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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηδξχζεθε ζηηο 

6.9.1999 σο Σκήκα ηνπ Α.Π.Θ. βάζεη ηνπ ΦΔΚ αξ. θ. 179/η. Α΄, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ 

επηέκβξην 2011 δψδεθα έηε ιεηηνπξγίαο. ην πέξαο απηήο ηεο πνξείαο ηνπ, ην Σ.Β.. έρεη 

ζεκεηψζεη πξφνδν ζηελ νινθιήξσζε ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.   

Δίλαη απηνλφεην θαη ζαθέο φηη ε ιεηηνπξγία ελφο παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο 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 Τπ. Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.   

Άκεζε απφξξνηα ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Σ.Β.. ζηελ παξνχζα έθζεζε, νη 

ειιείςεηο ζε πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ επίπεδν ζπλδένληαη, θπξίσο, κε ηελ έιιεηςε ζηαζεξήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε ζπρλή αιιαγή πξνεδξεπφλησλ ζην Σκήκα, ιφγσ 

ηνπ θαζεζηψηνο ηεο κε απηνλνκίαο. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη λα επεξεάδεηαη εθ ησλ 

πξαγκάησλ ν νκαιφο θαη ζηαζεξφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

ην παξφλ ζηάδην (Ηνχληνο 2011) θαηαζέηνπκε ηελ εηήζηα έθζεζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηφο καο. Ζ 

εηήζηα έθζεζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ εγθξίζεθε ζηελ Π.Γ.. ηνπ Σ.Β.., αξ. 134/11-01-

2012. 
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1. ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

1.1. Δηζαγσγή 

Σν Σ.Β.. 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. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ήηαλ αλαγθαία ε επαλαπξνζέγγηζή 

ηνπο θαη ε θαηαλφεζή ηεο βαιθαληθήο πνιηηηθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζε φιεο ηεο ηηο πηπρέο απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 

ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο επηθνηλσλίαο.  

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Π.Π.. ηνπ Σ.Β.. είλαη: 

- Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, 

δειαδή ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηηο επηρεηξήζεηο, 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 Πξνγξάκκαηνο 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 ΑΔΠ (παξνρή πηζηνπνίεζεο γλψζεο Ζ/Τ, παξνρή 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, παηδαγσγηθή επάξθεηα γηα δηδαζθαιία ζε δηαπνιηηηζκηθά 

ζρνιεία). 

ρεηηθά κε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, πξέπεη 

λα αλαθεξζεί πσο πξφθεηηαη γηα κία πηπρή ηνπ Π.Π.., ε νπνία απνηειεί δηαξθή 

επηδησθφκελν ζηφρν θάζε κνξθήο πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ησλ δηδαζθφλησλ κεκνλσκέλα. 

Γηα πξνθαλείο ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αιιαγέο ζηε ΝΑ Δπξψπε απφ ην 1989 θαη 
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έπεηηα, αιιά θαη κε ηελ παξνχζα δηεζλή ζπγθπξία, ην Π.Π.. επηδηψθεη λα ελζσκαηψλεη 

δεδνκέλα πνπ ελδπλακψλνπλ ηε δηεζλή ηνπ δηάζηαζε. Ζ δηεζλήο δηάζηαζε θαη εμσζηξέθεηα 

εληζρχεηαη, επηπιένλ, θαη απφ ηε ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ ζε 

δηαπαλεπηζηεκηαθά δίθηπα θαη δξαζηεξηφηεηεο.  

1.2. Γξάζεηο βειηίσζεο Π.Π.. 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-11, ην Σ.Β.. πξνρψξεζε ζε αλακφξθσζε ηνπ 

Π.Π... Ζ δηαδηθαζία πνπ δηήξθεζε δπν έηε θαηέιεμε ζε κηα πξφηαζε ηεο επηηξνπήο 

πξνγξάκκαηνο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηε 

Γ. Σν λέν πξφγξακκα πξφβιεπε ηε δεκηνπξγία ηξηψλ δηαθξηηψλ, επίζεκσλ πξνπηπρηαθψλ 

θαηεπζχλζεσλ (1
ν
 θαη 2

ν
 έηνο θνηλφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο), νη νπνίεο ζα έθεξαλ ηηο 

νλνκαζίεο «Πνιηηηθή θαη Γηεζλείο ρέζεηο» «Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ» θαη «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» αληηζηνίρσο. ηφρνο ηνπο ήηαλ λα έξζνπλ νη 

θνηηεηέο ζε επαθή κε φια, θαηά ην δπλαηφλ, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο θαη λα 

απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο ζε φια ηα πεδία ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ν.Α. Δπξψπεο.  

Σειηθά ε φιε ζπδήηεζε θαηέζηε άλεπ αληηθεηκέλνπ θαζψο ν Νένο Νφκνο γηα ηελ 

Αλψηαηε Δθπαίδεπζε άιιαμε ηα δεδνκέλα σο πξνο ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Σκεκάησλ 

θαζψο θαη ηελ φιε θηινζνθία αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.  

1.3.Γηδαθηηθφ έξγν 

ηελ ελφηεηα απηή αμηνινγνχκε ην δηδαθηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξεηαη ζην Σκήκα 

Βαιθαληθψλ πνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν βαζηζκέλνη ζηα απνγξαθηθά δειηία 

εμακεληαίσλ καζεκάησλ (Τ2/1
ν
 κέξνο) πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σ.Β.. θαζψο 

θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο Τ3 ηνπ καζεκάησλ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηφο καο ζην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

2010-11.  

Σςγκενηπωηικά εςπήμαηα ζηα απογπαθικά δεληία εξαμηνιαίυν μαθημάηων ηων μελών 

ΓΔΠ (Τ2/1
ο
 μέπορ) 

Κξίζεθε ζθφπηκν γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη επειημίαο ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο, λα γίλεη εζσηεξηθή αμηνιφγεζε κφλν ζηα καζήκαηα ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε 

πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη κάιηζηα φζσλ ππεξεηνχλ θαλνληθά: δειαδή φρη 

φζσλ απνπζηάδνπλ κε εθπαηδεπηηθή άδεηα, θαζψο λένη δηνξηζκνί ζην Σκήκα δελ εθθξεκνχλ. 

Λφγσ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ θ.ιπ., ηειηθά ζπγθεληξψζεθαλ 17 απνγξαθηθά δειηία 

(Τ2/1
ν
 κέξνο), 6 απφ κέιε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, 4 απφ Δπίθνπξνπο 

Καζεγεηέο θαη 7 απφ Λέθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα σο πξνο ηα απνηειέζκαηα: 

Γηδαθηέα χιε 

ινη νη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαιέμεσλ, ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ, ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

αζθήζεσλ, ησλ παξνπζηάζεσλ εξγαζηψλ θαη άιισλ.  Οη πην ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο είλαη νη δηαιέμεηο, νη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη νη παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ.  Ζ χιε 
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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 

πξφζθαηα. Καλείο θαζεγεηήο δελ αλέθεξε επηθάιπςε χιεο κε άιιν κάζεκα.  

Γηδαθηηθά βνεζήκαηα 

Σα δηαλεκφκελα ζηνπο θνηηεηέο βνεζήκαηα είλαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ησλ 

θαζεγεηψλ βηβιία πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 80-90% ηεο δηδαζθφκελεο  χιεο.  Οη 

πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο, πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο δηδαθηηθνχ 

εγρεηξηδίνπ. Οη δηδάζθνληεο δήισζαλ σο θχξηα πεγή γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

βνεζεκάησλ ηελ ελεκέξσζή ηνπο απφ ηε ζρεηηθή κε ην κάζεκα βηβιηνγξαθία. Οη 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.  

χκθσλα κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σ.Β.., 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 

πζηήκαηνο Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο  - ΑΣ (CoMPUs) - ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθή έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ηελ 

ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Π.Γ.Μ. Δληνχηνηο, ππάξρεη ην 

γεληθφηεξν αίηεκα σο πξνο ηελ αθφκα κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη βηβιηνζεθψλ. 

Μέζα θαη ππνδνκέο γηα ην Π.Π.. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ ζεσξεί ζε γεληθέο γξακκέο θαη κε βάζε 

ηελ ηξέρνπζα δπζκελή δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία φηη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίεο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο δηδαζθαιίαο ηνπ Π.Π.. Οπζηαζηηθά, 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. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ φηη ζα έπξεπε λα ππήξρε έλα εξγαζηήξην πιήξσο εμνπιηζκέλν κε 

νπηηθν-αθνπζηηθά κέζα/DVD, CD θαη ηειεφξαζε κε εθπνκπέο ζηηο δηδαζθφκελεο ζην Σ.Β.. 

γιψζζεο, φπνπ νη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζνχλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. 

Αμηνπνίεζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

Οη ΣΠΔ 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.  Σα πεξηζζφηεξα κέιε ΓΔΠ,  ρξεζηκνπνηνχλ data projector θαη 

Microsoft Powerpoint ζηα καζήκαηά ηνπο, ελψ 2 κέιε ηνπ ΓΔΠ έρνπλ πξνηίκεζε πξνο ην 

CoMPUs, φπνπ βξίζθνληαη φιεο νη εηζεγήζεηο ηνπ καζήκαηνο ςεθηνπνηεκέλεο θαη 

δηαηίζεληαη ζηνπο θνηηεηέο κέζσ ηνπ ΑΣ. Δπηπιένλ, δηαηίζεληαη ςεθηαθά νδεγίεο γηα ηηο 



 8 

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 Σ.Β.. ηνπ Π.Γ.Μ. 

Οη 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 & Καζνδήγεζε Φνηηεηψλ/πλεξγαζίεο  

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. 

Χο 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.  

πκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα 

Γελ ππάξρεη θάπνην γεληθφ κέηξν γηα ηελ  παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ. Απφ ηηο 

ζρεηηθέο δειψζεηο ησλ κειψλ ΓΔΠ, ζε έλα κάζεκα πξνζέξρεηαη ην 0-20% ησλ θνηηεηψλ, 

ζηα καζήκαηα 7 κειψλ ΓΔΠ πξνζέξρεηαη ην 20-40% ησλ θνηηεηψλ, ζηα καζήκαηα 6 κειψλ 

ΓΔΠ πξνζέξρεηαη ην 40-60% ησλ θνηηεηψλ. ηα 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 

Οη θαζεγεηέο εθαξκφδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο φζα πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ. Οη θαζεγεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ. Οη 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. Σξία κέιε ΓΔΠ 

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) 

Ο νξηζκέλνο απφ ηνλ ζχιινγν θνηηεηψλ ηνπ Σ.Β.. εθπξφζσπφο ηνπο –ζε 

ζπλελλφεζε κε ην θάζε κέινο ηνπ ΓΔΠ- 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 Σ.Β.. κε ηελ επζχλε ηνπ δηδάζθνληα θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ θνηηεηψλ. 

  Αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα ζην Σκήκα (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). 

ηελ 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)  

Σέινο, 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 (Πίλαθαο 1) κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο   (Δξσηήζεηο 1-14): 

 ηελ ηειεπηαία γξακκή ησλ πηλάθσλ δίλνληαη νη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη κε βάζε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ 2007-8  έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα κέηξν ζχγθξηζεο. Παξά ην κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ρσξίδεη ηηο δπν αμηνινγήζεηο, νη πιεζπζκνί ησλ δπν δεηγκάησλ είλαη 

δηαθνξεηηθνί, νπφηε πξνθαιεί εληχπσζε ην φηη νη απνθιίζεηο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

εξσηήζεσλ 1-14 είλαη ακειεηέεο. Άμηα ιφγνπ δηαθνξνπνίεζε (βειηίσζε) ππάξρεη κφλν ζην 

εξψηεκα 5 πνπ αλαθέξεηαη ζην ρξφλν δηαλνκήο ησλ ζπγγξακκάησλ θαη ε πηζαλφηεξε 

εμήγεζε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ «Δπδφμνπ».  
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Πίνακαρ 1: Μέζοι όποι αξιολόγηζηρ ηυν μαθημάηυν ηος Π.Π.. ηος Σμήμαηορ 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΜΟ 2008 

MO 2010 

4.2 

4,2 

4.2 

4,0 

4,1 

4,1 

3,9 

4,0 

3,3 

4,1 

3,9 

3,8 

3,6 

3,7 

3,7 

3,6 

3,4 

3,5 

3,4 

3,5 

1,8 

1,8 

1,9 

2,1 

3,6 

3,5 

3,9 

3,8 

 

1. Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;  

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

3. Ζ χιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε; 

4. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο; 

5. Σα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα («ζχγγξακκα», ζεκεηψζεηο,  πξφζζεηε 

βηβιηνγξαθία) ρνξεγήζεθαλ εγθαίξσο; 

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

7. Πφζν εχθνια δηαζέζηκε είλαη ε βηβιηνγξαθία ζηελ Παλεπηζηεκηαθή 

Βηβιηνζήθε; 

8. Πφζν απαξαίηεηα θξίλεηε ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ καζήκαηνο; 

9. Υξήζε γλψζεσλ απφ / ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα. 

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

11. Υξεζηκφηεηα χπαξμεο θξνληηζηεξίσλ. 

12. Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θξνληηζηεξίσλ. 

13. Πψο θξίλεηε ηνλ αξηζκφ Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θφξην 

εξγαζίαο; 

14. Γηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο. 

Οη θνηηεηέο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ  ζην Σκήκα 

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). ηελ 

ελφηεηα απηή, κέηξηα ήηαλ ε βαζκνινγία κφλνλ ζηε δπλαηφηεηα γηα βειηίσζε ησλ εξγαζηψλ 

(Δξψηεζε 20). 
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Αθνινπζεί ξαβδφγξακκα (Πίλαθαο 2) κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνθνξηθέο/γξαπηέο εξγαζίεο ζην Σκήκα   (Δξσηήζεηο 15-

21). Καη ζηηο εξσηήζεηο απηέο δελ παξνπζηάδεηαη άμηα ιφγνπ δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηα 

επξήκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-8. : 

 

Πίνακαρ 2: Μέζοι όποι αξιολόγηζηρ ηυν επγαζιών ηος Π.Π..  ζηο Σμήμα 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 15 16 17 18 19 20 21 

Μ.Ο 2008 4,2  4,1 3,4 4,1 4,2 3,8 4,1 

M.O 2010 4,3 4.2 3,6 4,1 4,3 3,9 4,1 

 

 

15. Σν ζέκα δφζεθε εγθαίξσο; 

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

ινγηθή; 

17. Τπήξρε ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πιηθφ ζηε βηβιηνζήθε; 

18. Τπήξρε θαζνδήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα; 

19. Σα 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; 

ε φια ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο, νη θνηηεηέο 

ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο πςειφηεξεο θιίκαθεο. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί 

φηη ζε 5 απφ ηα έμη εξσηήκαηα ηεο νκάδαο απηήο ν κέζνο φξνο ππνιείπεηαη πνιχ ειαθξά ηνπ 

αληίζηνηρνπ γηα ην 2008. 

Αθνινπζεί ξαβδφγξακκα (Πίλαθαο 3) κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο δηδάζθνληεο (Δξσηήζεηο 22-27): 
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Πίνακαρ 3: Μέζοι όποι αξιολόγηζηρ ηυν διδαζκόνηυν  ηος Π.Π..  ζηο Σμήμα 

 

ΔΡΩΣΗΗ 22 23 24 25 26 27 

Μ.Ο.2008 

M.O. 2010 

4,3 

4,3 

4,2 

4,1 

4,4 

4,2 

4,4 

4,3 

4,5 

4,4 

4,4 

4,3 

22. Οξγαλψλεη 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;   

ε φια ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη ηελ 

επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ, νη θνηηεηέο επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κέηξηεο έσο 

ηθαλνπνηεηηθέο βαζκνινγίεο, θαηψηεξεο ησλ αληίζηνηρσλ γηα ηα κέιε ΓΔΠ, αιιά ειαθξψο ή 

θαη αξθεηά (30 & 31) κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηεο αμηνιφγεζεο  2007-8.. 

