρέινο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ CoMPUs, 
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νη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα αλαξηνχλ αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο 
θνηηεηέο ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα, θαζψο θαη λα επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα θαη 
ακθίδξνκα κέζσ ηεο επηινγήο «Θνπβέληα». 

Πνην ην ύςνο ησλ επελδύζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ΣΠΔ θαηά ηελ ηειεπηαία 
πεληαεηία; 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηε Γξακκαηεία γηα ηελ ηεηξαεηία 
2004-2008, νη επελδχζεηο ηνπ Ρκήκαηνο ζε ΡΞΔ αλήιζαλ ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 
81.284,45 €. Ρα αλαιπηηθά ζηνηρεία επελδχζεσλ ζε ΡΞΔ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα:  

  

 Ραθηηθφο Κεηαπηπρηαθφ  

 Αλαιψζηκα  αγνξέο Ζ/ Αλαιψζηκα  αγνξέο Ζ/ ΠΛΝΙΑ 

2004 3.519,00     

2005 7.263,00 3.000,00 1.000,00 4.325,00 17.593,00 

2006 4.300,00 11.300,00 4.480,00 1.680,00 23.766,00 

2007 1.325,00 7.508,00 3.889,00 3.115,00 17.844,00 

2008 3.500,00 15.611,45 1.000,00 1.970,00 22.081,45 

ΠΛΝΙΑ 19.907,00 37.419,45 10.369,00 11.090,00 81.284,45 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΤΝΟΠΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο Νεζίδαο Η/Τ Σ.Β.. 
 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ    

ΡΚΖΚΑ ΒΑΙΘΑΛΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ    

ΥΟΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ Ζ/    

      

 ΓΔΡΔΟΑ ΡΟΗΡΖ ΡΔΡΑΟΡΖ ΞΔΚΞΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

9-10      

10-11 ΓΔΙΗΑΓΝ    ΓΔΙΗΑΓΝ 

11-12 ΓΔΙΗΑΓΝ    ΓΔΙΗΑΓΝ 

12-13 ΓΔΙΗΑΓΝ ΓΔΙΗΑΓΝ 1230 -1330  ΚΑΘΖΚΑ ΓΔΙΗΑΓΝ 

13-14 ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΘΑΓΝΓΙΝ 1330-1700 ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΚΑΘΖΚΑ  

14-15 ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΘΑΓΝΓΙΝ ΚΑΘΖΚΑ ΚΑΘΖΚΑ  

15-16 ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΘΑΓΝΓΙΝ ΚΑΘΖΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ  

16-17 ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΘΑΓΝΓΙΝ ΚΑΘΖΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ  

17-18 ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ  

18-19 ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ  

19-20      

20-21      

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Δμνπιηζκόο Νεζίδαο Η/Τ Σ.Β.. 

1.α. Μνλάδεο Η/Τ 

Ζ/ PLATO PC (PC SYSTEMS)  

ΔΗΓΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

Αξ. Θαηαγξ. 3698-3705 

M/B Intel D845 PESV 

CPU Pentium 4 [2,4 GHz] 

RAM 512 MB 

HD Western Digital 40 GB 

VGA Nvidia GeForce4 MX440 64MB 

SOUND On Board 

LAN On Board 

IEEE 1394 No 

Floppy 1,44" 

DVD-ROM TOSHIBA 16x 

DVD-RW No 

KEYBOARD Microsoft Internet Keyboard 

MOUSE Microsoft Wheel Optical 1.1A 
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ΡΔΚΑΣΗΑ 5 

  

Ζ/ PLATO PC (PC SYSTEMS)  

ΔΗΓΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

Αξ. Θαηαγξ. 3698-3705 

M/B Intel D845 PESV 

CPU Pentium 4 [2,4 GHz] 

RAM 512 MB 

HD Western Digital 40 GB 

VGA Nvidia GeForce4 MX440 64MB 

SOUND On Board 

LAN On Board 

IEEE 1394 No 

Floppy 1,44" 

DVD-ROM TOSHIBA 16x 

DVD-RW Yes 

KEYBOARD Yes 

MOUSE Yes 

ΡΔΚΑΣΗΑ 3 

  
Ζ/ NEW 

ΔΗΓΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

Αξ. Θαηαγξ.   

M/B ASROCK ConRoe 1333-D667 

CPU Intel Pentium Dual Core E2180 2,0GHz 

RAM 1 GB 

HD HITACHI Deskstar T7K250 160GB SATA 

VGA On Board 

SOUND On Board 

LAN On Board 

IEEE 1394 No 

Floppy 1,44" 

DVD-RW DH20A4P 

KEYBOARD Yes 

MOUSE Yes 

ΡΔΚΑΣΗΑ 24 
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1.Β. Οζόλεο 

ΔΗΓΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 

TFT ASER v173 17" 14 
TFT ASUS vw192s+ 19" 17 
TFT LG Flatron w2252s 22" 2 

  ΠΛΝΙΝ 33 

 

1.Γ.  Δθηππσηέο 

ΔΗΓΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΔΚΑΣΗΑ Αξ. Θαηαγξ. 

LASER HP LaserJet 4200n 1 1521 
LASER Epson EPL-N2050 1 3673 

LASER 
HP Color LaserJet 
5500n 1 3675 

 ΠΛΝΙΝ 3  

 

1.Γ. αξσηέο 

ΔΗΓΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΔΚΑΣΗΑ Αξ. Θαηαγξ. 

USB 
Compeye Simplex 
1236C 1 3671 

 ΠΛΝΙΝ 1  

 

1.Δ. Αδηάιεηπηε παξνρή ελέξγεηαο (UPS) 

ΔΗΓΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 
Αξ. 

Θαηαγξ. 

Line 
Interactive 

MGE ellipse premium 
1200 1 2498 

Line 
Interactive  PCSTAR 650 RAT 1 3674 

 ΠΛΝΙΝ 1  

 

 



Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηήζηα έθζεζε ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ 

 

52 

5. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 

Πθνπφο ηνπ Ρκήκαηνο Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ (Ρ.Β.Π.) ζηε Φιψξηλα είλαη λα 
θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη γλψζε πνπ αθνξνχλ ηε 
γιψζζα θαη ινγνηερλία, ηελ ηζηνξία, ηε θηινζνθία, ηελ παηδεία, ηελ νηθνλνκία, ηηο 
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ, λα πξνάγεη 
ηηο δηαζξεζθεηαθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο ηηο Διιάδαο θαη ηνπ Διιεληζκνχ 
γεληθφηεξα κε ηνπο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ 
Δχμεηλνπ Ξφληνπ θαηά ηξφπν πνπ λα επλννχλ ηελ θαιή γεηηνλία θαη ηελ επηθνηλσλία, 
θαζψο επίζεο λα παξέρεη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο θαη 
επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξε ηε ζπλεξγαζία 
ηεο κε ηηο φκνξεο βαιθαληθέο ρψξεο, ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ 
Δχμεηλνπ Ξφληνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία θαη πνιηηηθή ηνπ Ρ.Β.Π. πξνζαξκφδεηαη, ζπλάκα, 
ζηηο κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο -επνρή θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο θαη 
ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο- θαη ιακβάλνληαο ππ‘φςηλ  θαη  ην δήηεκα ηεο 
επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Ρκήκαηνο κε απφθαζε ηεο 
ΞΓΠ πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία δχν θαηεπζχλζεσλ κε ηνπο ηίηινπο: «Γιψζζεο θαη 
Ξνιηηηζκφο», «Νηθνλνκία θαη Ξνιηηηθή», κε ηελ πξνζδνθία  απηφ λα ζπκβάιιεη 
απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηάξηηζε λέσλ επηζηεκφλσλ εηδηθεπκέλσλ ζηα παξαπάλσ 
ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο ζηνπο 
ρψξνπο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. 