ην παξαθάησ ξαβδφγξακκα (Πίλαθαο 4) απνηππψλνληαη νη κέζνη φξνη αμηνιφγεζεο 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ θαη ηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο   

(Δξσηήζεηο 28-32): 

 

28. Πψο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο; 

29.  Πψο 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;  
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Πίνακαρ 4: Μέζοι όποι αξιολόγηζηρ ηος επικοςπικό πποζυπικού και ηυν επγαζηηπίυν 

ηος Π.Π.. ζηο Σμήμα 

 

ΔΡΩΣΗΗ 28 29 30 31 32 

Μ.Ο. 2008 

M.O. 2010 

3,1 

3,3 

3,2 

3,3 

3,1 

3,9 

3,4 

3,9 

3,0 

3,2 

Σέινο, 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). ε ζρέζε κε ην πξφζθαην παξειζφλ νη θνηηεηέο δειψλνπλ φηη παξαθνινπζνχλ 

καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα ηαθηηθφηεξα,  αιιά εμαθνινπζνχλ λα παξαδέρνληαη φηη ε ινηπή 

ελαζρφιεζε ηνπο κε ηα καζήκαηα είλαη ραιαξή κέζα ζην εμάκελν. 

ην αθφινπζν ξαβδφγξακκα (Πίλαθαο 5) θαίλνληαη νη κέζνη φξνη αμηνιφγεζεο ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο (Δξσηήζεηο 33-37): 

 

 

Πίνακαρ 5: Μέζοι όποι αςηοαξιολόγηζηρ ηυν θοιηηηών ηος Π.Π.. ηος Σμήμαηορ 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 33 34 35 36 37 

M.O. 2008 

M.O. 2010 

 

4,1 

4.4 

3,2 

4,0 

3,9 

3,9 

3,5 

3,4 

2,4 

2,3 
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33. Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηηο δηαιέμεηο. 

34. Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηα εξγαζηήξηα. 

35. Αληαπνθξίλνκαη ζπζηεκαηηθά ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο  / αζθήζεηο 

36. Μειεηψ ζπζηεκαηηθά ηελ χιε. 

37. Αθηεξψλσ εβδνκαδηαία γηα κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο: 

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

 

1.4. Δξεπλεηηθφ έξγν 

Γεληθά 

Ζ παξνχζα αμηνιφγεζε έγηλε κε βάζε ηα αηνκηθά απνγξαθηθά δειηία (Τ2/2
ν
 κέξνο) 

πνπ ππέβαιαλ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σ.Β.. ζε έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπο. Κξίζεθε ζθφπηκν 

γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη επειημίαο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, λα γίλεη 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε κφλν ζηα καζήκαηα ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν θαη 

κάιηζηα φζσλ ππεξεηνχλ θαλνληθά: δειαδή φρη φζσλ απνπζηάδνπλ κε εθπαηδεπηηθή άδεηα.  

Λφγσ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ θ.ιπ., ηειηθά ζπγθεληξψζεθαλ 17 απνγξαθηθά δειηία, 6 

απφ κέιε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, 4 απφ Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο θαη 7 

απφ Λέθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ ηα ζηνηρεία λα είλαη ζπγθξίζηκα θαη ε πεξίνδνο 

αλαθνξάο εληαία, απνθαζίζηεθε ε παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεληαεηία 2006-2010, 

δελ πεξηειήθζεζαλ, δειαδή, ηα ζηνηρεία πνπ θάπνηνη θαζεγεηέο έδσζαλ γηα ηνπο 3-4 

πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011 θαζψο θαη γηα έηε πξν ηνπ 2006.  

Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ε πξνζσπνπνίεζε ησλ επξεκάησλ, επηιέρζεθε ε εμήο κεζνδνινγία: Να 

παξαηεζνχλ ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

έξγνπ γηα ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σ.Β.. ζπλνιηθά θαη ζε κέζνπο φξνπο (πίλαθεο Α.1 θαη  Α.2). Να 

παξαηεζνχλ ηα ίδηα ζηνηρεία αλά βαζκίδα (πίλαθεο Β.1 θαη Β.2). Με ηνλ ηξφπν απηφλ 

αληηκεησπίζηεθε ην πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη ζε θάπνηα απνγξαθηθά δελ 

ππήξραλ αθξηβή αξηζκεηηθά ζηνηρεία (π.ρ. εηεξναλαθνξέο).      

Δπηπιένλ επηιέρζεθε ε παξάζεζε θαη ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ κε ηα αληίζηνηρα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ 2008 ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη 

επηηεπρζεί ζηελ πεξίνδν απηήλ. Δπηπιένλ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ΔΓΠ ηνπ ΣΒ έρεη 

αλαλεσζεί θαη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην 2008. πγθεθξηκέλα, Οη Αλαπιεξσηέο 

Καζεγεηέο είλαη πιένλ έμη ιφγσ ηεο εμέιημεο ζηε βαζκίδα απηήλ ηεζζάξσλ επηθνχξσλ θαη 

ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ελφο Αλ. Καζεγεηή. ηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή είρακε 

ηέζζεξηο εμειίμεηο ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή, αιιά θαη ηελ πξνζζήθε πέληε Δπηθνχξσλ 

απφ ηελ εμέιημε ηνπο απφ Λέθηνξεο. Σέινο, εθιέρζεθαλ θαη δηνξίζηεθαλ 5 Λέθηνξεο.   

 Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ζε πίλαθεο  

Απιθμόρ δημοζιεύζευν 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα Α.1. πξνθχπηεη φηη ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ 

Σ.Β.. ζπγγξάθνπλ θαηά κέζν φξν έλα βηβιίν ή κνλνγξαθία αλά 5 ρξφληα θαη 1 άξζξν ζε 

επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο θάζε 2 ρξφληα.   Δπηπιένλ, δεκνζηεχνπλ κηα εξγαζία ζε 
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πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη κηα ζε ζπιινγηθφ ηφκν θάζε ρξφλν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε 

έληνλε, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία, παξνπζία ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σ.Β.. ζε 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, Δίλαη, επίζεο, ελδεηθηηθφ ην φηη ε πνιπζπιιεθηηθφηεηα ηνπ 

Σκήκαηνο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα απνηππψλεηαη ζηελ παλζπεξκία ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ 

ζε φια ηα  πεδία θαη είδε δεκνζηεχζεσλ ηνπ πίλαθα. εκαληηθφ θαη ελζαξξπληηθφ είλαη ην 

φηη δηαθαίλεηαη κηα ζηαζεξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην απνγξαθηθφ δειηίν. ε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 2008, 

παξνπζηάδεηαη αμηνζεκείσηε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί 

κε ην ζχζηεκα ησλ θξηηψλ.  

 

Α. 1. ύνολο για όλα ηα μέλη ΓΔΠ και μέζορ όπορ (ζε παπένθεζη) ανά μέλορ ΓΔΠ  

 

Β
ηβ

ι
ία

/κ
ν
λν

γξ
α

θ
ίε

ο 

Δ
π

ηζ
ηε

κ
ν
λη

θ

ά
 π

εξ
ην

δ
ηθ

ά
 

κ
ε 

θ
ξ
ηη

έο
 

Δ
π

ηζ
ηε

κ
ν
λη

θ

ά
 π

εξ
ην

δ
ηθ

ά
 

ρσ
ξ

ίο
 θ

ξ
ηη

έο
 

Π
ξ
α

θ
ηη

θ
ά

 

ζ
π
λε

δ
ξ
ίσ

λ 

κ
ε 

θ
ξ
ηη

έο
 

Π
ξ
α

θ
ηη

θ
ά

 

9
ζ

π
λε

δ
ξ
ίσ

λ 

ρσ
ξ

ίο
 θ

ξ
ηη

έο
 

Κ
εθ

ά
ι
α

ηα
 ζ

ε 

ζ
π
ι
ι
ν
γη

θ
ν
χ
ο 

ηφ
κ

ν
π

ο 

Ά
ι
ι
εο

 

εξ
γα

ζ
ίε

ο 

Α
λα

θ
ν
ηλ

ψ
ζ

εη
ο 

ζ
ε 

επ
ηζ

η.
 

ζ
π
λέ

δ
ξ
ηα

 (
κ

ε 

θ
ξ
ηη

έο
) 

ρσ
ξ

ίο
 

π
ξ
α

θ
ηη

θ
ά

 

Α
λα

θ
ν
ηλ

ψ
ζ

εη
ο 

ζ
ε 

επ
ηζ

η.
 

ζ
π
λέ

δ
ξ
ηα

 

(ρ
σ

ξ
ίο

 θ
ξ
ηη

έο
) 

ρσ
ξ

ίο
 

π
ξ
α

θ
ηη

θ
ά

 
Ά

ι
ι
α

  

2010 3 6  9  8 3 6 5 13 

2009 2 8  14 5 18 5 10 3 3 

2008 1 14 1 20 3 15 8 8 2 4 

2007 6 14 4 13  17 1 7 2 2 

2006 4 6  25 1 14 6 5 2 4 

χλνιν 

 

2004-08 

16 

(0,94) 

19  

(1,5) 

47 (2,8) 

32 (2,5) 

5    

(0,3) 

5    

(0,4) 

85   

 (5) 

72   

(5,5) 

9  

 (0,6)   

4   (0,3) 

72  

(4,2) 

57  

(4,4) 

23   

(1,3) 

12   

(0,9) 

36   

(2,1) 

45   

(3,5) 

14 (0,8) 

21 (1,6) 

26  

(1,6) 

20 (1,5) 

Πηγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σ.Β.. 

 Δμεηδηθεχνληαο αλά βαζκίδα, ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ, δηαπηζηψλνπκε 

φηη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν φξν  ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα έλαληη 

ησλ επηθνχξσλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ζηα πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ θαη βξαρχ έλαληη ησλ ιεθηφξσλ. Οη επίθνπξνη θαζεγεηέο έρνπλ πξνβάδηζκα ζηα 

θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο. Σέινο, νη ιέθηνξεο έρνπλ πξνβάδηζκα ζηηο αλαθνηλψζεηο 

ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο θαη ρσξίο πξαθηηθά θαη έλαλ ζαθή δπλακηζκφ ζε φιεο 

ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεκνζηεχζεσλ. 
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Β.1.  ύνολο και μέζορ όπορ ανά βαθμίδα Αναπληπυηέρ Καθηγηηέρ – Δπίκοςποι 

Καθηγηηέρ- Λέκηοπερ 
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Ά
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2010 1-1-1 3-0-3   7-4-10 0-1-0 4-4-0 0-1-2 0-2-1 0-2-3 1-10-2 

2009 1-1-0 4-0-4  3-1-5  6-9-3 0-1-4 0-1-5 0-2-1 1-1-1 

2008 0-1-0 6-2-6 0-1-0 15-3-6 0-2-3 2-8-5 0-0-8 1-5-4 0-1-1 1-2-1 

2007 0-1-5 6-5-3 0-0-4 4-3-7 0-0-3 5-9-3 0-0-1 2-6-0 0-2-0 0-1-1 

2006 3-0-1 3-0-3  9-5-6  8-4-2 0-1-5 1-3-1 0-0-2 2-2-0 

χλνιν 

2004-08 

 

5-4-7 

4-9-6 

 

21-7-19 

10-11-

11 

 

0-1-4 

0-0-5 

 

38-16-

31 

17-33-

22 

 

0-3-6 

0-3-1 

25-34-

13 

11-19-

28 

 

0-3-20 

0-7-5 

 

4-17-11 

13-14-

28 

 

0-7-7 

2-16-3 

 

5-16-5 

4-4-13 

Πηγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σ.Β.. 

  

 

Αναγνώπιζη ηος επιζηημονικού και άλλος  έπγος 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη άιινπ έξγνπ απφ ηα ζηνηρεία 

ηνπ πίλαθα Α.2. δηαθαίλεηαη φηη ζην έξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σ.Β.. 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. Ζ ηάζε είλαη ζαθψο 

απμεηηθή θαη ηα επξήκαηα ζα εκθάληδαλ κηα αχμεζε άλσ ηνπ 30% αλ είραλ πεξηιεθζεί ηα 

απνγξαθηθά δπν επίθνπξσλ θαζεγεηψλ κε κεγάιν αξηζκφ εηεξναλαθνξψλ (ε κηα είρε 

εθπαηδεπηηθή άδεηα θαη ν άιινο έζηεηιε ηα ζηνηρεία αθνχ είρε νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία.  
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Α.2. ύνολο για όλα ηα μέλη ΓΔΠ και μέζορ όπορ (ζε παπένθεζη) ανά μέλορ ΓΔΠ ηος 

Σ.Β.. 
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2010 96 12 2 8 4 5  6 7 

2009 59 6 2 6 1 12   5 

2008 57 6 3 4 3 9  2 4 

2007 42 20 9 9 2 7  3 6 

2006 50 10 7 13 7 18  2 13 

ύλνιν  

Μ.Ο. 

2003-08 

Μ.Ο. 

304 

(18,4) 

247 

  (20,6) 

54 

(3,3) 

114 

 (9,5) 

23 

(1,9) 

34 

  (2,6) 
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(2,4) 

22 

 (1,8) 
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 (0.6) 
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Πηγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σ.Β.. 

 Δμεηδηθεχνληαο αλά βαζκίδα, ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ, δηαπηζηψλνπκε 

φηη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο έρνπλ ζαθέο πξνβάδηζκα έλαληη ησλ άιισλ δπν βαζκίδσλ 

ζηηο εηεξναλαθνξέο, θαη ζηηο πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα. Οη ιέθηνξεο 

έρνπλ ζαθέο πξνβάδηζκα ζηηο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ, ηηο βηβιηνθξηζίεο 

θαη ηηο ζπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ. Οη ρακειέο επηδφζεηο ησλ 

επηθνχξσλ νθείινληαη θαη ζηνλ παξάγνληα πνπ πξναλαθέξζεθε.  

 

 Β.2.  ύνολο και μέζορ όπορ ανά βαθμίδα Αναπληπυηέρ Καθηγηηέρ – Δπίκοςποι 

Καθηγηηέρ- Λέκηοπερ 
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2010 21-6-19 1-6-5 2-0-0 4-0-4 1-0-3 1-2-2 3-0-4 3-0-3 5-0-2 

2009 39-8-12 0-4-2 0-3-1 1-3-2 0-0-1 5-4-3 0-0-2  2-1-2 

2008 14-13-30 0-1-5 1-6-2 1-2-1 2-0-1 5-1-3 0-0-3 1-0-1 1-1-2 

2007 31-6-5 7-11-2 4-1-4 6-1-2 1-0-1 2-3-2 2-0-0 3-0-0 1-5-0 

2006 21-10-59 3-2-5 2-1-4 6-2-5 2-1-4 12-3-3 2-0-1 1-1-0 10-1-3 

ύλνιν 

Μ.Ο. 

 

2003-8 

Μ.Ο. 

126-43-

125 

25,2-10,7-

17,8 

37-98-113 

18,5-24,5-

—18,8 

11-23-19 

2,2-5,7-2,7 

 

5-9-100 

1,7-2,2-

16,7 

9-11-10 

1,8-2,7- 

1,4 

2-9-23 

0,6-2,2-3.8 

16-7-14 

3,2-1,7-2 

 

3-3-16 

1-0,6-2,7 

6-1-10 

1,2-0,2-1,4 

 

2-0-6 

0,6-0-1 

25-13-13 

5-3,2-1,9 

 

8-27-26 

2,7-6,8-

4,3 

7-0-10 

1,4-0-1,4 

8-1-4 

1,6-0,2-0,6 

 

1-1-0 

19-8-9 

3,8-2-1- 

1,3 

Πηγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σ.Β.. 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

2.1 Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Οικονομική και Πολιηική Γιακςβέπνηζη 

ζηη ΝΑ Δςπώπη» 

ηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ην Σ.Β.. 

πξνρψξεζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08 ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ήδε ιεηηνπξγνχληνο απφ 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-05 Π.Μ.. κε ηνλ ηίηιν «Βαιθαληνινγία» (ΦΔΚ, αξ. θ. 753, η. Β΄, 

19.05.2004) ζε λέν Π.Μ.. κε ηνλ ηίηιν «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ 

Δπξψπε» βάζεη ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ: 

 α) κε αξηζ. 96139/Β7/ΦΔΚ 2325, η. Β΄ 7-12-2007, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

Π.Μ.. ζην Σ.Β.. θαη β) κε αξηζ. 91831/Β7/ΦΔΚ 2600, η. Β΄ 22-12-2008.   

Οη εηζαρζέληεο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-07 έθαλαλ  

ρξήζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο πεξί κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 12) ηνπ λένπ 

ηξνπνπνηεηηθνχ ΦΔΚ 2325, η. Β΄ 7-12-2007 ηνπ Π.Μ.., πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνλεκεζεί ην 

λέν Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε». 

ην πιαίζην απηήο ηεο αλακφξθσζεο, ην Π.Μ.. ηνπ Σ.Β..: 

1. απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 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 Π.Μ.. ηνπ Σ.Β.. 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 Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε.  

Ζ παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ Π.Μ.. εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ φξνπ «Γηαθπβέξλεζε» 

(Governance). Πξφθεηηαη γηα έλαλ επίθαηξν φξν, ν νπνίνο ζπλδέεη ην Κξάηνο θαη ηελ 

Οηθνλνκία ελ γέλεη κε ηε ιεγφκελε  Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ. Ζ αλαδήηεζε απηήο ηεο λέαο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρψξσλ, ηνπ Κξάηνπο, ηεο Αγνξάο θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, 

πνπ επηρεηξείηαη ήδε ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνηειεί ην πξνέρνλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έλλνηαο ηεο «Γηαθπβέξλεζεο». Με 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. 

θνπφο ηνπ Π.Μ.. 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 Ν.Α. Δπξψπεο, 

• ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

• ηεο ζπγθξηηηθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ θξαηψλ ηεο Ν.Α. 

Δπξψπεο, 

• ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Σν Π.Μ.. ηνπ Σ.Β.., δίλνληαο έκθαζε απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξέρνληα πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο ζε άκεζε δηαζχλδεζε 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,  
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• 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. ην Π.Μ. ηνπ Σ.Β.. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γίλνληαη δεθηνί νη 

θάηνρνη πηπρίσλ ηνπ ηδίνπ Σκήκαηνο, Σκεκάησλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηθψλ, Ννκηθψλ, 

Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ, Βαιθαληθψλ θαη Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ, Σκεκάησλ Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ (Δ.Α.Π.), θαζψο θαη Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο εκεδαπήο θαη νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, 

εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί νη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π./πξψελ 

ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. Γίλνληαη, επίζεο, δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Σ.Δ.Η. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

3. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζην Π.Μ.. είλαη 15, εθ ησλ 

νπνίσλ, ηα 9 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα δχν είλαη επηινγήο απφ 3 δεχγε επηιεγνκέλσλ 

καζεκάησλ. Πξνζθέξνληαη, επίζεο θαη δχν καζήκαηα ππνρξεσηηθά ππνζηεξηθηηθά ηα νπνία 

δελ πηζηψλνληαη κε δηδαθηηθέο κνλάδεο. 

4. Σν 2010 ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Π.Μ.., πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008 (ΦΔΚ 148/η. 

Α΄/16.7.2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3696/2008 (ΦΔΚ 

177/η. Α΄/25.8.2008). ην πιαίζην απηφ θαζνξίζηεθαλ επαθξηβψο δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επάξθεηα ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο, ηελ εμέηαζε ζηελ μέλε 

γιψζζα ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γισζζνκάζεηαο, κε ηε δηεχξπλζε 

ησλ θαηεγνξηψλ πηπρηνχρσλ, νη νπνίνη γίλνληαη δεθηνί ζην Π.Μ.. θαζψο θαη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο Μ.Γ.Δ.  

5. Καζνξίζηεθε 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 Π.Μ.. κε ηνλ ηίηιν 

«Βαιθαληνινγία». 

6. ην γεληθφηεξν πιαίζην δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ην 

ΠΜ «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ησλ Υσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο» 

- Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ δηνξγάλσζε ζηηο 14.12.2010 ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν 

ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΣΒ θαη ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Φιψξηλαο εκεξίδα κε ζέκα: «Ζ 

Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη νη Δπηπηψζεηο ηεο γηα ηελ Δ.Δ. θαη ηελ Διιάδα». Ζ εθδήισζε έιαβε 

ρψξα ζην ακθηζέαηξν ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε πιήζνο 

επηζηεκφλσλ, θνηηεηψλ θαη πνιηηψλ. 

 

Bεληίυζη ηηρ παπεσόμενηρ εκπαίδεςζηρ και ενζυμάηυζηρ ηυν νέυν 

ηεσνολογιών ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία: 

Τπνρξέσζε ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ.. είλαη λα ππνβάινπλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

εμακήλνπ πξνο δηαλνκή ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Π.Μ.. 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.  

Σαπηφρξνλα, απφ πνιινχο δηδάζθνληεο έγηλε αλάξηεζε Φεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Τιηθνχ ζην Γηαδίθηπν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Compus  κε ηελ 

παξάιιειε δεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα ηα καζήκαηα ηνπ Π.Μ.. θαη ηελ αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ πιηθνχ (εκεηψζεηο, Αζθήζεηο, Γηαθάλεηεο Γηαιέμεσλ θ.ιπ.) γηα 
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ρξήζε απφ ην δηαδίθηπν. ηφρνο είλαη, πνιχ ζχληνκα, φια ηα παξαπάλσ λα νξγαλσζνχλ κε 

εληαίν ηξφπν θαη λα είλαη πξνζβάζηκα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.  

Ο ηζηφηνπνο ηνπ θάζε καζήκαηνο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ: Πεξηερφκελν 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 Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ, 

κε πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή θαη κηα δπηηθνεπξσπατθή γιψζζα.) 

Σέινο, ζην πιαίζην ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο, ιεηηνπξγεί ζρεηηθφ blog κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηφζν ζε ζρέζε κε ην ΠΜ φζν θαη κε 

πιεξνθνξίεο γηα άιια κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ζπλέδξηα, δηαιέμεηο θ.ά.  

 

Θεζμόρ ςμβούλος Καθηγηηή 

Σν Σ.Β.. έρεη ήδε πηνζεηήζεη ηνλ ζεζκφ ηνπ πκβνχινπ Καζεγεηή ζην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, φπνπ θάζε θνηηεηήο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ χκβνπιν Καζεγεηή 

ηνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ. 

 

Καηά ηο ακαδημαφκό έηορ 2010-11, η καηανομή ηυν διδαζκόνηυν ζηο Π.Μ.. 

έσει υρ εξήρ: 

- Αναπληπυηέρ Καθηγηηέρ: 5 

- Δπίκοςποι Καθηγηηέρ: 5 

- Λέκηοπερ: 1 

- Πποζκεκλημένοι Δπιζηήμονερ: - 

 

Σο πεπιεσόμενο ηηρ αξιολόγηζηρ, οι διαδικαζίερ ζςλλογήρ δεδομένυν και ηο 

δείγμα  

ηελ ελφηεηα απηή αμηνινγνχκε ην δηδαθηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξεηαη ζην Π.Μ.. ηνπ 

Σ.Β.. βαζηζκέλνη ζε απνγξαθηθά δειηία καζεκάησλ πνπ ζπκπιήξσζαλ κέιε ΓΔΠ ηνπ 

Σ.Β.. θαη εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο πνπ ζπκπιήξσζαλ νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο 2010-11.  

χκθσλα κε ηα Απνγξαθηθά Γειηία Δμακεληαίσλ Μαζεκάησλ ηα νπνία έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηδάζθνληεο, έρνπλ δηαηππσζεί ε πεξηγξαθή/πεξηερφκελν θαζψο θαη 

νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ. Σα δηδαθηηθά βνεζήκαηα ηα νπνία πξνηείλνληαη 

επξίζθνληαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Π.Μ.. θαζψο θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Σ.Β.. Οη 

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. 

 

Από ηην επεξεπγαζία ηυν επυηημαηολογίυν ηυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών για 

ηο ακαδημαφκό έηορ 2010-11 πποκύπηοςν ηα εξήρ: 

- ρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 1-14, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα 

δηδαζθφκελα καζήκαηα, ε γλψκε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη απφ κέηξηα 

έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή (ν κέζνο φξνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,08 θαη 4,71, ζηελ 
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θιίκαθα ηνπ 5).  Γελ ππνινγίδνληαη νη εξσηήζεηο 11 θαη 12, επεηδή αθνξνχλ 

θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα. 

- Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 15-21, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο 

εξγαζίαο πνπ εθπνλνχληαη απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο,  παξνπζηάδεη ηελ 

ίδηα εηθφλα: θπκαίλεηαη κεηαμχ 3,43 θαη 4,59. 

- Πνιχ θαιχηεξε εκθαλίδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ (εξσηήζεηο 22-27), 

θαζψο ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα απηήλ ηελ νκάδα εξσηήζεσλ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 4,19 θαη 4,82. 

- ζνλ αθνξά ην εξγαζηήξην Ζ/Τ (εξσηήζεηο 29-32), ν κέζνο φξνο ησλ 

απαληήζεσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,9 θαη 4,1. 

- Σέινο, απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 33-37, νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηελ 

επηκέιεηα θαη ηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε 

εηθφλα ε νπνία πξνθχπηεη είλαη ηθαλνπνηεηηθή: ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,77 θαη 4,94. 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΤΝΟΠΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ Π.Μ.. 
 Πίνακαρ 1: Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ποςδών 2010-11 

Σίηλορ Π.Μ..:         «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε» 

Mάθημα 

 

 

Ιζηόηοπορ 

 

 

ελίδα 

Οδηγού 

ποςδών 

Γιδάζκονηερ 

 

(ςνεπγάηερ) 

Τποσπευηικό / 

 

Καη'επιλογήν 

Αξιολόγηζη 

από θοιηηηή 

(Ναι / Όσι) 

Γιαλέξειρ 

 

 

Γηαθπβέξλεζε θαη Δπξσπατθή 

Έλσζε 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html 62 Κ. Κεληξσηήο ππνρξεσηηθφ Ναι Ναη 

πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html 62 Γ. Υξεζηίδεο ππνρξεσηηθφ Ναι Ναη 

Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη 

Αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html 62 Γ. Μαθξήο ππνρξεσηηθφ Ναι Ναη 

Μεζνδνινγία ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html 62 

Η. Μάλνο/Α. 

Γειεθάξε 

Τπνρξεσηηθφ 

ππνζηεξηθηηθφ Ναι  

Δθαξκνγέο ησλ Ζ/Τ ζηελ 

έξεπλα ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html 62 Ν. Κνπηζνππηάο 

Τπνρξεσηηθφ 

ππνζηεξηθηηθφ Ναι Ναη 

Αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο 

ρψξεο ηεο Ν. Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html 62 Α. αξξή ππνρξεσηηθφ Ναι  

Δπξσπατθή νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html 62 Υ. Νίθαο ππνρξεσηηθφ Ναι Ναη 

Εεηήκαηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ 

ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html 62 Ν. Εάηθνο ππνρξεσηηθφ Ναι Ναη 

Γηεζλείο ρέζεηο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html 62 Γ. Αθξηβνχιεο ππνρξεσηηθφ Ναι Ναη 

Γηεζλέο Δπηρεηξεζηαθφ 

Μάλαηδκελη 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html  Γελ πξνζθέξζεθε Δπηινγήο   

Γηαθπβέξλεζε ηνπ Γηεζλνχο 

Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html  Γελ πξνζθέξζεθε Δπηινγήο   
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Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Άκπλα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html  Κ. Κεληξσηήο Δπηινγήο Ναη Ναη 

Γεσπνιηηηθή ηεο Δλέξγεηαο θαη 

ησλ Μεηαθνξψλ 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html  

Γελ πξνζθέξζεθε 

 Δπηινγήο   

Δηδηθά Θέκαηα Γηεζλνχο 

Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html  

Γελ πξνζθέξζεθε 

 Δπηινγήο   

Ζ Μεηαλάζηεπζε ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

www.balkan.uowm.g

r/ ep-graduate.html  

Υ. Νίθαο-Β. 

Βιαζίδεο-Η. Μάλνο Δπηινγήο Ναι Ναη 
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Πίνακαρ 2: Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ποςδών 2010-11 

Σίηλορ Π.Μ..:          «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε»  

Μάθημα 

  

  

Πολλαπλή 

  

Βιβλιογπαθία 

ύνολο 

  

Ωπών 
Πιζηυηικέρ  

Μονάδερ 

Τπόβαθπος(Τ) 

Δπιζηημονικήρ 

Πεπιοσήρ(ΔΠ) 

Γενικών Γνώζευν(ΓΓ) 

Ανάπηςξηρ 

Γεξιοηήηυν(ΑΓ) 

Κοπμού(Κο) 

Διδίκεςζηρ(Δ) 

Καηεύθςνζηρ(Κα) 

Δγγεγπαμμένοι 

  

θοιηηηέρ 

Απιθμόρ Φοιηηηών 

πος ζςμμεηείσαν 

ζηιρ εξεηάζειρ 

Απιθμόρ Φοιηηηών 

πος πέπαζε επιηςσώρ 

ζηην 

κανονική & 

επαναληπηική εξέηαζη 

                  
Γηαθπβέξλεζε θαη 

Δπξσπατθή Έλσζε Ναη 20 10 Τ  Κν 16   

πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηε 
Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε Ναη 20  10 Τ  Κν 16   

Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη 

Αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 
Δπξψπεο  Ναη  20 10 Τ  Κν 16   

Μεζνδνινγία ησλ 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Ναη 20  -  ΓΓ Κν  16   

 Δθαξκνγέο ησλ Ζ/Τ 
ζηελ έξεπλα ησλ 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Ναη 20   -  ΓΓ  Κν 16   

Αλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο 

ρψξεο ηεο Ν. Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο 

 

 

Ναη 

 

 

20 

 

 

7,5 

 

 

Τ 

  

 

Κν 17   

 

Δπξσπατθή νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε  Ναη 20  7,5  Τ   Κν 17   

Εεηήκαηα Γηεζλνχο 
Γηθαίνπ ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε   Ναη  20  7,5     Κν 17   

Γηεζλείο ρέζεηο ζηε 
Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε Ναη 20 7,5 Τ Κν 17   

Γηεζλέο Δπηρεηξεζηαθφ 

Μάλαηδκελη         

Γηαθπβέξλεζε ηνπ 
Γηεζλνχο 

Υξεκαηνπηζησηηθνχ 

πζηήκαηνο         

                                                 

 Οη 15 είλαη εηζαρζέληεο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-11 θαη 1 είλαη εμ εηήζηαο αλαβνιήο ζπνπδψλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-10 
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Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη 

Άκπλα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο Ναη 20 5 ΔΠ Δ 12 12  

Γεσπνιηηηθή ηεο 

Δλέξγεηαο θαη ησλ 

Μεηαθνξψλ         

Δηδηθά Θέκαηα Γηεζλνχο 

Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ         

Ζ Μεηαλάζηεπζε ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε Ναη 20 5 ΔΠ Δ 12 12  

                                                 


 Πξφθεηηαη γηα ηνπο εηζαρζέληεο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-10 (απφ ην ζχλνιν ησλ 15 επηηπρφλησλ, 1 δηαγξαθή θαη 2 αλαβνιέο ζπνπδψλ, 

εηήζηα θαη εμακεληαία αληηζηνίρσο) 



Πίνακαρ 3: Διζασθένηερ και αποθοιηήζανηερ – Μεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ 

ζηην «Οικονομική και Πολιηική Γιακςβέπνηζη ζηη Ν.Α. Δςπώπη»
 

Έηνο Δηζαρζέληεο Απνθνηηήζαληεο 

2004-05
1
 10 8 

2005-06
1
 14 9 

2006-07 13* 9 

2007-08 3 2 

2008-09 12 2 

2009-10 15** 4 

2010-11 15 6 

*δηαγξαθή: 1 

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

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηε Βαιθαληνινγία: θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο 

απελεκήζεζαλ δχν (2) δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα ζηε «Βαιθαληνινγία». 