Ξνιχ ζεκαληηθφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε πξνζπάζεηα γηα παξνρή 
πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο θαη παξάιιειε επηδίσμε παξνρήο πηζηνπνηεηηθνχ 
επάξθεηαο κε ζηφρν ηε δηδαζθαιία ησλ βαιθαληθψλ γισζζψλ ή ηεο ξσζηθήο 
γιψζζαο. Έηζη απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ 2008 νη βαιθαληθέο γιψζζεο θαη ε 
ξσζηθή γιψζζα δηδάζθνληαη έμη (6) ψξεο ζε θάζε Δμάκελν, έηζη ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ην ειάρηζην φξην πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ην πηζηνπνηεηηθφ 
γισζζνκάζεηαο ζηνλ ΑΠΔΞ πνπ είλαη 416 ψξεο δηδαζθαιίαο κηαο γιψζζαο. Ζ άξηζηε 
εθκάζεζε κηαο βαιθαληθήο (βνπιγαξηθήο, ζεξβηθήο, ξνπκαληθήο, ηνπξθηθήο, 
αιβαληθήο) ή ηεο ξσζηθήο γιψζζαο απνηειεί αλακθίβνια ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 
γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Ρ.Β.Π. Άιισζηε εθηφο απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο 
«Γιψζζεο θαη Ξνιηηηζκφο», γηα ηνπο νπνίνπο ε γιψζζα (βαιθαληθή ή ξσζηθή) είλαη 
ππνρξεσηηθή θαη νη θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο «Νηθνλνκία θαη Ξνιηηηθή» έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηε γιψζζα σο ειεχζεξε επηινγή, ψζηε λα θαηνρπξψλνπλ 
θαη απηνί, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. Δπηπιένλ, ε 
ίδξπζε ηνπ Πρνιείνπ Γισζζψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηελ 
Φιψξηλα πνπ, ελδερνκέλσο, ζα ιεηηνπξγήζεη απφ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2009 ζα δίλεη 
ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη πηπρηνχρνπο ηνπ Ρ.Β.Π. λα ηειεηνπνηήζνπλ 
ηε γιψζζα πνπ επηζπκνχλ ή αθφκε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθκάζεζε θαη άιισλ 
γισζζψλ. Δπίζεο, ην Ρ.Β.Π. βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε Ξαλεπηζηήκηα ηεο 



Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηήζηα έθζεζε ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ 

 

53 

Οσζίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπξθίαο πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνληαη ζηνπο ρψξνπο 
ηνπ Ρ.Β.Π. εμεηάζεηο γηα ηελ επάξθεηα γισζζνκάζεηαο. 

Πηo πιαίζην απηφ, νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 
Ρ.Β.Π. κε ηεηξαεηή νξίδνληα πινπνίεζεο επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
δηδαθηηθνχ θαη καζεζηαθνχ έξγνπ, ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ θαη ηεο έξεπλαο, ηα νπνία 
πξνυπνζέηνπλ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο -βειηίσζε πιηθνηερληθήο 
ππνδνκήο θ.ιπ., ηε δεκηνπξγία ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, ηελ 
θαιχηεξε απφδνζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηε θνηηεηηθή 
κέξηκλα. Πην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί άμνλεο 
αλάπηπμεο ηνπ Ρ.Β.Π.:  

 

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών 

 

 

Βεληίωζη 

διδακηικού και 

μαθηζιακού έπγος 

Βεληίωζη και 

ανάπηςξη 

επεςνηηικού 

έπγος 

Μέσα επίτευξης 

Βεληίωζη-Ανάπηςξη 

ςλικοηεσνικήρ ςποδομήρ 

Βεληίωζη θοιηηηικήρ 

μέπιμναρ 

Ανάπηςξη επεςνηηικών 

ππογπαμμάηων και 

δπάζεων 

Βεληίωζη -Αύξηζη 

διδακηικού πποζωπικού 

Βεληίωζη -Αύξηζη 

διοικηηικού πποζωπικού 
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 ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη θαη ρξνλνδηάγξακκα 

Υξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ 

 ηόρνη Σεηξαεηήο πξνγξακκαηηζκόο 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1ν εμάκ. 2ν εμάκ. 1ν εμάκ. 2ν εμάκ. 1ν εμάκ. 2ν εμάκ. 1ν εμάκ. 2ν εμάκ. 

1 Αλάπηπμε 
δηδαθηηθνύ θαη 
καζεζηαθνύ έξγνπ 

× × × × × × × × 

1.1 ιηθνηερληθή ππνδνκή × × × × × × × × 

1.1.1 Έθηαζε δηαζέζηκσλ 
ρώξσλ 

 × × × × × × × 

1.1.2 Βηβιηνζήθε  × × × × × × × 

1.1.3 Γίθηπν × × × × × × × × 

1.1.4 Δμνπιηζκόο αηζνπζώλ × × × × × × × × 

1.1.5 Δμνπιηζκόο 
εξγαζηεξίσλ 

 × × × × × × × 

1.1.6 Δμνπιηζκόο γξαθείσλ 
δηδαζθόλησλ 

  × × × × × × 

1.2. Αχμεζε δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ 

× × × × × × × 
× 

1.2.1 Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 
κειώλ ηνπ Γ.Δ.Π. 

 ×  ×  ×  × 

1.2.2 ηαζεξνπνίεζε ησλ 
ε.ε. λ.407/80 

× × × × × × × × 

1.2.3 Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 
ησλ Δ.Ι.Γ.Ι.Π. 

 ×  ×  ×  × 

1.2.4 Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 
ησλ Δ.Σ.Δ.Π. 

 ×  ×  ×  × 

2 Αλάπηπμε 
δηνηθεηηθνύ έξγνπ  

× × × × × × × × 

2.1 Αχμεζε δηνηθεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ 

× × × × × × × × 

2.2 Ξξφζιεςε 
γξακκαηέσλ 

 ×  ×  ×  × 

2.3 Ξξφζιεςε Η.Γ.Α.Σ.  ×  ×  ×  × 

3 Αλάπηπμε 
εξεπλεηηθνύ έξγνπ 

× × × × × × × × 

  Ζ βειηίσζε ηνπ παξερνκέλνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζπλδέεηαη κε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο 
ζπλζήθεο βειηίσζεο ηνπ παξερνκέλνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αλαιχνληαη 
μαλά.   
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Μέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ  
1) Έθηαζε δηαζέζηκσλ ρψξσλ: ην Ρκήκα ζπζηεγάδεηαη κε άιια δχν ηκήκαηα 

(Ξ.Ρ.Γ.Δ. θαη Ξ.Ρ.Λ.) ζε αλεπαξθείο σο πξνο ηελ έθηαζε ρψξνπο (αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο, γξαθεία δηδαζθφλησλ, εξγαζηήξηα, θ.ιπ.). Γηα λα ιεηηνπξγήζεη 
νκαιά ην Ρκήκα ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 8 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ρσξεηηθφηεηαο 
50-120 αηφκσλ, 10 γξαθεία δηδαζθφλησλ, ρψξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία εξεπλεηηθψλ 
θαη ηερλνινγηθψλ  εξγαζηεξίσλ. 

2) Βηβιηνζήθε: απφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνζήθε εμππεξεηνχληαη 4 παλεπηζηεκηαθά 
Ρκήκαηα ζηε Φιψξηλα, ελψ νη δηαζέζηκνη ρψξνη ηεο δελ θζάλνπλ νχηε γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ελφο Ρκήκαηνο. Δθηφο απηνχ ππάξρεη άκεζε αλάγθε αγνξάο λέσλ 
βηβιίσλ, ζχλδεζήο ηεο κε Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη αγνξάο επηζηεκνληθψλ 
πεξηνδηθψλ. 

3) Γίθηπν: Ζ ηαρχηεηα ηνπ δηθηχνπ ππνινγίδεηαη ζηα 3 Mbps γηα 4 Ρκήκαηα πνπ 
θηινμελνχλ 1.200 πεξίπνπ θνηηεηέο, 60 κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ. θαη 40 πεξίπνπ εηδηθνχο 
επηζηήκνλεο ηνπ ΞΓ 407/80. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηαρχηεηα κφιηο 
πνπ αξθεί γηα έλα απιφ νηθηαθφ δίθηπν ηξηψλ ρξεζηψλ. 

4) Δμνπιηζκφο αηζνπζψλ: Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζξαλία θαη θαξέθιεο απφ ηελ Α/ζκηα θαη ηελ Β/ζκηα 
εθπαίδεπζε. Πηφρνο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη λα εμνπιίζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο κηζέο 
αίζνπζεο απφ απηέο πνπ ηνπ αλαινγνχλ κε επίπισζε πνπ ηαηξηάδεη ζε 
παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα. 

5) Δμνπιηζκφο γξαθείσλ δηδαζθφλησλ: πάξρνπλ θάπνηα γξαθεία ζηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη παιηά έπηπια θαη ππάξρνπλ θαη ππνινγηζηέο πξνεγνχκελεο 
ηερλνινγίαο. Πηφρνο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη κέρξη ην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο φινη νη 
ζπλάδειθνη λα δηαζέηνπλ πιήξσο εμνπιηζκέλα γξαθεία. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζηε 
δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο ζα απαηηεζνχλ 15 λέα γξαθεία (δελ ππάξρεη ζρεηηθφο 
ρψξνο εγθαηάζηαζήο ηνπο), θαζψο θαη ε αλαλέσζε ηεο επίπισζεο 3 γξαθείσλ 
πνπ έρνπλ παιηά επίπισζε. 

 

πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο 

Ρν Ρκήκα πξνηίζεηαη λα απνηηκά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπ 
ζρεδηαζκνχ θαη‘ έηνο θαζψο θαη ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο (δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο), επηθεληξψλνληαο ηε δξάζε ηνπ πξνο ηξεηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: 

1. Δπίηεπμε ζηφρσλ 
2. Δπάξθεηα πφξσλ 
3. Πχγθξηζε κε άιια ζπλαθή ηκήκαηα εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία  

 

Πξναγσγή θαηλνηνκίαο, αξηζηείαο, ρξήζε ΣΠΔ. 

Ρν Ρκήκα ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο, είηε σο γλσζηηθφ αληηθείκελν 
ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ, είηε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, είηε, ηέινο, σο εξγαιείν 
παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηηεηέο. Ζ εξεπλεηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο, 
παξά ηηο δνκηθέο δπζθνιίεο, είλαη αμηνπξφζεθηε θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα θηλείηαη 
αλνδηθά. Δηδηθφηεξα, νη ΡΞΔ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ 
θπξίσο ζηηο αίζνπζεο φπνπ ππάξρεη ν αλάινγνο εμνπιηζκφο, αιιά θαη ην αληίζηνηρν 
ινγηζκηθφ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη φηη ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα 
αμηνπνηνχληαη νη ΡΞΔ απφ ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 
καζεκάησλ ηνπο.  

 

 Μέξηκλα γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό: ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο, έξεπλαο θαη 
εξγαζίαο  

Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηδαζθαιίαο, ε νπνία έρεη θαηαγξαθεί σο 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ φιν 
ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ, απνηειεί έλαλ απφ 
ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο. 

Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα βειηησζνχλ θαηά ηελ 
επηθείκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ 
Ρκήκαηνο αιιά θαη φισλ φζνη ππεξεηνχλ ππφ δηάθνξεο ηδηφηεηεο ζ' απηφ (εηδηθφ 
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 407/80, Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ Γηδαθηηθφ 
Ξξνζσπηθφ (ΔΔΓΗΞ), απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο). Βαζηθή πξνυπφζεζε απνδνηηθήο εξγαζίαο φισλ απηψλ 
είλαη ε δηαζθάιηζε ρψξσλ εξγαζίαο κε φιεο ηηο ζχγρξνλεο ππνδνκέο (γξαθείν, 
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ηειέθσλν, ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, πξφζβαζε ζε 
ειεθηξνληθέο βάζεηο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θ.ιπ.) 

ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία, ζα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε 
απηή λα είλαη απνιχησο ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο κηαο ζχγρξνλεο θαη 
απνηειεζκαηηθήο επνπηηθήο δηδαζθαιίαο (πιήξεο ειεθηξνληθφο θαη ινηπφο ηερληθφο 
εμνπιηζκφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθφξεζεο φπσο νη 
ειιεληθέο αιιά θαη δηεζλείο ειεθηξνληθέο βάζεηο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, θ.ιπ.) 

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ έξεπλαο απαηηείηαη ελίζρπζε ησλ κειψλ ΓΔΞ 
-θπξίσο ησλ ρακειφβαζκσλ, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα εζληθνχ αιιά θαη δηεζλνχο επηπέδνπ θαη ηηο επθαηξίεο 
παξαθνινχζεζεο ειιεληθψλ αιιά θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, φπνπ ζα έρνπλ ηελ 
επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζίεο 
γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηνπο ηνκείο πνπ ζεξαπεχνπλ, αιιά 
θαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Ηδξχκαηνο ζην νπνίν ππεξεηνχλ.  

 

Φνηηεηηθή κέξηκλα 

α. ζίηηζε 

Πην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ην Ρ.Β.Π. θξνληίδεη ψζηε νη θνηηεηέο ηνπ 
λα δηαβηνχλ θαη λα εθπαηδεχνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ξ.Γ.Κ. ζε φζν ην δπλαηφλ πην 
θαιέο ζπλζήθεο. κσο, νη ππάξρνληεο θνηλφρξεζηνη ρψξνη (θνηηεηηθή ιέζρε, 
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θπιηθείν θ.ιπ.) δελ θξίλνληαη επαξθείο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ 
θνηηεηψλ. Κεηά ηελ έληαμε θαη θηινμελία ζηνπο ρψξνπο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο 
ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηφο καο θαζψο θαη ηνπ Ρκήκαηνο  Δηθαζηηθψλ & 
Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ, ε θνηηεηηθή ιέζρε αζθπθηηά. Ρηο ψξεο αηρκήο ε αλακνλή 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ, ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αιιά θαη ησλ 
κειψλ ΓΔΞ πνπ ζηηίδνληαη ζ‘ απηήλ είλαη πνιχ κεγάιε θαη νη ρψξνη εζηίαζεο 
αλεπαξθείο. 

Πηηο πξνζέζεηο ηνπ Ρ.Β.Π. είλαη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 
επέθηαζεο ηεο θνηηεηηθήο ιέζρεο θαη βειηίσζεο ησλ ρψξσλ ηνπ θπιηθείνπ.  

 

β. ζηέγαζε 

Ξάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ην Ρ.Β.Π. είλαη ε έιιεηςε θνηηεηηθήο ζηέγεο. Ζ 
πφιε ηεο Φιψξηλαο δηαζέηεη αξθεηά θαηαιχκαηα, νη ηηκέο ηνπο φκσο είλαη πςειέο 
θαη δηαπηζηψλεηαη άκεζε ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ εζηηψλ ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ψζηε νη θνηηεηέο πνπ ην επηζπκνχλ λα βξίζθνπλ ζηέγε εθεί. 

 
γ. θνηηεηηθφ εηζηηήξην 

Νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ φια ηα πξνλφκηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 
λφκν (π. Ξξάμε 99/22-08-90), ε ηηκή φκσο ηνπ εηζηηεξίνπ, επί ηεο νπνίαο γίλεηαη ε 
ζρεηηθή έθπησζε, είλαη αξθεηά πςειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα 
(Αζήλα, Θεζζαινλίθε), φπνπ ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ επηδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. Θα επηδησρζεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ρκήκαηνο λα εμεπξεζεί ηξφπνο 
πεξαηηέξσ κείσζεο ηεο ηηκήο ηνπ θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ, κε δεδνκέλν φηη πνιινί απφ 
ηνπο θνηηεηέο καο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αζηηθή ζπγθνηλσλία δχν ή θαη ηξεηο θνξέο ηελ 
εκέξα. 