 

Πίνακαρ 4: Δξέλιξη ηος απιθμού αιηήζευν, πποζθοπών θέζευν από ηο Σμήμα, 

ειζακηέυν (εγγπαθών) και αποθοίηυν ζηο Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών 

(Π.Μ..) 

Σίηλορ 

Π.Μ..: 

«Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε»  

 2010-11 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 

Αηηήζεηο (α+β) 30 29 48 60  

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ 

Σκήκαηνο 
9 22 7   

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ 

Σκεκάησλ 

21 26 53   

Πξνζθνξέο 15 15 15 15  

Δγγξαθέο 16* 15 12 3  

Απφθνηηνη - - 2 7  

 

* 1 επηπιένλ εγγξαθή πξσηνεηνχο εμ εηήζηαο αλαβνιήο ζπνπδψλ 
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Πίνακαρ 5: Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζορ βαθμόρ πηςσίος ηυν αποθοίηυν ηος Μεηαπηςσιακού 

Ππογπάμμαηορ ποςδών 

Σίηλορ 

Π.Μ..: 

«Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε» (ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ 

ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2007-8) 

Έηνο Απνθνίηεζεο 

Καηαλνκή Βαζκψλ (%) 
Μέζνο όξνο Βαζκνινγίαο  

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

2005-2006      

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

2008-2009   76,9 23,1  

2009-2010  22,2 44,4 33,4  

2010-11  10 90   

ύλνιν      
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Πίνακαρ 6: Δξέλιξη ηος απιθμού αιηήζευν, πποζθοπών θέζευν από ηο Σμήμα, ειζακηέυν 

(εγγπαθών) και αποθοίηυν ζηο Ππόγπαμμα Γιδακηοπικών ποςδών 

 2010-

2011 

2009-

2010 

2008-

2009 

2007-

2008 

2006-

2007 

2005-

2006 

2004-

2005 

2003-

2004 

2002-

2003 

Αηηήζεηο (α+β) 8     2  1 1 

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ 

Σκήκαηνο 

1 2        

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ 

Σκεκάησλ 

7 6    2   1 

Πξνζθνξέο          

Δγγξαθέο 8 8    2  2 1 

Απφθνηηνη   1 1 1     

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ 

απνθνίησλ 

5   5 5 5  5 5 

Δπεξηγήζειρ: 

– Απφθνηηνη:  Αξηζκφο Γηδαθηφξσλ πνπ αλαθεξχρζεθαλ ζην έηνο πνπ αθνξά  ε 

ζηήιε. 

 

 

Τποδομέρ 

Σν Σ.Β.. θηινμελείηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. θαη ζπλεπψο αληηκεησπίδεη 

ζηελφηεηα ρψξσλ. ην πιαίζην απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ην Π.Μ.. ηνπ Σ.Β.. έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ μερσξηζηφ γξαθείν κε βηβιηνζήθε, 4 ζέζεηο ζηαζεξψλ Ζ/Τ, 2 εθηππσηέο, 1 

θνξεηφ video projector, θνξεηνχο ππνινγηζηέο, ζέζεηο εξγαζίαο γηα θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο θαη επίπισζε κε ηξαπέδηα, θαξέθιεο θαη πίλαθα. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-08 (νπζηαζηηθά, ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ 

Π.Μ..), αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα λα εκπινπηίδεηαη ην 

Π.Μ.. ηφζν κε βηβιία φζν θαη κε εμνπιηζκφ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ 

παξερφκελνπ έξγνπ δηδαζθφλησλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 

Μελλονηικοί ζηόσοι ηος Π.Μ.. 

Σν Π.Μ.. ηνπ Σ.Β.. απνζθνπεί ζηα πξνζερή ρξφληα ζηελ επίηεπμε ησλ 

παξαθάησ ζηφρσλ: 

 1. ηελ 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. 

 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. 
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 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 Π.Μ.. απφ άιια Παλεπηζηήκηα ζην πιαίζην νξγάλσζεο επηζηεκνληθνχ 

κεηαπηπρηαθνχ δηθηχνπ σο πξνο ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ζεκαηηθή (π.ρ. ζε ζπλεξγαζία κε 

άιια Π.Μ.. ζηνλ ρψξν ησλ ιεγφκελσλ εηδηθψλ γεσγξαθηθψλ θαη γεσ-

πνιηηηθψλ/νηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ/area studies). 
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2.2 Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «ποςδέρ ζηιρ Γλώζζερ και ηον 

Πολιηιζμό ηυν Υυπών ηηρ Ν.Α. Δθπώπηρ» 

Διζαγυγή 

Σν Σµήµα Βαιθαληθψλ πνπδψλ (Σ.Β..) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ∆πηηθήο Μαθεδνλίαο 

(Π.∆.Μ.) πξνζθέξεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πηπρηνχρνπο ειιελφθσλν Π.Μ.. ηεζζάξσλ 

εμακήλσλ µε ηίηιν: «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο & ην Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Α. 

Δπξψπεο», πνπ εγθξίζεθε µε ην Φ.Δ.Κ.1757 η. Β΄/25-08-2009. 

Σν ζπγθεθξηκέλν Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνρεχεη ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ - εξεπλεηψλ ζην ρψξν ησλ 

Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ - ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ησλ 

επηζηεκψλ ηεο γιψζζαο θαζψο θαη ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη παξέρεη ζηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα εηδηθεπηνχλ ζε δχν θαηεπζχλζεηο: 

 Γιψζζεο, Φηινινγία θαη Πνιηηηζκφο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. 

 Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο θαη Πνιηηηθέο Γνκέο ζηελ Ν.Α. Δπξψπε. 

θνπφο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη λα «θαιιηεξγεί θαη λα 

πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη γλψζε πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνξία, ην ζξήζθεπκα, ηε 

γιψζζα θαη ινγνηερλία, ηε θηινζνθία, ηελ παηδεία, ηελ νηθνλνκία, ηηο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο δνκέο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Βαιθαληθψλ Λαψλ, λα πξνάγεη ηηο 

δηαζξεζθεηαθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Διιεληζκνχ 

γεληθφηεξα κε ηνπο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ Δπμείλνπ 

Πφληνπ 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 Δπμείλνπ Πφληνπ». 

Αληηθείκελν ηνπ Β' Π.Μ. είλαη ε αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ησλ 

επηζηεκψλ ηεο γιψζζαο θαζψο θαη ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ, ελψ ζθνπφο ηνπ είλαη: 

α) Ζ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ κε εηδίθεπζε 

ζηηο αλσηέξσ γλσζηηθέο πεξηνρέο. 

β) Ζ επηκφξθσζε πηπρηνχρσλ ΑΔΗ ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο αλάιπζεο θαη 

δηδαζθαιίαο ησλ βαιθαληθψλ γισζζψλ θαη ηεο ξσζηθήο, ηεο ινγνηερλίαο κηαο εθάζηεο 

εμ απηψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

γ) Ζ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ζηηο θνηλσληθέο θαη ζηηο πνιηηηθέο δνκέο θαη ζπλζήθεο ησλ 

ρσξψλ ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ. 

δ) Ζ δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ Βαιθαληθφ, ηνλ Διιεληθφ θαη 

ηνλ επξχηεξν Ννηηναλαηνιηθφ Δπξσπατθφ ρψξν. 

Ζ χπαξμε ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηεμνδηθήο 

αλάιπζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εξεπλεηηθψλ πεδίσλ θαη παξέρεη, ζηνλ εθάζηνηε 

κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, αλάινγα κε ηα επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη ηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζε 

ηνκείο φπσο ηεο Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο, ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Γισζζψλ, ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αληηθείκελν ησλ νπνίσλ απνηεινχλ νη 

ζρέζεηο κε ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο θαη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

ρψξεο απηέο. Δπηπιένλ ζα παξέρεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
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Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θαζψο νη απφθνηηνη ηνπ ζα έρνπλ απνθηήζεη ην ζεσξεηηθφ θαη 

εκπεηξηθφ ππφβαζξν θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα 

θαηαλννχλ ηελ πνξεία θαη ηνλ ηδηφκνξθν ραξαθηήξα ησλ ρσξψλ απηψλ θαη λα 

εξκελεχνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη επεξεάδνπλ ηφζν ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο φζν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηελ Διιάδα. 

Γπάζειρ βεληίυζηρ  

ην Β' Π.Μ. ηνπ Σ.Β.. ηνπ Π.∆.Μ. γίλνληαη δεθηνί: Οη πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

εκεδαπήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αθφινπζα Σκήκαηα: α) Βαιθαληθψλ πνπδψλ 

Π.Γ.Μ., β) Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ ησλ Παξεπμεηλίσλ ρσξψλ Γ.Π.Θ., γ) 

ιαβηθψλ πνπδψλ Κ.Π.Α., δ) Βαιθαληθψλ ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ε) Παηδαγσγηθά, ζη) Φηινινγίαο, ε) Ξέλσλ Γισζζψλ θαη 

Φηινινγηψλ, ζ) Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο, η) Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, θ) Δπηθνηλσλίαο, Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, θαζψο 

θαη άιισλ Σκεκάησλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ ηεο 

εκεδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. 

Η ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: Γιψζζεο Φηινινγία θαη Πνιηηηζκφο ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζην Β' Π.Μ. ζηελ πξψηε 

θαηεχζπλζε είλαη 16, εθ ησλ νπνίσλ, ηα 7 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα 3 επηινγήο  απφ 3 

ηξηάδεο επηιεγφκελσλ καζεκάησλ.  

ΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο θαη Πνιηηηθέο Γνκέο ζηελ Ν.Α. Δπξψπε 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζην Β' Π.Μ. ζηελ πξψηε 

θαηεχζπλζε είλαη 13, εθ ησλ νπνίσλ, ηα 7 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα 3 επηινγήο  απφ κηα 

δεμακελή 6 επηιεγφκελσλ καζεκάησλ.  

Ζ θαηαλνκή ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ έρεη σο εμήο: 

Σν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) γηα ηε ιήςε ηνπ Μ.Γ.Δ. είλαη 120 εθ ησλ 

νπνίσλ νη 90 πηζηψλνληαη κε ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ θαη 

νη 30 κε ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. ια ηα 

ππνρξεσηηθά θαη επηιεγφκελα καζήκαηα θαη ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ  είλαη εμακεληαία, 

δηαξθνχλ δέθα εβδνκάδεο θαη δηδάζθνληαη δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη παξέρνπλ 30 

πηζησηηθέο κνλάδεο αλά εμάκελν, θαη ζπγθεθξηκέλα: 7,5 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα θάζε 

κάζεκα ζην Α΄ εμάκελν , 10 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα θάζε κάζεκα ζην Β΄ εμάκελν θαη 

10 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα θάζε κάζεκα ζην Γ΄ εμάκελν θαη ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ Β' Π.Μ. δείηε ηελ παξ.2.3. ηνπ 

παξφληνο. 
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Τποδομέρ ηος Β' Π.Μ. 

Σν Β' Π.Μ. θηινμελείηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. θαη ζπλεπψο αληηκεησπίδεη 

ζηελφηεηα ρψξσλ. ην πιαίζην απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ην Β' Π.Μ. ηνπ Σ.Β.. έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ μερσξηζηφ γξαθείν κε βηβιηνζήθε, κηαο  ζέζεο ζηαζεξνχ Ζ/Τ, 1 εθηππσηή, 

3 θνξεηνχο video projector, 1 θνξεηφ ππνινγηζηή, ζέζεηο εξγαζίαο γηα θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο θαη επίπισζε κε ηξαπέδηα, θαξέθιεο θαη πίλαθα. ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-10 (νπζηαζηηθά, ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

λένπ Β' Π.Μ.) ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα λα εκπινπηηζηεί ην Β' Π.Μ. ηφζν κε βηβιία 

φζν θαη κε εμνπιηζκφ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ 

δηδαζθφλησλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

Δπηπιένλ, ράξε ζε δσξεά πεληαθνζίσλ πεξίπνπ ηφκσλ βηβιίσλ απφ ηνλ νκ. Καζεγεηή 

Σαξλαλίδε ε βηβιηνζήθε ηνπ Β' Π.Μ. έρεη εκπινπηηζηεί ζεκαληηθά κε ηεθκήξηα 

ιαβηθψλ πνπδψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ πξνο ρξήζε θαη κειέηε απφ ηνπο 

θνηηεηέο κεηά ηελ θαηαινγνγξάθεζε θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αίζνπζα 

ζεκηλαξίσλ/αλαγλσζηήξην  πιεζίνλ ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ ΠΓΜ ζηε Φιψξηλα. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ εληαρζεί φια ηα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

αιιά επί ηηο νπζίαο ην 2009-2010 δηδάρζεθαλ κφλν ηα επηά πξψηα αλά θαηεχζπλζε.  
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Γιδακηικό Έπγο και Γπάζειρ ηος Β' Π.Μ. 

Γιδαζκόμενα Μαθήμαηα 

Πίνακαρ 1: Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ποςδών 2010-2011 

 

Β'Π.Μ../Καηεύθςνζη: Γιψζζεο, Φηινινγία θαη Πνιηηηζκφο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. 

Mάθημα  

ελίδα 

Οδηγού 

ποςδών 

Γιδάζκονηερ 

(ςνεπγάηερ) 

Τποσπ/κό 

ή 

Καη'επιλογ

ήν Γιαλέξειρ 

      

1. Ηζηνξηθή θαη πγθξηηηθή Βαιθαληθή 

Γισζζνινγία   Κακαξνχδεο   

2. ιαβηθή Γισζζνινγία  

  

Σ. 

Σξηαληαθπιιί

δνπ   

3. Ρσζηθή Λνγνηερλία  

  

Σ. 

Σξηαληαθπιιί

δνπ   

4. Σνπξθνινγία  
  πκεσλίδεο   

5. Πνιηηηζκφο κε ιαβηθψλ Βαιθαληθψλ 

Υσξψλ  
  Σ. νχηζηνπ   

6. ιαβνινγία   Κ. Νηρσξίηεο   

 

 

Β'Π.Μ../Καηεύθςνζη: Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο θαη Πνιηηηθέο Γνκέο ζηελ Ν.Α. Δπξψπε. 

Μάθημα  

ελίδα 

Οδηγού 

ποςδών 

Γιδάζκονηερ 

(ςνεπγάηερ) 

Τποσπ/κό 

ή 

Καη'επιλο

γήν 

Γιαλέξειρ 

 

 

1. Αξρηηεθηνληθή Κιεξνλνκηά ζηα 

Βαιθάληα: ―πγγελείο Σφπνη‖ 

Μλεκεηαθήο Σαπηφηεηαο   Δ. Γαβξά   

2. Σαπηφηεηεο θαη εηεξφηεηεο ζηα 

Βαιθάληα 
  Η. Μάλνο    

3. Ηζηνξία ησλ πνιέκσλ ζηα Βαιθάληα 

(1912-1945)   . Γνξδαλάο   

4. Δηζαγσγή ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο 
  . Μαπξνγέλλε   
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ηνπ βαιθαληθνχ ρψξνπ  

5. Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ ζηα 

Βαιθάληα   Δ. Γαβξά   

6. Δζλνγξαθία ηεο Ν.Α. Δπξψπεο: 

Εεηήκαηα Θεσξίαο θαη Πξαθηηθήο  
  Η. Μαλφο   

 

Δπιζκέπηερ Καθηγηηέρ Β'Π.Μ..  