 

Γηαζθάιηζε αθαδεκατθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ πξννπηηθώλ δηδαζθόλησλ θαη 
απνθνίησλ 

Ζ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ 
ηνπ Ρ.Β.Π. κπνξεί λα βειηησζεί κέζα απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ 
ελαξκφληζε ησλ εμεηδηθεχζεσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηε 
δεκηνπξγία ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην ζρεηηθφ 
θεθάιαην γηα ηηο πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Νη απφθνηηνη ηνπ Ρκήκαηφο καο 
εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε 
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.  

Δηδηθφηεξα απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Ππνπδψλ θαη Πηαδηνδξνκίαο ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηνηρεία ηα νπνία καο 
πιεξνθνξνχλ φηη νη πηπρηνχρνη ηνπ Ρκήκαηφο καο:  

1. Κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΠΔΞ πνπ 
πξνυπνζέηνπλ πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 
 2. Κπνξνχλ λα βξνπλ εξγαζία ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 
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 3. Λα δεκηνπξγήζνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε 
 4. Ππλερίδνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο ζε ζπλαθή ηκήκαηα 
 

Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο «Γηεπξπκέλεο Ξξαθηηθήο άζθεζεο», ζην 
νπνίν ζπκκεηείρε ην Ρκήκα καο, επηρεηξήζεθε ε ζχλδεζε ησλ γλψζεσλ πνπ 
απνθηνχλ νη θνηηεηέο καο κε ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, κε ζθνπφ 
ηελ πιεξέζηεξε έληαμή ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (βι. παξαθάησ).  

 

Ιζόηηκε κεηαρείξηζε αηόκσλ δηαθνξεηηθνύ θύινπ, δηαθνξεηηθήο εζληθόηεηαο 
θαη γιώζζαο, Α.Μ.Δ.Α. 

Γηα ηα Α.Κ.Δ.Α. θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ε θίλεζε θαη ε εμππεξέηεζή 
ηνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο Πρνιήο λα γίλεηαη κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο 
δπζθνιίεο, κηα πξνζπάζεηα πνπ δε ζηακαηάεη πνηέ θαη ζα απνηειέζεη βαζηθφ κέιεκά 
καο θαη θαηά ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

Θξίζηκν ζέκα είλαη ε ππνζηήξημε θνηηεηψλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο θαη 
γιψζζαο, νη νπνίνη είηε κε πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ (π.ρ. Erasmus) είηε κε 
πξνζσπηθή ηνπο επηινγή ζέινπλ λα θνηηήζνπλ ζην Ρκήκα καο. Κε πξσηνβνπιία ηνπ 
Ρκήκαηφο πξφθεηηαη ζχληνκα λα αξρίζεη ν ζρεδηαζκφο κηαο ζεηξάο καζεκάησλ (Host 
country studies), πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο 
θαη γιψζζαο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρψξα καο (πνιηηηζκφ, γεσγξαθία, νηθνλνκία 
θιπ.) θαζψο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε κέινο ΓΔΞ ζε επίπεδν «εγθιηκαηηζκνχ-» ζηε 
ρψξα θαη ζην Ρ.Β.Π. ( personal advisor).  

 
Κνηλσληθή δηθαηνζύλε: ζηήξημε θνηηεηώλ / ζπνπδαζηώλ κε ρακειό εηζόδεκα, 

κειώλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ έθηαθηα πξνζσπηθά 
πξνβιήκαηα 

Νη πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο δελ επηηξέπνπλ ηελ 
εθαξκνγή θάπνηνπ είδνπο "θνηλσληθήο πνιηηηθήο" πξνο ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ 
ρακειφ εηζφδεκα ή πξνο ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ 
έθηαθηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα. Υζηφζν, ε αθαδεκατθή καο θνηλφηεηα έρεη δψζεη 
δείγκαηα αηνκηθήο θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη είλαη ζίγνπξν φηη ζα ην δείμεη φπνηε 
ρξεηαζηεί.  
 

Ππλεηζθνξά ζηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ηνπηθφ, 
πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

πλεξγαζία κε θνηλσληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο ζε ηνπηθό, 
πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν  

Ρν Ρκήκα είρε ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηεί κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη 
παξαγσγηθνχο θνξείο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν (Φιψξηλα, 
Θνδάλε, Θαζηνξηά, Θεζζαινλίθε, Αζήλα θ.ιπ.) ζην πιαίζην ηνπ Δξγαζηεξίνπ 
Ηζηνξίαο, ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο Ππνπδψλ θαη Πηαδηνδξνκίαο, ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, ηνπ Ξ.Κ.Π, ησλ πξνγξακκάησλ Γηαδξνκέο θαη 
Θφκβνη Δκπνξίνπ θαη Ξνιηηηζκνχ ζηα Βαιθάληα θαζψο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
ζρεδηαζκνχ δεκηνπξγίαο θαη βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξφηππνπ θέληξνπ αγξνηηθήο 
θηινμελίαο. 

 

πλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ πνπδώλ κε ΚΠΠ θνξείο 

Ζ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ΘΞΞ θνξείο αλαγλσξίδεηαη θαη 
πξνβάιιεηαη κέζσ ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
έξεπλαο ελφο εθάζηνπ έξγνπ. Απηφ απνηειεί επηδίσμε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ, φπσο θαη ηεο Γηνίθεζήο ηνπ, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ θαη πξνβάιινπλ 
αληίζηνηρεο εθδειψζεηο θαη εηδηθφηεξα: παξνπζηάζεηο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ 
ηχπν, ειεθηξνληθή ελεκέξσζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ –θαη απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ <http://www.uowm.gr/projects.php>, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ 
εληφο θαη εθηφο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ –ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θαη 
ζπλεξγαδφκελνπο ΘΞΞ θνξείο. Ξεξηζζφηεξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ < http://www.uowm.gr/>. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζην επξύηεξν θνηλό θαη εξεπλεηηθέο 
πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηνπηθνύ / πεξηθεξεηαθνύ ελδηαθέξνληνο 

Ρν Ρκήκα νξγαλψλεη ζεηξά εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχηεξν 
θνηλφ ηεο Φιψξηλαο. Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο επραξίζησο δίλνπλ, επίζεο, 
δηαιέμεηο ζε ζέκαηα ησλ γλσζηηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ θαη ελδηαθεξφλησλ, θπξίσο 
κέζσ ηνπ γξαθείνπ δηαζχλδεζεο κε εηδηθή ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ εκεξίδσλ 
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαη πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
θ.ιπ.  

Δπηπιένλ, ζην Ρ.Β.Π. ιεηηνπξγεί «νκάδα πνιηηηζηηθήο δξάζεο θαη 
παξέκβαζεο» ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ησλ 4σλ Ρκεκάησλ ηνπ Ξ.Γ.Κ. ζηε 
Φιψξηλα θαη δηνξγαλψλνπλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο 
επηιεγκέλσλ ηαηληψλ, ζπδεηήζεσλ, κνπζηθά γεγνλφηα θ.ιπ.  

 

 Τπνδνκή θαη Δμνπιηζκόο:  
 Καηαγξαθή πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ γηα ηε δηδαζθαιία θαη 
έξεπλα θαη πξνγξακκαηηζκόο γηα ηελ επόκελε ηεηξαεηία 

Αίζνπζεο: πάξρεη ζνβαξφηαην πξφβιεκα επάξθεηαο αηζνπζψλ (δηαηίζεληαη  
8 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο νη νπνίεο έρνπλ παξαρσξεζεί 
απφ ηελ Ξαηδαγσγηθή Πρνιή) θαη κεγάισλ αηζνπζψλ θαη ακθηζεάηξσλ. 
Ππγθεθξηκέλα, ηα ακθηζέαηξα ζην θηίξην ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο είλαη κφλνλ δχν 
( πεξίπνπ 400 θαη 150 ζέζεσλ αληίζηνηρα) θαη δελ είλαη δηαζέζηκα ζην Ρκήκα παξά 
κφλνλ πεξηζηαζηαθά (γηα ηηο εμεηάζεηο, ηηο νξθσκνζίεο θαη θάπνηεο εθδειψζεηο), 
θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα παξαδφζεηο καζεκάησλ θαη άιιεο αλάγθεο ηεο 
Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο. Δπηπιένλ, ζηηο ίδηεο αίζνπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη 
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παξαδφζεηο καζεκάησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο, 
θαζψο θαη νη παξνπζηάζεηο ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη 
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.  

Πε φ,ηη αθνξά ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ 
ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ, κφλνλ ζε δχν απφ ηηο παξαπάλσ αίζνπζεο (Η1, ΛΘ1) 
ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ (data show), πνπ 
πεξηιακβάλεη, κνλάδα Ζ/, ζπζθεπή ςεθηαθψλ πξνβνιψλ θαη αληίζηνηρε 
θαισδίσζε.  

 
Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα:  

πάξρεη έλα εξγαζηήξην «Λεζίδα Ζ/ Ρ.Β.Π.» φπνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη 
ιεηηνπξγνχλ 32 ζηαζκνί εξγαζίαο ζε αίζνπζα δηαζηάζεσλ 40 η.κ. πεξίπνπ. Νη ρψξνη 
θξίλνληαη αλεπαξθείο. Ρν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ  ηνπ εξγαζηεξίνπ, ιακβάλνληαο ππ‘ 
φςηλ ην πιήζνο ησλ ζηαζκψλ, ζα έπξεπε λα είλαη θαηά 50% κεγαιχηεξν. Ν 
εμνπιηζκφο αλαβαζκίζηεθε πξφζθαηα σο πξνο ηηο θεληξηθέο κνλάδεο (θαηά ην 
εαξηλφ εμάκελν 2008). Πηηο κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο ζπγθαηαιέγνληαη: ε 
αληηθαηάζηαζε/αλαβάζκηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ (ΣΟ) θαη ησλ εθαξκνγψλ (π.ρ. 
γξαθείνπ) κε λεφηεξεο εθδφζεηο θαη ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε/απφζπξζε ησλ 
νζφλσλ ηχπνπ CRT ζε LCD.  Δπηπιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα  scanner 
A3 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Αλαθνξηθά κε ην ινγηζκηθφ, πξνηείλεηαη ε 
αγνξά 10 ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθψλ αδεηψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Windows XP θαζψο 
θαη ηνπ MS Office v.11.  

Ζ ππάξρνπζα απνζήθε εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ 
δηνίθεζεο θξίλεηαη αλεπαξθήο, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιν ηα Ρκήκαηα γηα ηελ 
απνζήθεπζε ζπζθεπψλ πξνο θαηαζηξνθή (ζε αλακνλή έθδνζεο πξσηνθφιινπ 
θαηαζηξνθήο), ηελ δηαηήξεζε αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη γξαθηθήο χιεο, αιιά θαη 
ηίηισλ βηβιίσλ πξνο θαηαινγνγξάθεζε.  

πάξρεη έλα «Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο» πνπ, ελψ ιεηηνπξγεί ζε ζχγρξνλεο 
εγθαηαζηάζεηο, έρεη ζπλδεδεκέλνπο θαη ιεηηνπξγνχλ 3 ζηαζκνχο εξγαζίαο ζε ρψξν 
δηαζηάζεσλ 10 η.κ. πεξίπνπ πνπ είλαη αλεπαξθήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

 
πνπδαζηήξηα: 
Σξεζηκνπνηείηαη ην Αλαγλσζηήξην ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο. 

 
Νη παξαπάλσ αδπλακίεο έρνπλ επηζεκαλζεί απφ θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην απνγξαθηθφ δειηίν ησλ καζεκάησλ ή ηα δειηία αμηνιφγεζεο ησλ 
καζεκάησλ. Πηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξέπεη νπσζδήπνηε φιεο νη 
αίζνπζεο λα αλαθαηληζηνχλ θαη λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο κε ηελ 
εγθαηάζηαζε ζηαζεξνχ επνπηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ λα επηηξέπεη ηε δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο κε ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα (ειεθηξνληθή παξνπζίαζε ησλ 
καζεκάησλ, επίδεημε DVD, ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν, νζφλεο, δπλαηφηεηα 
ζπζθφηηζεο θιπ.). 
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Φνηηεηέο 

α) θαηαγξαθή ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ αλά Σκήκα, αλά επηζηεκνληθή νκάδα 
θαη νκάδα επηζηεκνληθνύ θόζηνπο  

Ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε θαίλεηαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 

Αθαδεκατθά 
Έηε 

ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΗ 

πξνπηπρηαθνί 
λ* 

πξνπηπρηαθνί 
λ+* 

κεηαπηπρηαθν
ί ππ. δηδάθηνξεο 

2008-2009 554 184 34 7 

2007-2008 526 152 35 8 

2006-2007 493 109 33 7 

2005-2006 507 74 24 8 

2004-2005 501 44 10 6 

* σο λ πξνζδηνξίδνληαη νη θνηηεηέο εγγεγξακκέλνη ζε θαλνληθά έηε ζπνπδψλ 
θαη  

σο λ+ νη εγγεγξακκέλνη ζε έηε ζπνπδψλ πέξαλ ησλ θαλνληθψλ ζχκθσλα κε 
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ  

 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη απφθνηηνη ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηα 
πξνεγνχκελα έηε: 

Οη απόθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο 

Αθαδεκατθά Έηε πξνπηπρηαθνί κεηαπηπρηαθνί Γηδάθηνξεο 

2008-2009 60 9 1 

2007-2008 48 3  

2006-2007 103 1 1 

2005-2006 99   

2004-2005 101   

   

β) πξνγξακκαηηζκόο θαη εηζήγεζε γηα αξηζκό εηζαθηέσλ αλά Σκήκα ηελ επόκελε 
ηεηξαεηία 
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Κε δεδνκέλεο ηηο πιηθνηερληθέο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην θεθάιαην 
«ππνδνκή - εμνπιηζκφο», νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
εηζαθηέσλ ζην Ρκήκα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε δξαζηηθά κέηξα θάιπςεο φισλ ησλ 
αλσηέξσ αλαγθψλ, πξνθεηκέλνπ ε θνίηεζε λα έρεη εμαζθαιηζκέλεο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δίλαη, επίζεο, 
απαξαίηεην λα ππάξμεη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε εθ κέξνπο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ 
ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο πξνο ην ΞΔΞΘ, 
πξνθεηκέλνπ απηφ λα κεξηκλήζεη ψζηε λα αλνίμεη ε δπλαηφηεηα γηα ην Ρκήκα λα 
δέρεηαη θνηηεηέο, φρη κφλν απφ ην ζεσξεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν, αιιά θαη απφ άιια 
πεδία, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ σο θνηηεηέο λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο 
αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ, φπσο είλαη απηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ. 

Κε ηελ πξνυπφζεζε απηή, ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ηα επφκελα αθαδεκατθά 
έηε ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί σο εμήο:  

 

Πξόηαζε αξηζκνύ εηζαθηέσλ 

αθαδεκατθά έηε Ξξνπηπρηαθνί 

2009-2010 80 

2010-2011 80 

2011-2012 100 

2012-2013 100 

 
 Πξνζσπηθό 
 Καηαγξαθή ηνπ πξνζσπηθνύ θάζε θαηεγνξίαο (ηαθηηθό θαη έθηαθην 
δηδαθηηθό, ηόζν θύξην όζν θαη επηθνπξηθό, θαζώο θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό) θαη 
πξνγξακκαηηζκόο ζέζεσλ γηα ηελ επόκελε ηεηξαεηία 

 
Απηή ηε ζηηγκή ζην Ρκήκα ππεξεηνχλ 15 κέιε ΓΔΞ θαηαλεκεκέλα σο εμήο: 5 

ζηε βαζκίδα ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή, 4 ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή, 
θαη 6 ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα. Αλακέλεηαη ν δηνξηζκφο 6 ιεθηφξσλ θαη εθθξεκνχλ 
εθινγέο κειψλ ΓΔΞ. Δπίζεο έρνπλ δηνξηζηεί 3 κέιε ΔΔΓΗΞ. 