 

Ακαδημαφκό Έηορ 2010-2011 

 

 Χειμεπινό Δξάμηνο  

 

Ι Καηεύθςνζη: Φιλολογία και Μεηάθπαζη ηυν Γλυζζών ηηρ Ν.Α. Δςπώπηρ 

Ηζηνξηθή θαη πγθξηηηθή Βαιθαληθή Γισζζνινγία 

 Διιελνζιαβηθέο γισζζηθέο επαθέο (θ. Υ. πκεσλίδεο Οκφηηκνο Καζεγεηή 

Α.Π.Θ. 23/11/2010 & 7/12/2010) 

ιαβηθή Γισζζνινγία  

 Ζ ξσζηθή γξακκαηεηαθή γιψζζα θαηά ηελ πεξίνδν 11
νπ

 σο 15
νπ

 αηψλα. Ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εμέιημε ηεο ξσζηθήο γξακκαηεηαθήο 

γιψζζαο & Ζ επίδξαζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηα ειιεληθά δάλεηα ζηε 

ξσζηθή γξακκαηεηαθή γιψζζα (απφ ηνλ 11
ν
 σο 15

ν
 αηψλα). (θ. Λ. Υαξαηζίδεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. 25/1/2011) 

 Οη κπζνινγίεο ησλ ζιαβηθψλ ιαψλ κε έκθαζε ζηε βνπιγαξηθή κπζνινγία & Ο 

αληηθαηνπηξηζκφο ησλ κπζνινγηψλ ζιαβηθψλ ιαψλ ζηα παξαδνζηαθά ηνπο 

παξακχζηα.  (θ. Μ. Γθνπλφβζθα, Τπνςήθηα δηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Κιίκελη 

ρξηληζθη ηεο φθηαο. 22/2/2011) 

Ρσζηθή Λνγνηερλία  

 Ρσζηθή πεδνγξαθία β‘ κηζνχ ηνπ 19νπ – αξρψλ 20νπ αηψλα.  Νηνζηνγηέθζθη, 

Σνιζηφη. Σν κπζηζηφξεκα ζηε ξσζηθή ινγνηερλία & Ρσζηθή πεδνγξαθία β‘ 

κηζνχ ηνπ 19νπ – αξρψλ 20νπ αηψλα.   Σζέρνβ, Α., Κνππξίλ, Η. Ζ επίδξαζε ηεο 

ξσζηθήο ινγνηερλίαο ζηα ζεαηξηθά δξψκελα ηεο επνρήο. (θ. Λ. Υαξαηζίδεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. 25/1/2011) 
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ΙΙ Καηεύθςνζη: Κοινυνικέρ, Πολιηιζμικέρ και Πολιηικέρ Γομέρ ζηα Βαλκάνια  

 

Αξρηηεθηνληθή Κιεξνλνκηά ζηα Βαιθάληα: ―πγγελείο Σφπνη‖ Μλεκεηαθήο Σαπηφηεηαο 

  

 Σν απφζεκα πνιηηηζκνχ σο άμνλαο πνιηηηθήο θνηλσληθήο σθέιεηαο θαη αλάπηπμεο 

& Πνιηηηζκηθή θαη Μλεκεηαθή Σνπνγξαθία ζηε Ν.Α. Δπξψπε (θα. Παξ. 

Παπαδνπνχινπ, Οκφηηκε  Καζεγήηξηα Α.Π.Θ. 1/12/2010) 

 Ζ κλεκεηαθή ηαπηφηεηα ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ εθαηέξσζελ ηνπ Αηγαίνπ & Οη 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο δπηηθήο Μ. Αζίαο (θα. Δ. 

Μπνπκπνπγηαηδή, Γηδάθησξ 15/12/2010& 12/1/2011) 

 Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά –ειιεληθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή. Πξνζηαζία –

δεκφζηνη θνξείο –ρξήζηεο –πνιηηηθέο. Βηψζηκε αλάπηπμε-παξαδείγκαηα. (θ. 

Δ.Π.Γεκεηξηάδεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 26/1/2011) 

 Ηζηνξηθή γεσγξαθία θαη αξρηηεθηνληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά: Μαθεδνλία-

Θξάθε –Ήπεηξνο θαη επξχηεξνο ρψξνο. (θ. Γ. Σζφηζνο Γηδάθησξ, Δθπαηδεπηηθφο 

χκβνπινο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 26/1/2011) 

 

Σαπηφηεηεο θαη εηεξφηεηεο ζηα Βαιθάληα 

 Εθνοτοπικές και τοπικές ταστότητες: Το παράδειγμα τοσ Ζαγορίοσ (κ. Β. Δαλκαβούκη 
Λέκτορα Δ.Π.Θ. 26/1/2011) 

 

Ηζηνξία ησλ πνιέκσλ ζηα Βαιθάληα (1912-1945)  

Καηνρή, Αληίζηαζε θαη Απειεπζέξσζε  (θ. Γ. Αλησλίνπ, Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο  Γ.Π.Θ. 

8/2/2011) 

 

Δηζαγσγή ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο ηνπ βαιθαληθνχ ρψξνπ  

 Δηζαγσγή ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο & Πνηνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο 

πνιηηηζκηθνχ πιηθνχ (θα. Η. Βακβαθίδνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Π.Γ.Μ. 

10/11/2010) 

 Κέληξα πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ζηα Βαιθάληα & Οη κεηαθηλήζεηο ησλ 

θαιιηηερλψλ ζηα Βαιθάληα (θ. Η. ίζηνπ, Τπ. Γηδάθηνξαο Π.Γ.Μ. 22/12/2010) 

 Δθδειψζεηο ηεο ιατθήο ηέρλεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη ε έληαμε ηνπο ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ ην 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα (θα. Ε. Γνδφζε, Λέθηνξαο 

Π.Γ.Μ. 19/1/2011) 

 Δαπινό Δξάμηνο  

Ι Καηεύθςνζη: Φιλολογία και Μεηάθπαζη ηυν Γλυζζών ηηρ Ν.Α. Δςπώπηρ 



36 

Σνπξθνινγία  

 Σνπξθηθή θξαζενινγία ζηηο βαιθαληθέο γιψζζεο & Σνπξθηθή θξαζενινγία ζηηο 

ζιαβηθέο γιψζζεο (θ. Υ. πκεσλίδεο, Οκφηηκνο Καζεγεηή Α.Π.Θ. 1/3/2011) 

Πνιηηηζκφο κε ιαβηθψλ Βαιθαληθψλ Υσξψλ  

 Ο ειιεληζκφο ηεο Ρνπκαλίαο.  Πνιηηηζκηθή παξνπζία & ρέζεηο Ρνπκαλίαο – 

Άγίνπ ξνπο (θ. Φ. Μαξηλέζθνπ,  Δξεπλεηήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζληθψλ Δξεπλψλ 

ηεο Αζήλαο 17/5/2011)  

ιαβνινγία  

 Ζ ιαβνινγία ζηελ Διιάδα. Γηαθεθξηκέλνη Έιιελεο ιαβνιφγνη & Γηεζλή 

Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (θ. Ζ. Δπαγγέινπ, Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 16/3/2011)  

 Ζ ιαβηθή Οξζφδνμε παξάδνζε & Ζ Βαιθαληθή Οξζφδνμε παξάδνζε (θ. Μ. 

Σξίηνο, Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 30/3/2011)   

 Σα λέν-αλαθαιπθζέληα γιαγνιηηηθά  ρεηξφγξαθα ηνπ ηλά & Ζ ζεξβηθή 

ζιαβνινγηθή παξάδνζε (θ. Η. Σαξλαλίδεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 

3/5/2011)   

 Σν θίλεκα ηνπ Παλζιαβηζκνχ & Ζ αθχπληζεο ησλ εζληθώλ θξαηώλ σο 

παξάιιειν θαηλφκελν ηνπ Παλζιαβηζκνχ (θ. Γ. Γφλεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 18/5/2011) 

 

ΙΙ Καηεύθςνζη: Κοινυνικέρ, Πολιηιζμικέρ και Πολιηικέρ Γομέρ ζηα Βαλκάνια  

Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ ζηα Βαιθάληα 

 Βαζηθέο αξρέο Αεηθνξίαο - Βηψζηκεο αλάπηπμεο & Αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο 

ζην πεξηβάιινλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο: ε πεξίπησζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο (Γ. 

Μαιαλδξάθεο, Λέθηνξαο Π.Γ.Μ. 1/3/2011)  

 Δπηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε: πνιηηηζκφο – θνηλσλία – δνκεκέλνο ρψξνο. 

Μλεκεηαθφο ρψξνο – ιατθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή. Διιάδα: ηζηνξηθά 

νηθηζηηθά ζχλνια – κεηξψα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο & Ρχζκηζε ηνπ ρψξνπ 

ζηελ Δπξψπε πξν ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (Αγγιία, Γεξκαλία, 

Γαιιία θ.ά.). Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ρψξνπ – βηψζηκε αλάπηπμε – λνκνζεηηθφ 

πιαίζην. Πξνγξακκαηηζκφο – δηαρείξηζε νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο – παξαδείγκαηα 

επέκβαζεο ζε παξαδνζηαθφ ρψξν (θ. Δ.Π. Γεκεηξηάδεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο 

Α.Π.Θ.12/4/2011 & 3/5/2011) 

 Ηζηνξηθή γεσγξαθία θαη αξρηηεθηνληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά: Μαθεδνλία – 

Θξάθε – Ήπεηξνο θαη επξχηεξνο ρψξνο. Γπηηθή Μαθεδνλία: Οηθηζηηθφ Γίθηπν 

θαη Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή & Ηζηνξία ηεο Γεσγξαθίαο - Γεσγξαθία ηεο 

Ηζηνξίαο. Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο Γεσγξαθίαο θαη Υαξηνγξαθίαο. Υαξηνγξάθεζε 

ησλ Βαιθαλίσλ 16νο – 19νο αη. Σν γεσγξαθηθφ πεξηερφκελν ησλ Ηζηνξηθψλ 
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ραξηψλ: Ηζηνξία θαη Γεσγξαθία ησλ Βαιθαλίσλ κέζα απφ ηνπο ηζηνξηθνχο 

ράξηεο (θ. Γ. Σζφηζνο Γηδάθησξ, Δθπαηδεπηηθφο χκβνπινο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 12/4/2011 & 3/5/2011) 

Δζλνγξαθία ηεο Ν.Α. Δπξψπεο: Εεηήκαηα Θεσξίαο θαη Πξαθηηθήο  

 Κάλνληαο επηηφπηα έξεπλα ζηνπο γείηνλεο: Ζ εζλνγξαθία ελφο Βνπιγάξηθνπ 

ρσξηνχ ζηα κεηα-ζνζηαιηζηηθά ρξφληα (θα. Α. Αγγειίδνπ, Λέθηνξαο Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 13/4/2011) 

 

Υποχρεώσεις Διδασκόντων  
Τπνρξέσζε ησλ δηδαζθφλησλ είλαη λα ππνβάινπλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ 

πξνο δηαλνκή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (syllabus) ηνπ 

εθάζηνηε καζήκαηνο  πνπ θαιχπηεη ζε εβδνκαδηαία βάζε ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο θαζψο 

θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Δπηπιένλ νη δηδάζθνληεο ειέγρνπλ αλ νη θνηηεηέο πνπ είλαη 

παξφληεο θαη κφλν απηνί έρνπλ ππνγξάςεη ζην παξνπζηνιφγην. 

  

Δραστηριότητες Π.Μ.Σ.  
 

Δθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 

Π.Μ.. ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί παξάιιειεο 

εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

-ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηνπ Α‘ Δμακήλνπ «Μεζνδνινγία Έξεπλαο» 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ηα αξρεία: ηνπ Ηδξχκαηνο 

"Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα", ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, ηνπ Ηδξχκαηνο 

Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ Μαθεδνλίαο, ηνπ Ηδξχκαηνο 

Παηεξηθψλ Μειεηψλ (Μνλή Βιαηάδσλ), ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., ηνπ 

πνπδαζηεξίνπ Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο θαζψο θαη ζην πνπδαζηήξην Νεφηεξεο Ηζηνξίαο 

ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 

-Ο θ. Η. Σνπινπκάθνο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ 

ζηηο 19/1/2010 έδσζε δηάιεμε βαζηζκέλε ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Ζ Διιάο θαη ην 

θξάηνο ησλ θνπίσλ Παξαιεηπφκελα απφ κηα άηπρε δηέλεμε».    

-Σν Π.Μ.. δηνξγάλσζε Ζκεξίδα κε ζέκα «Ζ Οξζνδνμία ζηε Ν.Α Δπξψπε 

Παξειζφλ – Παξφλ – Μέιινλ» ζηηο 24/4/2010 ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Φιψξηλαο.  

-ηηο 12/5/2010 ην Π.Μ.. δηνξγάλσζε κνλνήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ 

Αρξίδα ηεο Π.Γ.Γ.Μ. κε ηε ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ.  

-Σν Μεηαπηπρηαθφ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ακπληαίνπ θαη ην «χιινγν 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» κε έδξα ην 

Ακχληαην, ζπλδηνξγάλσζαλ, κε απφιπηε επηηπρία, ζηελ πφιε ηνπ Ακπληαίνπ, 

ζηηο 21-22 Μαΐνπ 2010, πλέδξην  κε ζέκα «Ζ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά ηνπ 
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Έξγνπ ησλ Αγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ σο Παξάγνληαο Δλφηεηαο Αλάκεζα 

ζηνπο Λανχο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο».  

Ο ππφ έθδνζε ηφκνο ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ πλεδξίνπ (Δθδφζεηο Δπίθεληξν) ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη 26 Δηζεγήζεηο θαη αλακέλεηαη λα θηάζεη ηηο 400 ζειίδεο.  

Παξάιιεια θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλεδξίνπ νξγαλψζεθε θαη παξνπζηάζηεθε 

έθζεζε κλεκεηαθνχ, θσηνγξαθηθνχ θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ κε ζέκα «Οη Έιιελεο 

Φσηηζηέο ησλ ιάβσλ, Κχξηιινο θαη Μεζφδηνο, ην Ηεξαπνζηνιηθφ ηνπο έξγν θαη ε 

Γηαρξνληθή ηνπ Πνξεία». 

ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζπκκεηείραλ παξνπζηάδνληαο εηζεγήζεηο, νη νπνίεο 

έρνπλ επηιερζεί θαη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ ηφκν ησλ πξαθηηθψλ πνπ είλαη ππφ έθδνζε, 

νη εμήο θνηηεηέο:  

 Γθνξάλεο Πνιχδσξνο (Τπ. Γηδάθηνξαο), Οη εθηελείο βίνη ησλ Αγίσλ Κπξίιινπ θαη 

Μεζνδίνπ: « Σν ζηνηρείν ηεο πξνθνξηθόηεηαο θαη ε ιεηηνπξγία Ν ξόινο ησλ 

παξαζεκάησλ ηεο Αγίαο Γξαθήο σο κνηίβα αλάπηπμεο ηεο δνκήο ησλ βίσλ. 

 Μπνξφβαο Γεψξγηνο (Τπ. Γηδάθηνξαο), Οη Άγηνη Κύξηιινο θαη Μεζόδηνο ζηελ 

Διιεληθή Βηβιηνγξαθία. 

 Υαηδειέιεθαο Γεκνζζέλεο (Τπ. Γηδάθηνξαο), Η Ιζηνξηθή εμέιημε ησλ  Πεγώλ γηα 

ηνπο Αγίνπο Κύξηιιν θαη Μεζόδην. 

  Αιεμαλδξίδνπ νθία (Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα) Η αλαβίσζε θαη  ζεζκνζέηεζε 

ηνπ ενξηαζκνύ ηεο 24εο Μαΐνπ (εκέξαο κλήκεο ησλ αγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ 

) σο εκέξαο  ησλ ιαβηθώλ γξακκάησλ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ζηε Ρσζία. 

 

-ηηο 28/5/2011 ην Π.Μ.. ζπλδηνξγάλσζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Θενινγηθή ρνιή 

ηνπ Α.Π.Θ., ζεκηλάξην κε ζέκα «Βαιθάληα θαη Νενκάξηπξεο» ζηηο Πέληε Βξχζεο 

Λαγθαδά.  

 

Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα Φοιτητών  
Πνιινί κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαζψο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

δηάθνξεο αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:  

  Ο Νηρσξίηεο Κσλζηαληίλνο (7-9 Οθησβξίνπ 2010) ζπκκεηνρή ζην πλέδξην 

Паисиевия семинар към проект „Четвърт хилядолетие История 

славянобългарская‖ (Катарино, Βνπιγαξία), ζε θνηλή εηζήγεζε κε ηνλ Γθνξάλε 

Πνιχδσξν Балканската историография по времето на Паисий. 

 Γθνξάλεο Πνιχδσξνο (7-9 Οθησβξίνπ 2010) ζπκκεηνρή ζην πλέδξην 

Паисиевия семинар към проект „Четвърт хилядолетие История 

славянобългарская‖ (Катарино, Βνπιγαξία), κε ηελ εηζήγεζε Бугарско 

Царство у Краљевству Словена Мавра Орбинија и Историја 

Славеноболгарскаја Пајисија Хилендарског: Компаративно нацртавање 

портрета „другог“ и „Бугара“ у текстовима периода барокног слависма и 

„духовно – националне просвећености“ на Балкану. Δπηπιένλ ν θ. Γθνξάλεο 

ζπκκεηείρε ζην ζεξηλφ ζρνιείν ζην Пампорово ηεο Βνπιγαξίαο απφ 1 – 14 

Απγνχζηνπ 2001 κε ηίηιν: Компютърни и интерактивни средства за 

исторически езиковедски изследвания. BG051PO001-3.3-04-0011 Проектът 

се финансира от Европейския социален фонд и Република България по 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. 
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 Μπνξφβαο Γεψξγηνο (5-8 Μαΐνπ 2011) ζπκκεηνρή ζην 3
ν
 Γηεζλέο πλέδξην ―The 

Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world‖ 

(Pitesti, Ρνπκαλία), κε ηελ εηζήγεζε Economic Relations of Bosnia - Herzegovina 

and FYROM with the other states that emerged from the breakup of Yugoslavia in 

light of the Ohrid and Dayton agreements: The phenomenon of Yugonostalgia in 

trade and economic relations of those countries?. Ζ εηζήγεζε επηιέρζεθε θαη ζα 

ζπκπεξηιεθζεί ζε ππφ έθδνζε βηβιίν απφ ην Cambridge Scholars Publishing.  
 Ο Νηθφιανο Κνπηζνππηάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή Λάδαξν 

ηνχιε ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 6νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Αλάιπζεο 

Γεδνκέλσλ (8-10 επηεκβξίνπ 2011) κε ηελ εηζήγεζε Μελύκαηα από ηηο Αθίζεο. 

ην ίδην ζπλέδξην ν θ. Κνπηζνππηάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο Λάδαξν ηνχιε θαη Αδακαληία Αζαλαειίδνπ παξνπζίαζαλ εηζήγεζε κε 

ζέκα Σα ζύκβνια ησλ θνκκάησλ ζηηο βαιθαληθέο ρώξεο, θαη κε ηνλ κεηαπηπρηαθφ 

θνηηεηή Γεκήηξε Χξαηφπνπιν ηελ εηζήγεζε πκβνιηζκνί ζε Βαιθαληθά 

Γξακκαηόζεκα. 

 ην 8th International "Border Crossings" Student Conference "Exploring 

everyday life in SE Europe: Identity, culture and representation" (22-25 Απξηιίνπ 

2010), ην νπνίν δηεμήρζε ζην Zadar ηεο Κξναηίαο, ζπκκεηείραλ νη κεηαπηπρηαθέο 

θνηηήηξηεο Ηληδεκπαηδάθε Καηεξίλα, Σζάιε Μηκή θαη Μαηξάθε Διέλε. 

 ην 9th International "Border Crossings" Student Conference "Betwixt and 

Between": Boundaries, negotiations and transitions in SE Europe (12-15 Ματνπ 

2011), ην νπνίν δηεμήρζε ζηελ Κνκνηελή, ζπκκεηείρε ε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

Loena Bakuli.  

 ην 6th Konitsa International Summer School in Anthropology, Ethnography and 

Comparative Folklore of the Balkans (27/7-11/8 2011), ην νπνίν δηεμήρζε ζηελ 

Κφληηζα ζπκκεηείραλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο Loena Bakuli, Αλδξέαο 

Παπαδφπνπινο θαη ηαχξνο θξεπεηφο. 

 
Υποδομές  

Σν Σ.Β.. θηινμελείηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ην πιαίζην απηφ ην Π.Μ.. 

δελ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ μερσξηζηφ γξαθείν, αιιά ε Γξακκαηεία ηνπ θηινμελείηαη ζην 

γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Β.. ηε Γξακκαηεία ππάξρεη έλαο ζηαζεξφο Ζ/Τ, έλαο 

εθηππσηήο, θαζψο θαη επίπισζε κε ηξαπέδηα θαη θαξέθιεο. Δπηπιένλ ην Π.Μ.. δηαζέηεη 

ηξείο θνξεηνχο video πξνβνιείο θαη  έλαλ θνξεηφ ππνινγηζηή.  

Υάξε ζε δσξεά 2.000, πεξίπνπ, ηφκσλ βηβιίσλ απφ ηνλ Οκφηηκν  Καζεγεηή ηνπ 

Α.Π.Θ θ. Ησάλλε Σαξλαλίδε ε βηβιηνζήθε ηνπ  Π.Μ. έρεη εκπινπηηζηεί ζεκαληηθά κε 

ηεθκήξηα ιαβηθψλ πνπδψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ πξνο ρξήζε θαη κειέηε απφ 

ηνπο θνηηεηέο κεηά ηελ θαηαινγνγξάθεζε θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αίζνπζα 

ζεκηλαξίσλ/αλαγλσζηήξην πιεζίνλ ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ ΠΓΜ ζηε Φιψξηλα. 

 
 Διοικητικό & Λοιπό Προσωπικό  
 
 ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 νξγαλψζεθε 

θαη ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηε γξακκαηεία, κε ηελ πξφζιεςε ελφο αηφκνπ, κε ζχκβαζε 

έξγνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηε δηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Απφ ην Μάην ηνπ 2011 πξνζειήθζε ζην Π.Μ.., κε ζχκβαζε έξγνπ 
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νξηζκέλνπ ρξφλνπ, έλα αθφκα άηνκν κε ζθνπφ ηελ ςεθηνπνίεζε-θαηαινγνγξάθεζε ησλ 

βηβιίσλ ηεο δσξεάο ηνπ θ. Η. Σαξλαλίδε θαη ηε ζπλεξγαζία – επηθνπξία ζηελ επίβιεςε 

ησλ ηειηθψλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ πξνζιήςεηο θαζψο θαη νη πξνκήζεηεο ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ Π.Μ.. δελ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο 

θαζψο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε απηνρξεκαηνδφηεζε, δειαδή απφ ηα δίδαθηξα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 
Οικονομικά Π.Μ.Σ. 
χκθσλα κε ηα  ζηνηρεία ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ) ηνπ 

Π.Γ.Μ. (29/9/2011) γηα ην Π.Μ.. «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ 

Υσξψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο» γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2009-2010 θαη 2010-2011 

δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

 

χλνιν Υξεκαηνδνηήζεσλ   (πξνζσξηλά)                78.416,20 

Πιεξσκέο                             (πξνζσξηλά)                 56.912,66 

Σακεηαθφ Τπφινηπν              (πξνζσξηλά)                 21.503,54  

 
Προοπτική  
 Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ην Π.Μ.. θαζεκεξηλά θαη ζε εληαηηθή βάζε πξνζπαζεί λα 

αληηκεησπίζεη ηα νξγαλσηηθά, δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

ζηελ πξνζπάζεηα νκαιήο ιεηηνπξγίαο ελφο λεντδξπζέληνο Μεηαπηπρηαθνχ.  Σα φξγαλα 

θαη ε γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. εμαηηίαο ηεο θχζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

(απηνρξεκαηνδνηνχκελν) είλαη ππνρξεσκέλα ζε θαζεκεξηλή βάζε λα ζπλεξγάδνληαη κε 

ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ε νπνία εδξεχεη ζηελ Κνδάλε. Σν γεγνλφο 

απηφ επηθέξεη θαζπζηεξήζεηο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ 

αληηκεησπίδνληαη  κε ρξνληθή πζηέξεζε εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο θαη ησλ πεξίπινθσλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηακίεπζε θνλδπιίσλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο.   

 Παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα ην Π.Μ.. ζπλερίδεη απξφζθνπηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαη πηζηεχνπκε φηη δηαζέηεη ηα ερέγγπα γηα άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ζηηο 

απαηήζεηο ηνπ λένπ Νφκνπ –Πιαηζίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ.    

 

Γιδακηικό έπγο 

 

H αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Β'Π.Μ.. ζρεηηθά κε ηηο 

πξνθνξηθέο/γξαπηέο εξγαζίεο (εξσηήζεηο 15-21) ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα έδεημε 

πςεινχο κέζνπο φξνπο (φινη άλσ ηνπ 4.4), κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε 17, ζηελ νπνία ν 

κέζνο φξνο είλαη 3,9. 
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Πίνακαρ 2: Μέζοι όποι αξιολόγηζηρ ηυν επγαζιών 

 
 

 

 

 

Οη κέζνη φξνη ζηηο εξσηήζεηο (αξ.22-27) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειψλ 

ΓΔΠ ηνπ Β'Π.Μ.., είλαη επίζεο ελζαξξπληηθά  πςεινί (φινη άλσ ηνπ 4,5), φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην παξαθάησ ξαβδφγξακκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 16 17 18 19 20 21 

4,60 4,52 3,88 4,57 4,53 4,43 4,50 
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Πίνακαρ 3: Μέζοι όποι αξιολόγηζηρ μελών ΓΔΠ 

 

22 23 24 25 26 27 

4,53 4,55 4,59 4,71 4,65 4,68 

 

Μφλνλ ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε (εξ. 37) νη κέζνη φξνη δείρλνπλ ρακειέο ηηκέο (3,4) ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εξσηήζεσλ, κε πνιχ 

πςειή ηηκή ζηελ εξψηεζε 33 (4,7). 

 

 Πίνακαρ 4: Μέζοι όποι αςηοαξιολόγηζηρ θοιηηηών 

 

33 34 35 36 37 
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4,70 4,48 4,59 4,23 3,44 

 

ρεηηθά κε ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ (εξσηήζεηο 1-

14), κε εμαίξεζε ηηο εξσηήζεηο 11 θαη 12 (κ.ν. 2,05 θαη 2,44) νη ηηκέο θπκάλζεθαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (άλσ ηνπ 3,84). 

 

Πίνακαρ 5: Μέζοι όποι αξιολόγηζηρ μαθημάηυν Β'Π.Μ.. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4,41 4,34 4,34 4,30 4,25 4,11 4,03 4,00 4,01 3,84 2,05 2,44 3,98 4,45 

 

Δπεςνηηικό έπγο 

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

 

Μελλονηικοί ζηόσοι ηος Β'Π.Μ.. 

πκπιεξσκαηηθά αλαθέξνπκε θαη ηελ πξνζπάζεηα αληαιιαγήο επηζηεκφλσλ θαη 

πξνζσπηθνηήησλ απφ ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηε Ρσζία θαη ηελ Σνπξθία γηα δηδαθηηθνχο 

θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 
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3. ΥΔΔΗ ΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ 

– ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΔ 

πλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε Κνηλσληθνχο Φνξείο – Αγνξά Δξγαζίαο – Αθαδεκατθά 

Ηδξχκαηα 

 

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ έσο ην 2003 ιεηηνπξγνχζε κε ηε κνξθή ΔΠΔΑΔΚ. 

Καηά ην δηάζηεκα 2003-2004 δελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

δεδνκέλεο θαη ηεο κεηαβαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο (απφ Σκήκα ηνπ Α.Π.Θ. ζε αληίζηνηρν 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο). Σα έξγα ηα νπνία θαηαρσξνχληαη θαη κέζσ 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ λενζχζηαηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο σο έξγα 

ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο, είλαη ηα αθφινπζα:  

1. Λεηηνπξγία Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ίδηα κέζα 2. 

Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ ηνπ ΣΒ 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. 7. Γηεξεύλεζε, αλάδεημε θαη 

πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνύ, πνιηηηζηηθνύ θαη νηθηζηηθνύ απνζέκαηνο ηνπ δήκνπ Υαιάζηξαο  

ην πιαίζην ησλ έξγσλ απηψλ, επηδηψρζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ζπλεξγαζίεο κε 

ΚΠΠ θνξείο ηεο άκεζεο  θαη επξχηεξεο πεξηνρήο δξάζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ. πγθεθξηκέλα σο εμήο: ΤΠΔΞ (Παξάξηεκα 

Θεζζαινλίθεο), Γξαθείν Δκπνξίαο θαη Οηθνλνκίαο Βνξείνπ Διιάδνο (Ο.Δ.Τ.) -

Τ.ΜΑ.Θ. Γηνηθεηήξην  Θεζζαινλίθε, Κέληξν Γηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο (Κνδάλε), 

ΓΗΠΔΚ (Γηαβαιθαληθφ θαη Παξεπμείλην Δπηρεηξεκαηηθφ Κέληξν), δηάθνξα Δπηκειεηήξηα 

ηεο Διιάδαο (Θεζζαινλίθεο, Γξάκαο, Έβξνπ, Καζηνξηάο, Κηιθίο, εξξψλ, Φιψξηλαο, 

Υαιθηδηθήο, Κνδάλεο, Ξάλζεο θ.α.), Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.), Δζληθφ 

Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), Γηπισκαηηθή Αθαδεκία 

ηνπ ΤΠΔΞ, Ίδξπκα Τπνηξνθηψλ Fulbright,  Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 

Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΑΝ.ΚΟ. Α.Δ.), Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φιψξηλαο ( ΑΝ.ΦΛΧ Α.Δ.), Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο  (ΒΒΔ), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο,  ΣΔΔ/ Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ΤΠΔΠΘ (ηκήκα κεηαπηπρηαθψλ), Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο (Φιψξηλαο, Κνδάλεο), Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο - Γξαθείν 

Πξνμεληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Μνλαζηεξίνπ, Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο - Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδνο ζηελ ηνπηγάξδε, Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο-Κεληξηθή Τπεξεζία, Πξνμελείν ηεο Λεηνλίαο 

ζηελ Θεζζαινλίθε, Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Ίδξπκα Μνπζείν Μαθεδνληθνχ 

Αγψλα, Ηζηνξηθφ Αξρείν Πξνζθπγηθνχ Διιεληζκνχ Γήκνπ Καιακαξηάο, Μαθεδνληθφ 

Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ, Σξάπεδα Eurobank, Europlan Ltd, Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, 

Κέληξν Γηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο, Γαζαξρείν Λακίαο, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 
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Φιψξηλαο, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λάξηζαο, 

Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο - Αεξνδξφκην Μαθεδνλία, Δθεκεξίδα «Σν Διεχζεξν 

Βήκα ηεο Φιψξηλαο», Δθεκεξίδα «Πνιίηεο», Δθεκεξίδα «Αλαηξνπή», Δθεκεξίδα 

«Αγγειηνθφξνο», Γήκνο Φιψξηλαο, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο, Δ.Ρ.Α. 

Φιψξηλαο, Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γήκνο Ακπληαίνπ, Γήκνο Κηιθίο, Έλσζε 

Πνληίσλ Ννκνχ Κηιθίο «Οη Αξγνλαχηεο», Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

Παλεπηζηήκην Αξρηηεθηνληθήο «Ion Mincu» Βνπθνπξεζηίνπ, Παλεπηζηεκηαθφ Κνιιέγην 

Σνχξλνπ εβεξίλ, Σξάπεδα Alpha Bank, Κέληξν Μειέηεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ 

Πνιηηηζκνχ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ηεο ΝΑΘ, Έλσζε Διιήλσλ Ρνπκαλίαο, Ηλζηηηνχην 

πνπδψλ ΝΑ Δπξψπεο (Βνπθνπξέζηη), Οξγαληζκφο Πξνβνιήο Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ 

(ηνπ ΤΠ.ΠΟ.), ρνιή  Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πξίιεπ (Bitola), 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Δλεξγνχ Πνιενδνκίαο Κνδάλεο (Γ.ΔΠ.Δ.ΠΟ.Κ. Α.Δ.), Γήκνο 

Υαιάζηξαο. 