Πην Ρκήκα ππεξεηνχλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο 7 κέιε έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνχ (κε ζχκβαζε θαηά ην ΞΓ 407/80). Κεξηθνί απφ απηνχο θαιχπηνπλ 
βαζηθέο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ, θαζψο δηδάζθνπλ ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην 
Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο καζήκαηα, ηα νπνία ε Ξξνζσξηλή Γεληθή 
Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο 
ηαπηφηεηαο ησλ απνθνίησλ καο.  

Θαηά ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα ππάξμνπλ ηφζν αλειίμεηο ησλ 
ππεξεηνχλησλ ζην Ρκήκα κειψλ ΓΔΞ, ζε αξηζκφ πνπ δελ είλαη αζθαιψο δπλαηφλ λα 
πξνδηαγξαθεί θαζψο ελαπφθεηηαη ελ πνιινίο ζηελ απφθαζε ησλ ίδησλ λα 
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δηεθδηθήζνπλ ηελ αλέιημή ηνπο, φζν θαη πξνθεξχμεηο λέσλ ζέζεσλ ζε βαζκίδεο θαη 
γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζα θξίλεη ην Ρκήκα, αλάινγα κε ηνλ εηήζην 
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο δηαηηζέκελεο απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο πηζηψζεηο. 

Ζ παξνχζα θαη ε πξνβιεπφκελε θαηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 
απεηθνλίδεηαη ζαθέζηεξα σο εμήο:  

 

Σν Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ πνπδώλ 

 Θαζεγεηέο Αλαπιεξσηέο Δπίθνπξνη  Ιέθηνξεο 

Θαηαγξαθή   5 4 12* 

Δηζήγεζε λέσλ 
ζέζεσλ   2 3 

* 6 ζε αλακνλή δηνξηζκνχ 

  

Ρν έθηαθην δηδαθηηθφ, ην εηδηθφ δηδαθηηθφ θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ έρεη σο εμήο: 

Σν έθηαθην, ην Δηδηθό Γηδαθηηθό θαη ην Σερληθό Πξνζσπηθό 

 Γηδάζθνληεο ΞΓ 407 ΔΔΓΗΞ ΔΡΔΞ 

Θαηαγξαθή  7 3  

Δηζήγεζε λέσλ ζέζεσλ 8 2 5 

 

Ζ ησξηλή θαη ε πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ 
θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα: 

Σν Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο 

 Κφληκν ΗΓΑΣ 

Θαηαγξαθή  4 

Δηζήγεζε λέσλ ζέζεσλ 2 2 

 

Πην Ρκήκα δελ ππεξεηεί νχηε έλα κφληκν κέινο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (νχηε 
θαλ ζηε Γξακκαηεία), γεγνλφο πνπ θαζηζηά δπζθνιφηεξε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.  

Νη επηπιένλ πξνηεηλφκελεο ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (Γξακκαηεία) 
είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ην Ρκήκα, θαζψο ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ είλαη 
επηθνξηηζκέλν κε δπζβάζηαθηεο αξκνδηφηεηεο θαη είκαζηε αλαγθαζκέλνη ― γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ― λα απαζρνινχκε 
γξακκαηέα πνπ ακείβεηαη απφ πξνγξάκκαηα ΔΞΔΑΔΘ. Πχκθσλα κε ηνλ 
αλακνξθσκέλν πξφγξακκα απαηηνχληαη επηπιένλ ζέζεηο γξακκαηέσλ γηα δηνηθεηηθή 
ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απμεζεί.  
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 Πξόγξακκα πνπδώλ  

α) πξνπηπρηαθό επίπεδν: ζπλνιηθόο αξηζκόο καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη θαη 
δηάθξηζε κεηαμύ ππνρξεσηηθώλ θαη επηινγήο  

Πην Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ πξνζθέξνληαη 26 ππνρξεσηηθά 
καζήκαηα (66 δηδαθηηθέο κνλάδεο) ζηα δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ θαη πεξηζζφηεξα 
απφ 70 θαη‘ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα, πνπ κνηξάδνληαη ζηηο 2 θαηεπζχλζεηο 
θαη απφ ηα νπνία  νη θνηηεηέο επηιέγνπλ 20 θαζψο θαη πεξηζζφηεξα απφ 20 
καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο απφ ηα νπνία νη θνηηεηέο επηιέγνπλ 4 ζηα δχν 
ηειεπηαία εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ έρεη ήδε 
αλακνξθσζεί κε ηε δεκηνπξγία δχν θαηεπζχλζεσλ: «Γιψζζεο θαη Ξνιηηηζκφο» θαη 
«Νηθνλνκηθή θαη Ξνιηηηθή». Θαηά ηελ αλακφξθσζή ηνπ ιήθζεθαλ ππ‘ φςηλ νη λέεο 
επηζηεκνληθέο θαη άιιεο ζπλζήθεο ζην ειιεληθφ αιιά θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη 
θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
ζηνπο θνηηεηέο καο λα δηακνξθψζνπλ ηφζν ηελ επηζηεκνληθή φζν θαη ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα.  

 

β) κεηαπηπρηαθό επίπεδν: ζπλνιηθόο αξηζκόο καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη 
θαη δηάθξηζε κεηαμύ ππνρξεσηηθώλ θαη επηινγήο 

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζην Ξ.Κ.Π. είλαη 15, εθ 
ησλ νπνίσλ, ηα 9 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα δχν είλαη επηινγήο απφ 3 δεχγε 
επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ. Ξξνζθέξνληαη, επίζεο θαη δχν καζήκαηα ππνρξεσηηθά 
ππνζηεξηθηηθά ηα νπνία δελ πηζηψλνληαη κε δηδαθηηθέο κνλάδεο. 

Ξξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3685/2008 (ΦΔΘ 148/η. 
Α΄/16.7.2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 
3696/2008 (ΦΔΘ 177/η. Α΄/25.8.2008), ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ν Δζσηεξηθφο 
Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξ.Κ.Π. Πην πιαίζην απηφ θαζνξίζηεθαλ επαθξηβψο ηα 
θξηηήξηα εηζαγσγήο κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ, πηνζεηήζεθε 
ζρεηηθή 6ζειηδε αίηεζε γηα ηελ έλαξμε δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ κε ηελ θαηαγξαθή ζε 
αλαιπηηθή βάζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη ηεο 
κεζνδνινγίαο/βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηε ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο, 
θσδηθνπνηήζεθαλ ηα καζήκαηα ηνπ Ξ.Κ.Π., θαζψο θαη νη πηζησηηθέο ηνπο κνλάδεο 
(Βι. ΦΔΘ 2600, η. Β΄/22-12-2008). 