Γεληθφηεξα, ζην ζχλνιν φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ, βάζεη ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζπκκεηείραλ 

(16) κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πξνθχπηεη φηη ζην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ (7) έξγσλ 

ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά (140) πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, (6) κεηαπηπρηαθνί θαη (1) 

δηδαθηνξηθφο θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη (20) εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο (κέιε ΓΔΠ 

θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο άιισλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ή θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο). 

Ζ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο αλαγλσξίδεηαη θαη 

πξνβάιιεηαη κέζσ ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

ελφο εθάζηνπ έξγνπ. Απηφ απνηειεί επηδίσμε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, 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 Παλεπηζηεκίνπ 

< http://www.uowm.gr/projects.php>, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ –ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θαη ζπλεξγαδφκελνπο ΚΠΠ 

θνξείο. Πεξηζζφηεξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ < http://www.uowm.gr/>. 

Ζ Δπιηποπή Δπεςνών –κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, ΔΛΚΔ- απνηειεί ηνλ 

βαζηθφ κεραληζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε φιν ην Παλεπηζηήκην. Χο γλσζηφλ, 

κέζσ ησλ παξαπάλσ πινπνηνχληαη φιεο νη ζπλεξγαζίεο –ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν ή ζην 

επίπεδν ελφο εθάζηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηδίσο δε απηέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο.  

ηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα, άιινο κεραληζκφο πέξαλ απηνχ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, - 

εηδηθφηεξα γηα ην ηκήκα - δελ ππάξρεη, εθηφο ηνπ Δπγαζηηπίος Ιζηοπίαρ, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ην 2004, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  ΔΠΔΑΔΚ «Αλακφξθσζε 

πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ» ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ. θνπφο 

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. Σν Δπγαζηήπιο Ιζηοπίαρ, δηαζέηνληαο ηνλ θαηάιιειν πιηθνηερληθφ 

εμνπιηζκφ, έρεη ζπλεξγαζηεί κέρξη ζήκεξα κε ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο, 

ην Κέληξν Ηζηνξίαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Καζηνξηάο, ηε 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Γηαλληηζψλ, ην χιινγν «Φίιηππνο» Γηαλληηζψλ θαη ην χιινγν 

«Μέγαο Αιέμαλδξνο» Έδεζζαο, ην Δβξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, θαη δηάθνξνπο 
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εθδφηεο ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο, ςεθηνπνηψληαο εθεκεξίδεο απφ ηνλ εκεξήζην θαη 

πεξηνδηθφ ηχπν ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο αλαθνξάο. Οη εθεκεξίδεο απηέο βξίζθνληαη 

πιένλ ζε κνξθή cd-rom θαη δηαηίζεληαη γηα αλάγλσζε απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηηο ίδηεο ηηο 

βηβιηνζήθεο θαη ζην Αλαγλσζηήξην ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηε Φιψξηλα.  

Παξάιιεια, ην Σκήκα –θαη κέζσ άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ αλαπηχζζεη 

ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζε επίπεδν λνκνχ, 

πεξηθέξεηαο ή θαη εζληθφ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αλαθέξνπκε σο εληζρπηηθνχο 

κεραληζκνχο απηνχο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη απηφλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ. 

ην πιαίζην ηνπ Γπαθείος Γιαζύνδεζηρ ποςδών και ηαδιοδπομίαρ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005, ζην 

πιαίζην ηνπ 3
νπ

 Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ), εηδηθφηεξα ην Σκήκα 

Βαιθαληθψλ πνπδψλ Φιψξηλαο έρεη ζπλεξγαζηεί κε κηα ζεηξά απφ θνξείο: ΤΠΔΞ 

(Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο), Γξαθείν Δκπνξίαο θαη Οηθνλνκίαο Βνξείνπ Διιάδνο 

(Ο.Δ.Τ.) Τ.ΜΑ.Θ. Γηνηθεηήξην Θεζζαινλίθε, Κέληξν Γηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο 

(Κνδάλε), ΓΗΠΔΚ (Γηαβαιθαληθφ θαη Παξεπμείλην Δπηρεηξεκαηηθφ Κέληξν), δηάθνξα 

Δπηκειεηήξηα ηεο Διιάδαο (Γξάκαο, Έβξνπ, Καζηνξηάο, Κηιθίο, εξξψλ, Φιψξηλαο, 

Υαιθηδηθήο, Κνδάλεο, Ξάλζεο θ.α.), Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.),  Δζληθφ 

Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), Γηπισκαηηθή Αθαδεκία 

ηνπ ΤΠΔΞ, Ίδξπκα Τπνηξνθηψλ Fulbright, Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 

Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΑΝ.ΚΟ. Α.Δ.), Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φιψξηλαο ( ΑΝ.ΦΛΧ Α.Δ.), Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

χλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο  (ΒΒΔ), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, ΣΔΔ/ Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ΤΠΔΠΘ (ηκήκα κεηαπηπρηαθψλ), Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλαο, Κνδάλεο). 

Απφ ην έηνο 2005 θαη έπεηηα ην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ζπκκεηείρε ζην 2ν 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Μέηξν 2.4 «Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ζχλδεζε κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο», Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.4.2 Α: «Πξαθηηθή Άζθεζε Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο- Γ Φάζε», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ ΤΠΔΠΘ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε [Γ΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαηά 75% Κνηλνηηθή πκκεηνρή (Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν) θαη 25% Δζληθνί Πφξνη / Δηδηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο ΔΠΔΑΔΚ]. 

Μέζσ απηνχ πινπνηήζεθε ην Ππόγπαμμα Ππακηικήρ Άζκηζηρ ηος Σμήμαηορ 

Βαλκανικών ποςδών. Δηδηθφηεξα ην παξαπάλσ πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν ηελ 

γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην επαγγεικαηηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν πηζαλφηαηα ζην κέιινλ ζα θιεζνχλ λα εξγαζηνχλ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, Φνξείο Τπνδνρήο Φνηηεηψλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ 

Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο: Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο - 

Γηπισκαηηθή Αθαδεκία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο 

Διιάδνο - Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο - Τπεξεζία Γηεζλψλ ρέζεσλ, Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο - Γξαθείν Πξνμεληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ 

Τπνζέζεσλ Μνλαζηεξίνπ, Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο - Γεληθφ Πξνμελείν ηεο 

Διιάδνο ζηελ ηνπηγάξδε, Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο - 
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Κεληξηθή Τπεξεζία, Πξνμελείν ηεο Λεηνλίαο ζηελ Θεζζαινλίθε, Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 

Φιψξηλαο, Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Κνδάλεο, Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Καζηνξηάο, Δπηκειεηήξην Πέιιαο, Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ 

πνπδψλ, Ίδξπκα Μνπζείν Μαθεδνληθνχ Αγψλα, Ηζηνξηθφ Αξρείν Πξνζθπγηθνχ 

Διιεληζκνχ Γήκνπ Καιακαξηάο, Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ, Δζληθή Σξάπεδα, 

Σξάπεδα Eurobank, Europlan Ltd, Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κέληξν Γηαβαιθαληθήο 

πλεξγαζίαο, Γαζαξρείν Λακίαο, Καπεηάληνο Υξήζηνο - Εηαθάθεο Γεψξγηνο Ο.Δ., 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φιψξηλαο, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Φιψξηλαο, Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λάξηζαο, Τπεξεζία Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο -Αεξνδξφκην Μαθεδνλία, Δθεκεξίδα «Σν Διεχζεξν Βήκα ηεο Φιψξηλαο», 

Δθεκεξίδα «Πνιίηεο», Δθεκεξίδα «Αλαηξνπή», Δθεκεξίδα «Αγγειηνθφξνο», Γήκνο 

Φιψξηλαο, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο, Δ.Ρ.Α. Φιψξηλαο, Τπνπξγείν 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

Σα κέιε ΓΔΠ / ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, πέξα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο –φπσο 

πξναλαθέξζεθε- ζηνπο κεραληζκνχο ππνζηήξημεο γηα ηα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ΚΠΠ θνξείο, επηπιένλ κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπινθή ζε δηάθνξα ζρήκαηα 

αληίζηνηρσλ ζπλεξγαζηψλ, εληζρχνπλ ην ξφιν θαη ηελ παξνπζία ηνπ Σκήκαηνο ζε θφξα 

εζληθά θαη δηεζλή. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα. 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ζπκκεηέρεη ζε ελψζεηο θαη δίθηπα παλεπηζηεκίσλ 

ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ζηφρν ηελ αθαδεκατθή αληαιιαγή θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, φπσο: ε Ένωζη ηων Οικονομικών Πανεπιζηημίων ηηρ 

Νοηιοαναηολικήρ Δςπώπηρ, ην Γίκηςο Βαλκανικών Πανεπιζηημίων «Border 

Crossings», ην επξσπατθφ δηαθιαδηθφ επηζηεκνληθφ πξφγξακκα Cliohnet  θαη 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Δπξψπεο φπνπ δηδάζθεηαη ην 

Γηεζλέο Γίθαην, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ κε ζέκα «Υαξηνγξαθία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζηελ Δπξψπε» (Mapping 

International Law in Europe/ Cartographie du Droit International). Δπίζεο, απνζηνιέο 

θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ αλειιηπψο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηα 

δηεζλή Model United Nations, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλία ζηε Θεζζαινλίθε. 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ δηνξγάλσζε ην Α‘ Δπηζηεκνληθφ πλέδξηφ ηνπ 

ζηε Φιψξηλα, απφ 10-12 Ννεκβξίνπ 2006, κε ζέκα «Γηαζηάζεηο ηεο κεηάβαζεο θαη ε 

επξσπατθή πξννπηηθή ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο». Μέζσ απηνχ έδσζε ηελ επθαηξία 

φρη κφλνλ λα ζπκκεηάζρνπλ αθαδεκατθνί θαη επηζηήκνλεο απφ ην ΣΒ 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 «Πλεπκαηηθφ Ίδξπκα Γεκήηξεο θαη Μαξία Γειηβάλε», θαζψο θαη ηδηψηεο. 

Δπίζεο ε έθδνζε θαη ε δηάδνζε ηνπ ηφκνπ ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ πλεδξίνπ ζπλεηέιεζε 

ζηελ πξνβνιή ηνπ ΣΒ θαη ζηελ πεξαηηέξσ γλσξηκία ηεο επηζηεκνληθήο θπζηνγλσκίαο 

ηνπ. Πεξηζζφηεξα επ‘ απηνχ ζην δηαδίθηπν θαη ηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΣΒ. Δηδηθφηεξα, βιπ.: 

Α΄ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ: Γηαζηάζεηο ηεο Μεηάβαζεο θαη ε Δπξσπατθή 

Πξννπηηθή ησλ Υσξψλ ηεο Βαιθαληθήο. URL / Πξαθηηθά: Δμψθπιιν / Πεξηερφκελα.  

Δπίζεο, ην Σκήκα – κέζσ ηνπ Α‘ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ, 

«Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε» - δηνξγάλσζε 

κε απφιπηε επηηπρία ηε Γηεκεξίδα «Σα Γπηηθά Βαιθάληα ζε Κίλεζε. Δμειίμεηο, 

http://www.uowm.gr/bal06/
http://www.balkan.uowm.gr/images/bal06-proc.JPG
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πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο» (10–11/10/2008). πλδηνξγαλσηέο θνξείο, εθηφο ηνπ ΣΒ, 

ήηαλ ε Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, ε Αλαπηπμηαθή 

Δηαηξεία Φιψξηλαο θαη ην Κέληξν Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe Direct. Μέζσ 

θαη ηνπ πξφζθαηνπ απηνχ γεγνλφηνο, ην Σκήκα ελεξγνπνίεζε ηνπηθνχο θαη ππεξηνπηθνχο 

αθαδεκατθνχο, θνηλσληθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο θνξείο.  

ηηο 16 - 18 Οθησβξίνπ 2009, ην ΣΒ δηνξγάλσζε κε επηηπρία ην ζπλέδξην «Δίθνζη 

ρξόληα κεηά από ηελ πηώζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ: απνηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο», κε 

ρνξεγνχο ηνπηθνχο θνξείο, ηελ ΣΔΓΚ Ννκνχ Φιψξηλαο θαη ηα Ληγληησξπρεία Αριάδαο. 

ην πλέδξην απηφ, εθηφο ηεο επξχηαηεο ζπκκεηνρήο ζπλαδέιθσλ απφ ηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ ΠΓΜ (ηδίσο δε, απηά ηεο Φιψξηλαο), εληππσζηαθή ππήξμε θαη ε ζπκκεηνρή 

ζπλαδέιθσλ –κειψλ ΓΔΠ- δηαθεθξηκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ απφ ηνλ επξχηεξν 

αθαδεκατθφ ρψξν.  

Πην πξφζθαηα, ζηηο 24 Απξηιίνπ 2010, ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Α Δπξψπεο» ηνπ ΣΒ κε 

ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ησλ δχν Μεηαπηπρηαθψλ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ 

ΑΠΘ (Σνκέαο Δθθιεζηαζηηθήο Ηζηνξίαο –Υξηζηηαληθήο Γξακκαηείαο - Αξραηνινγίαο θαη 

Σέρλεο ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ηνπ ΑΠΘ θαη Σνκέαο ‗Ηζηνξία - Γφγκα- Γηνξζφδνμεο - 

Γηαρξηζηηαληθέο ρέζεηο‘ ηνπ Σκήκαηνο Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο ηνπ 

ΑΠΘ) δηνξγάλσζε ζηε Φιψξηλα εκεξίδα κε ζέκα «Η Οξζνδνμία ζηε Ν.Α. Δπξώπε, 

Παξειζόλ – Παξόλ – Μέιινλ».  

ηηο 21 κε 22 Μαΐνπ 2010 ην ίδην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΒ - 

«πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο»- θαη ν Γήκνο 

Ακπληαίνπ ζπλδηνξγάλσζαλ κε εμαηξεηηθή επηηπρία δηεζλέο ζπλέδξην ζην Ακχληαην κε 

ζέκα «Η πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ έξγνπ ησλ Αγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ, σο 

παξάγνληαο ελόηεηαο αλάκεζα ζηνπο ιανύο ηεο Ν.Α. Δπξώπεο», κε εληππσζηαθή 

ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ απφ ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ. Σν δηεζλέο 

απηφ ζπλέδξην πιαηζηψζεθε απφ έθζεζε επνπηηθνχ πιηθνχ κε αλαθνξά ζηελ παξνπζία 

θαη ην έξγν ησλ Αγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή (ΝΑ 

Δπξψπε).   

  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Οη ΚΠΠ θνξείο αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ην Σκήκα Βαιθαληθψλ 

πνπδψλ ζεηηθά, θαζψο ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηνπ Σκήκαηνο πξνζθέξεη ηα ερέγγπα 

γηα κηα επηηπρεκέλα ζπλεξγαζία, φπσο επίζεο πξνζδίδεη θαη απμεκέλν θχξνο ζηελ ίδηα 

ηελ ζπλεξγαζία.   