Υζηφζν ε δεκηνπξγία ηεο θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη πνιηηηζκφο» ζην Ξ.Ξ.Π. 
πξφβαιε ηελ αλάγθε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο δεχηεξνπ Ξ.Κ.Π. πνπ ζα έρεη 
σο ζηφρν ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ-εξεπλεηψλ ζην ρψξν ησλ Αλζξσπηζηηθψλ 
Ππνπδψλ- ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ησλ επηζηεκψλ ηεο 
γιψζζαο θαη ηεο θηινινγίαο, θαζψο θαη ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ, ψζηε λα παξέρεη 
ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα εηδηθεπηνχλ ζε δχν θαηεπζχλζεηο: 
1. Γιψζζεο, Φηινινγία θαη Ξνιηηηζκφο ηεο Λ.Α. Δπξψπεο θαη 2. Θνηλσληθέο, 
Ξνιηηηζκηθέο θαη Ξνιηηηθέο Γνκέο ζηε Λ.Α. Δπξψπε. 
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Ρν λέν ππφ έγθξηζε Ξ.Κ.Π. ηνπ Ρ.Β.Π. απνβιέπεη: 
• ζηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ 

ζηα παξαπάλσ γλσζηηθά αληηθείκελα, 
• ζηελ επηκφξθσζε πηπρηνχρσλ ΑΔΗ ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο 

αλάιπζεο θαη δηδαζθαιίαο ησλ βαιθαληθψλ γισζζψλ θαη ηεο ξσζηθήο, ηεο 
ινγνηερλίαο θάζε γιψζζαο μερσξηζηά θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, 

• ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ζηηο θνηλσληθέο θαη ζηηο πνιηηηθέο δνκέο θαη 
ζπλζήθεο ησλ ρσξψλ ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, 

• ζηε δηεχξπλζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ ειιεληθφ, 
βαιθαληθφ θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Λ.Α. Δπξψπεο. 

 

Υο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θξίλεηαη ε γλψζε κίαο βαιθαληθήο ή ηεο ξσζηθήο 
γιψζζαο. Πηφρνο απηνχ ηνπ Ξ.Κ.Π. είλαη λα πξνζειθχζεη απνθνίηνπο θαη άιισλ 
ζπλαθψλ Ρκεκάησλ, αθνχ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη εκθαλήο ε 
απνπζία παξφκνησλ Ξ.Κ.Π. 

 

Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ Σ.Β../Π.Γ.Μ. 
Ρν Ξξφγξακκα ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Φνηηεηψλ ηνπ Ρ.Β.Π. μεθίλεζε ην 

2005 έρνληαο σο ζηφρν ηε γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην 
επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν πηζαλφηαηα ζην κέιινλ ζα θιεζνχλ λα 
εξγαζηνχλ. Πην Ξξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 171 θνηηεηέο 
θαη θνηηήηξηεο ζε πέληε θχθινπο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ν θάζε θχθινο έρεη ηεηξάκελε 
δηάξθεηα (ζπλήζσο Λνέκβξηνο-Φεβξνπάξηνο). Ζ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 
είλαη ηεηξάκελε εληφο Διιάδαο θαη ηξίκελε, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ.  

Πην δηάζηεκα 2009-2012, 180 θνηηεηέο ηνπ Ρ.Β.Π. πξφθεηηαη λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ πξαθηηθή άζθεζε ζε 24 θνξείο θη επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη 
ην εμσηεξηθφ. Αξρηθά θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ κηα ζεηξά ζεκηλαξίσλ 
νηθνλνκίαο, πνιηηηθήο θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ γηα ηηο βαιθαληθέο ρψξεο απφ θαζεγεηέο 
ηνπ Ρ.Β.Π. θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Πηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζε θνξείο 
ππνδνρήο (ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο ηξάπεδεο, δηπισκαηηθέο αξρέο, ππνπξγεία, 
πξνμελεία, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, επηρεηξήζεηο, εθεκεξίδεο θαη ξαδηνθσληθνχο 
ζηαζκνχο, θ.ιπ.) ζηελ Διιάδα, ζηε Ονπκαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Θχπξν. Θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θάζε θνηηεηήο παξαθνινπζείηαη απφ εληεηαικέλν 
επφπηε θαζεγεηή ηνπ Ρ.Β.Π. Γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε θαη ηε δεκνζηφηεηα ηεο 
Ξξαθηηθήο Άζθεζεο δεκηνπξγείηαη ρσξηζηφ blog ζην δηαδίθηπν, ελψ δηεμάγνληαη θαη 
εκεξίδεο δεκνζηφηεηαο.  

 

Κηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ θαη εξεπλεηώλ 
Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηφο καο κε Ρκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ζηαζεξή 

θαη ζπλερψο εκπινπηίδεηαη. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο  ERASMUS-
Lifelong Learning, κέιε ΓΔΞ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αληαιιαγέο δηδαθηηθνχ 
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πξνζσπηθνχ κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ονπκαλίαο. 
Ξαξάιιεια, θαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ERASMUS - Lifelong Learning, 
2007-2013» (πξψελ SOCRATES, δξάζε 2.2. ηνπ ERASMUS) απνλέκνληαη 
ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ κέξνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζε 
επξσπατθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα.  

Αο ζεκεησζεί φηη, πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ππάξρνπλ απφ 
πιεπξάο ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, αλεμάξηεηεο ζπκκεηνρέο ζε επηζηεκνληθά 
ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ άιια εθπαηδεπηηθά αθαδεκατθά 
ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, αληηζηνίρσο. Νη ζπλεξγαζίεο κε άιια 
ηδξχκαηα ηφζν ζε επίπεδν θηλεηηθφηεηαο θαζεγεηψλ φζν θαη θνηηεηψλ είλαη θπζηθά 
πάξα πνιχ ζεηηθέο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα εληαζνχλ ηελ 
επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

 

      Γηεζλνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
Ρν Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ ζπκκεηέρεη ζε ελψζεηο, δίθηπα 

παλεπηζηεκίσλ ησλ ρσξψλ ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, επξσπατθά δηαθιαδηθά 
επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα θαη ζπλέδξηα κε ζηφρν ηελ αθαδεκατθή αληαιιαγή θαη 
ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία. Δπίζεο, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ 
ελεξγά ζε δηάθνξα ζεζκηθά θαηαμησκέλα θφξα εζληθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ 
ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ θνξείο, πξνσζψληαο θαη πξνβάιινληαο ηελ εηθφλα ηνπ 
Ρκήκαηνο θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ επξχηεξα.  

Πηφρνο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ε ελίζρπζε αλάινγσλ πξσηνβνπιηψλ ζην πιαίζην 
ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο ζα βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 
έξεπλαο ζην Ρκήκα, αιιά θαη ζα αλαβαζκίζνπλ ζπλνιηθά ην θχξνο ηνπ ζηνλ 
ειιεληθφ θαη ηνλ επξσπατθφ ρψξν. 
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6. ύλνςε 

Ζ εηήζηα έθζεζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθεη ηελ 
ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην Ρ.Β.Π. αλαδεηθλχεη ηνκείο, φπνπ ην Ρκήκα παξνπζηάδεη 
απφ ηθαλνπνηεηηθά έσο πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, αιιά θαη ηνκείο, φπνπ πζηεξεί ή 
ππνιείπεηαη ηνπ κέζνπ φξνπ άιισλ Ρκεκάησλ. Πηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ Ρ.Β.Π.  
πξνζκεηξάηαη ε πνηφηεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ. Λα ζεκεησζεί 
φηη ε πιεηνςεθία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρ.Β.Π. έρεη κηθξή ζεηεία ζηνπο 
παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο θαη ππεξεηεί σο επί ην πιείζηνλ ζε ρακειέο βαζκίδεο 
(ιέθηνξεο θαη επίθνπξνη θαζεγεηέο). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 2008 ζην Ρ.Β.Π. 
ππεξεηνχζαλ κφιηο 2 Αλαπιεξσηέο Θαζεγεηέο. 

Αληηζέησο, ηα πεδία πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη απαηηνχλ επηπιένλ 
βειηίσζε είλαη: α) ε έιιεηςε μερσξηζηψλ ρψξσλ ζηέγαζεο ηνπ Ρ.Β.Π.,  β) ε 
ζηειέρσζε ηεο γξακκαηείαο ζε Ξ.Ξ.Π. θαη Ξ.Κ.Π., ησλ ΔΔΓΗΞ, ησλ ΔΡΔΞ θαη ησλ 
απνζπαζκέλσλ ζην Ρκήκα (ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε 
ηε δηδαζθαιία ησλ βαιθαληθψλ γισζζψλ θαη ηεο ξσζηθήο), γ)  ε αλαλέσζε ησλ 
ππνδνκψλ θαη ησλ κέζσλ θαη δ) ε ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα 
απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπλεδξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 Ππγθεθξηκέλα σο πξνο ην πξψην ζεκείν, δειαδή ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ 
θηηξηαθνχ δεηήκαηνο ηνπ Ρ.Β.Π., βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ ηα ηειεπηαία 
ρξφληα-ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο θαη δεζκεχζεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ-
εμαθνινπζεί, φκσο, λα πνιιαπιαζηάδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε γεληθφηεξε 
εηθφλα ηνπ Ρ.Β.Π. 

Υο πξνο ην δεχηεξν ζεκείν, ηε  ζηειέρσζε ηεο γξακκαηείαο, ησλ ζέζεσλ 
ΔΔΓΗΞ, ΔΡΔΞ θαη απνζπαζκέλσλ ζην Ρκήκα, δηαπηζηψλεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε 
πιήξσζήο ηνπο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε θαη ην κέγεζνο ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ην Ρ.Β.Π. θαη ην Ξ.Γ.Κ. ελ γέλεη έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ 
γίλνληαη αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα απφζπαζε. Απηφ έρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή 
επίδξαζε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο, πνπ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ 
γισζζηθψλ, ηδίσο καζεκάησλ ηνπ, αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο δηδαθηηθέο ππνρξεψζεηο. 
Κάιηζηα, ε θαηάζηαζε απηή επηηείλεηαη αξλεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο ζπκβάζεηο βάζεη 
ηνπ ΞΓ 407/80, πνπ θάζε ρξφλν ν αξηζκφο ηνπο πνπ αλαινγεί ζην Ρκήκα βαίλεη 
κεηνχκελνο.  

Υο πξνο ην ηξίην ζεκείν, δειαδή ηηο ππνδνκέο θαη ηα κέζα, ην ζέκα ζπλδέεηαη 
άκεζα κε ην κείδνλ δήηεκα ηνπ θηηξηαθνχ γηα ην Ρ.Β.Π. Δληνχηνηο, βάζεη ηεο 
ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ γεγνλφηνο ηεο θηινμελίαο ηνπ Ρκήκαηνο ζηνπο ήδε 
θνξεζκέλνπο ρψξνπο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο, ε θαηάζηαζε έρεη σο εμήο: ιν θαη 
πεξηζζφηεξνη ζπλάδειθνη θάλνπλ πιένλ ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία 
ηνπο κε απνηέιεζκα ν έλαο θαη κνλαδηθφο ρψξνο πνπ δηαζέηεη πιήξε ηερλνινγηθή 
ππνδνκή θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ην "Κηθξφ Ακθηζέαηξν", λα κελ επαξθεί γηα 
ηνπο δηδάζθνληεο φισλ ησλ Ρκεκάησλ.  Νη άιιεο δχν αίζνπζεο, ε Η1 θαη ε ΛΘ1, 
απιψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο νζφλεο πηπζζφκελεο  κε βηληενπξνβνιέα, αιιά 



Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηήζηα έθζεζε ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ 

 

68 

ρσξίο ζπζθφηηζε θαη δπλαηφηεηα δηαδηθηχνπ. Δπνκέλσο, γηα λα γίλεη ινηπφλ πξάμε 
θαη ζην Ξαλεπηζηήκηφ καο ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, είλαη απαξαίηεηε ε 
δηακφξθσζε 5 λέσλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο πιήξσο εμνπιηζκέλσλ: Ζ/ – νζφλε 
πηπζζφκελε – βηληενπξνβνιέαο – δπλαηφηεηα ζπζθφηηζεο. Απφ απηέο, νη 2 ζα 
κπνξνχζαλ λα είλαη ησλ 60-80 πεξίπνπ ζέζεσλ θαη λα έρνπλ ηε κνξθή κηθξψλ 
ακθηζεάηξσλ. Νη ππφινηπεο 3, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ησλ 20-30 ζέζεσλ κε  θπθιηθή 
δηάηαμε, θαηάιιειε γηα ζεκηλάξηα. 

Υο πξνο ην ηέηαξην ζεκείν, δειαδή ηελ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπλεδξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ΡΒΠ, είλαη γεγνλφο φηη έλα λέν θαη εμσζηξεθέο Ξαλεπηζηεκηαθφ 
Ρκήκα έρεη αλάγθε απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ΓΔΞ ζε ζπλεδξηαθέο 
δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο Διιάδνο θαζψο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξίσλ 
ζηνπο ρψξνπο ηνπ. Ζ ζπλεδξηαθή δξάζε απαηηεί ηελ θάιπςε απηψλ ησλ εμφδσλ απφ 
ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ή απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Ρκήκαηνο, ν νπνίνο αζθαιψο πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζεκεξηλφ, 
αθνχ ηα 20 κέιε ΓΔΞ (εληφο νιίγνπ) ηνπ Ρκήκαηνο ζα απνξξνθνχλ: 20 Σ (600 + 2 
Σ 300) = 24.000 €, απφ ηνλ  εηήζην πξνυπνινγηζκφ. Ξξνηείλεηαη γηα ηνλ ιφγν απηφ -
αλ επηιεγεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπλεδξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ρκήκαηνο ή 
ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ρκήκαηνο, ε αχμεζε ησλ 
ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ζηα 80.000 €. 

Δπηπιένλ, είλαη πξνθαλέο φηη έλα ζχγρξνλν παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα πξέπεη 
λα δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο πνπ πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία 
θαη ζεσξνχκε απιψο απηνλφεην φηη ζα πξέπεη λα έρνπκε πιήξε πξφζβαζε ζε φζν 
γίλεηαη πεξηζζφηεξεο επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαζψο θαη εμαζθαιηζκέλεο 
ηηο ζπλδξνκέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ησλ επηζηεκψλ πνπ ζεξαπεχνληαη ζην 
Ρκήκα καο. Ζ πξνηξνπή ηεο Ξνιηηείαο πξνο ηα Ξαλεπηζηήκηα γηα φζν ην δπλαηφλ 
κεγαιχηεξε εμσζηξέθεηα θαη θηλεηηθφηεηα δελ ζα πξέπεη λα κέλεη απιψο ζε επίπεδν 
πξνζέζεσλ, φηαλ, κάιηζηα, θαηά ηελ παξνχζα πεξίνδν παξαηεξνχληαη θαηλφκελα 
κε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ήδε πθηζηάκελσλ ζπκθσληψλ σο πξνο ηε δξάζε ησλ 
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδξνκψλ ζηα ειεθηξνληθά 
πεξηνδηθά. Δίλαη απηνλφεην φηη νη εμειίμεηο απηέο, αλ παγησζνχλ, ζα έρνπλ νιέζξηεο  
ζπλέπεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο, ζε κηα 
επνρή θαηά ηελ νπνία ε θαηλνηνκία θαη ε πξφζβαζε ζηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε 
απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφνδν ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο 
ζε ζπιινγηθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν. 

ιεο νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, παξαηεξήζεηο θαη πξνηξνπέο ζπλδένληαη 
άκεζα κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ην Ρ.Β.Π. ζα θηλεζεί εθεμήο ζε έλα ζηαζεξφ 
πιαίζην εξεπλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κεηαβνιψλ, πξνθεηκέλνπ ζε εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα λα κπνξεί λα απηνδηνηθείηαη θαη λα απηνπξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο 
ζθνπνχο ηεο ίδξπζήο ηνπ. 
  
Πχληαμε εηήζηαο έθζεζεο ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ 2008-09 εθ κέξνπο ηεο 
Ν.Κ.Δ.Α. ηνπ Ρ.Β.Π.: Κπξηάθνο Κεληξσηήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. 