πσο πξναλαθέξζεθε, ην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλα 

εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο ην Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο. Ο ζθνπφο θαη ε 

δξάζε ηνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην αληίζηνηρν πεδίν. Παξάιιεια,  ην Σκήκα δηαζέηεη ην 

Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο (Δ.Π.), εληαγκέλν ζηελ αξρηθή ηδξπκαηηθή δνκή δεκηνπξγίαο 

ηνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο (απέλαληη απφ ην 

Δ.Π. ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο). ην Δ.Π. δελ εθηειείηαη έξγν πνπ λα κελ έρεη ζρέζε κε 

ηελ αθαδεκατθή ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο. Οη ειεχζεξεο ψξεο, αθαηξνπκέλσλ ησλ σξψλ 

δηδαζθαιίαο θαη νξγαλσκέλεο δηεμαγσγήο αζθήζεσλ, δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο.  
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Οη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο αμηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο 

ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο, φπσο πξναλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα γηα ην Δξγαζηήξην 

Ηζηνξίαο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη κέζσ απηήο ηεο δνκήο έρεη ςεθηνπνηεζεί ηθαλφο 

αξηζκφο εθεκεξίδσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο αλαθνηλψλνληαη ηφζν αηνκηθά, απφ ηα 

κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, φζν θαη απφ ην ίδην ην Σκήκα. Δπηπιένλ, ην Σκήκα - 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‘ επηζηεκνληθφ ζπλέδξην (2006), ε 

δηεκεξίδα (2008), ην ζπλέδξην (2009), ε ηειεπηαία εκεξίδα (2010) θαη ην δηεζλέο 

ζπλέξην (2010)- ηελ ελεκέξσζε ΚΠΠ θνξέσλ, ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν 

θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Σκήκαηνο.   

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ δηαηεξεί επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο 

ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ, ηδίσο κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο 

φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη ησλ απνθνίησλ 

ηνπ Σκήκαηνο γηα κηα πιεηάδα ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ.  

Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο –αλ φρη θαη ηδηαηηέξσο 

ηαθηηθέο- εληάζζνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά πεξίπησζε θαη νξγαλψλνληαη 

απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ΚΠΠ θνξείο, ζην πιαίζην ησλ 

καζεκάησλ.  

Δπηπιένλ νξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΚΠΠ 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 ήηαλ: ην Ίδξπκα 

Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.), ε Γηπισκαηηθή Αθαδεκία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

ε ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ην Ίδξπκα Fulbright, ε Αλαπηπμηαθή 

Δηαηξεία Φιψξηλαο (ΑΝ.ΦΛΧ Α.Δ), ε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

(ΑΝ.ΚΟ Α.Δ), ν χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδαο (ΒΒΔ), ε Δζληθή Σξάπεδα 

Διιάδνο, ην Κέληξν Γηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο θ.ά. Αληίζηνηρεο νκηιίεο θαη ζεκηλάξηα 

δηνξγαλψλνληαη θαη κέζσ ησλ δπν κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο κε 

επίιεθηνπο πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο. 

Καηά πεξίπησζε απαζρνινχληαη θαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο (ηφζν 

ζε πξνπηπρηαθφ, φζν θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο θνξείο 

πξνέιεπζεο εμσηεξηθψλ δηδαζθφλησλ, κέρξη ζήκεξα: Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο (ΑΝ.ΚΟ Α.Δ), Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φιψξηλαο (ΑΝ.ΦΛΧ.Α.Δ.), 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Δζλνγξαθηθφ - Λανγξαθηθφ Μνπζείν Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο, 10
ε
 Δθνξεία Αγίνπ ξνπο ηνπ ΤΠ.ΠΟ, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Φιψξηλαο, 

Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ Καζηνξηάο.  

Οη 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 Σκήκαηνο, θαζψο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία.   

Μέρξη θαη ζήκεξα δελ είρε δνζεί ε επθαηξία γηα ηελ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθψλ 

ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ θαη ΚΠΠ θνξέσλ. 
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Παξάιιεια, κέρξη θαη ζήκεξα δελ είρε δνζεί ε επθαηξία γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ 

Σκήκαηνο ζε πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά φξγαλα. Τπάξρεη φκσο ε 

πξφζεζε θαη ε ηθαλφηεηα απφ ηελ  πιεπξά ηνπ Σκήκαηνο 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 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ηδηαηηέξσο, ε ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΠ ηνπ 

ηκήκαηνο (απφ θνηλνχ κε κέιε ΓΔΠ ηνπ ινηπνχ ΠΓΜ, ηνπ ΑΠΘ, θαζψο θαη εμσηεξηθνχο 

εξεπλεηέο / ζπλεξγάηεο) ζην πιαίζην εξεπλεηηθήο επηζηεκνληθήο νκάδαο ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε κε επζχλε ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πξννπηηθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην λνκφ Φιψξηλαο. Ζ έξεπλα ε νπνία 

δηελεξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ λνκνχ θαη αλαηέζεθε ζηελ ΔΜ απφ ηε 

ΝΑ Φιψξηλαο, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο παξνπζηάζηεθε -ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε- 

ζηνπο θνηλσληθνχο  θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ε ελφηεηα 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

πσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ –εηδηθφηεξα ζην πιαίζην δηεζλψλ 

ζπλεξγαζηψλ θαη αθαδεκατθψλ δηθηχσλ- ην Σκήκα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα 

δηάθνξα δίθηπα ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζπλεξγάδεηαη 

άκεζα -ζε επίπεδν ηδξπκαηηθφ- κε αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ Α‘ Δπηζηεκνληθνχ πλέδξηνπ 

ηνπ ζηε Φιψξηλα (10-12 Ννεκβξίνπ 2006) κε ζέκα "Γηαζηάζεηο ηεο κεηάβαζεο θαη ε 

επξσπατθή πξννπηηθή ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο", είρε ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε 

άιια ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ Διιάδα. Οκνίσο, ε Γηεκεξίδα «Σα 

Γπηηθά Βαιθάληα ζε Κίλεζε. Δμειίμεηο, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο» (10 – 11/10/2008), 

νξγαλσκέλε απφ ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, «Οηθνλνκηθή 

θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε», ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φιψξηλαο θαη ην 

Κέληξν Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe Direct, απεπζχλζεθε φπσο θαη 

ελεξγνπνίεζε ηνπηθνχο θαη ππεξηνπηθνχο αθαδεκατθνχο, θνηλσληθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο 

θνξείο. Οκνίσο θαη ην ζπλέδξην «Δίθνζη ρξφληα κεηά απφ ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ 

Βεξνιίλνπ: απνηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο» (16-18/10/2009), ελίζρπζε αληίζηνηρα ηελ 

εμσζηξέθεηα ηνπ ηκήκαηνο, φπσο άιισζηε θαη ε εκεξίδα «Ζ Οξζνδνμία ζηε Ν.Α. 

Δπξψπε, Παξειζφλ – Παξφλ – Μέιινλ» (24/4/2010) δηνξγαλσκέλε απφ ην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ ηεο 

Ν.Α Δπξψπεο» ηνπ ΣΒ. Οκνίσο  θηλήζεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ην δηεζλέο 

ζπλέδξην «Ζ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ έξγνπ ησλ Αγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ, σο 

παξάγνληαο ελφηεηαο αλάκεζα ζηνπο ιανχο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο», πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ 

ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ 

ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο» ηνπ ΣΒ θαη ν Γήκνο Ακπληαίνπ (21 – 22/05/2010), 

Γηεζλέο πκπφζην-εκηλάξην «Ρσζηθή Γιψζζα θαη ε δηδαζθαιία ηεο», αθηεξσκέλν ζηα 

150 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ Αληψλ Σζέρνθ (Φιψξηλα, 19-10-2010), ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηψλ Ρσζηθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο(έδξα 

Θεζζαινλληθε). 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS-Lifelong Learning 

Κηλεηηθφηεηα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, κέιε ΓΔΠ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αληαιιαγέο 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο 



51 

θαη Πνισλίαο. Παξάιιεια, θαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ERASMUS /Lifelong 

Learning, 2007-2013» (πξψελ SOCRATES, δξάζε 2.2. ηνπ ERASMUS) απνλέκνληαη 

ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ κέξνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζε επξσπατθά 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηκεξείο 

ζπκθσλίεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS-LLP πνπ έρνπλ ππνγξαθεί 

αλάκεζα ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζε Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα, ε 

θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 

2009-2010 έρεη σο εμήο (πεγή: Γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ ΠΓΜ/ 30.06.2010).  

 

ΓΗΜΔΡΔΗ ΤΜΦΧΝΗΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  

Πεπί-

οδορ 

Πανεπι-

ζηήμιο 

Δξεπσόμενοι θοιηηηέρ Δξεπσόμενοι 

καθηγηηέρ 

Διζεπσόμενοι 

θοιηηηέρ 

Διζεπσόμενοι καθηγηηέρ  

  Απιθμόρ  ύνολο 

διάπκει

αρ 

επίζκετ

ηρ 

(μήνερ) 

Απιθ

μόρ  

Γιάπκεια 

επίζκετη

ρ 

(εβδομάδ

α) 

Απιθμ

όρ  

ύνολ

ο 

διάπκ

ει-αρ 

επίζκε

-τηρ 

(μήνερ

) 

Απιθμόρ  ύνολο 

διάπκειαρ 

επίζκετηρ 

(εβδομάδα

) 

2009-

2010 

Renew

al sent 

out  

Andrzej

a Fycza 

Kodrzew

skiego 

Krakow 

Universi

ty  

-Poland  

 

2 10 1 1 

8hpw 

2 10 1 1 

8hpw   

2008-

2010 

Renew

al sent 

out 

Universi

ty of Iasi  

-

Romani

a  

3 

Undergrad/ 

postgrad 

15 1 2 

8hpw 

3 18 1 2 

8hpw 

2008-

2013 

Univers

ity of 

2 10 2 2 

8hpw 

2 10 1 1 

8hpw 
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Babes 

Bolyai 

Cluj-

Napoca  

-

Romani

a 

 

2008-

2013 

Universi

ty of 

Alba 

Iulia  

-

Romani

a 

 

3 15 1 

 

2 

5hpw 

3 15 1 2 

5hpw 

2008-

2013 

Univers

ity of 

Sibiu  

-

Romani

a 

 

2 10 2 

 

1 

8hpw 

2 10 2 1 

8hrw 

2007-

2013 

South-

Western 

Universi

ty of 

―Neofit- 

rilski‖  

-

Bulgaria  

 

 

  1 1  

8hpw 

  1 1 

8hpw 

2009-

2013 

Sofiiski 

Univers

2 10 2 1 

8hpw 

2 10 2 1 

8hpw 
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 ity 

“Sveti 

Kliment 

Ohridsk

i”  

-

Bulgari

a 

 

2007-

2013 

 

Ion 

Mincu 

Univers

ity of 

Archite

cture 

and 

Urbanis

m 

Buchar

est  

-

Romani

a 

 

2 20 1 2 

6hpw 

2 20 1 2 

6hpw 

2007-

2013 

 

 

 

 

 

Univers

ity of 

Pitesti  

-

Romani

a 

2 

 

 

 

 

 

12 1 

 

 

 

 

 

 

2 

8hpw 

 

 

 

 

 

2 12 1 2 

8hpw 

 

 

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

ησλ κειψλ ΓΔΠ / ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, αλεμάξηεηεο ζπκκεηνρέο ζε επηζηεκνληθά 

πξνγξάκκαηα, επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ άιια 



54 

εθπαηδεπηηθά αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, αληηζηνίρσο («Πχιε 

γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε» ηνπ Κέληξνπ Eιιεληθήο 

Γιώζζαο, «Διιάδα-Βαιθάληα: Πνιχ-πνιηηηζκηθφηεηα θαη Αληη-εζληθηζηηθφο Λφγνο» ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ―GUESS: Global University Entrepreneurial Spirit Student‘s 

Survey‖ ησλ Swisss Institute of Small Business & Entrepreneurship, University of St. 

Gallen, θαη International University Schloss Reinchartshausen, Central Europe Centre 

for Research and Documentation (Ζ.Π.Α.), Fondation pour la Memoire dea la Shoah 

(Γαιιία), Institut fur Byzanzforschung (Απζηξία), Centar za Crkvene Studije (εξβία), 

Kirilo-Metodievski Naucen Centar (Βνπιγαξία), Early Fall School in Semiotics (New 

Bulgarian University) British International Studies Association, Political Studies 

Association, European Consortium for Political Research, Δηαηξεία Διιεληθήο 

Γισζζνινγίαο (Αγγιία-Ζ.Π.Α.-Διιάδα), Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Αλζξσπηζηηθψλ 

πνπδψλ ηεο Μαξηνχπνιεο (Οπθξαλία), Δθπαίδεπζε Αιινδαπψλ θαη Παιηλλνζηνχλησλ 

καζεηψλ» (ΑΠΘ)- Δπηρεηξεζηαθφ  Πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε θάζε πεξίπησζε θαη απηέο νη ζπκκεηνρέο ζεσξεηηθά απνηεινχλ 

επάμηα εθπξνζψπεζε ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ επηζηεκνληθψλ 

ζπλεξγαζηψλ ηνπ. 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ζπκκεηέρεη ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη 

δηεζλή εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε αθαδεκατθά δίθηπα (Έλσζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, Γίθηπν Βαιθαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ 

«Border Crossings», Δπξσπατθφ δηαθιαδηθφ επηζηεκνληθφ πξφγξακκα Cliohnet). Δπίζεο, 

θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή / ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ΓΔΠ / ΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο, ην ηειεπηαίν  εθπξνζσπείηαη ή θαη ζπλεξγάδεηαη κε επηζηεκνληθέο 

νξγαλψζεηο ή δίθηπα γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη πην θάησ.   

Απφ ην εμσηεξηθφ: 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), Παξάξηεκα γηα ηελ ειιελνξνπκαληθή ζπλεξγαζία ηνπ επξσπατθνχ Ηδξχκαηνο 

Titulescu (κε έδξα ην Βνπθνπξέζηη).  

Απφ ην εζσηεξηθφ: Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Δηαηξεία Διιελν-

Δπξσπατθψλ Μειεηψλ, Μνπζείν Μαθεδνληθνχ Αγψλα (Θεζζαινλίθε), Διιεληθή 

Δηαηξία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, Κέληξν Έξεπλαο Μαθεδνληθήο 

Ηζηνξίαο θαη Σεθκεξίσζεο (ΚΔΜΗΣ) ηνπ Ηδξχκαηνο Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα 

(ΗΜΜΑ), Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Ηλζηηηνχην 

Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο, Διιεληθή Δηαηξεία 

ιαβηθψλ Μειεηψλ (Θεζζαινλίθε), Δπηζηεκνληθφ Ίδξπκα Αγίσλ Κχξηιινο θαη 

Μεζφδηνο (Θεζζαινλίθε), Μαθεδνληθφ θαη Αζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ (ΜΠΔ), 

χιινγνο θαη Πεξηνδηθφ «Αξηζηνηέιεο» (Φιψξηλα), Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηψλ 

Ρσζηθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο (Θεζζαινλίθε).  

Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ιεο νη εθδειψζεηο 

πνπ δηνξγαλψλεη ην Σκήκα έρνπλ ραξαθηήξα εμσζηξέθεηαο θαη απεπζχλνληαη ζε 

επξχηεξε, δηαθνξεηηθή θαηά πεξίπησζε, νκάδα ή νκάδεο θνηλνχ. Σα ζπλέδξηα θαη νη 
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εκεξίδεο ηνπ Σκήκαηνο, νη θνξπθαίεο ζεζκηθά θαη νπζηαζηηθά εθδειψζεηο ηνπ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, απεπζχλζεθαλ θαη ελεξγνπνίεζαλ –εθηφο ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ππεξηνπηθψλ θνξέσλ- επηπιένλ ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ηδηψηεο.  

εηξά εθδειψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο δηνξγαλψλεηαη επίζεο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πλεπκαηηθνχ ηδξχκαηνο «Γεκήηξεο θαη Μαξία Γειηβάλε», απεπζχλνληαη δε ζην άκεζν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κέζα απφ επξχηεξα ελδηαθέξνπζεο ζεκαηηθέο. 

Δπίζεο, κε ηελ πξσηνβνπιία θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΠ / ΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο, ην ηειεπηαίν ζπκβάιινληαο ή εθπξνζσπνχκελν, πξνβάιιεη θαη πξνσζεί ηελ 

εηθφλα ηνπ ζην άκεζν ή θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ, ζην Σκήκα έρεη ζπζηαζεί, εδψ θαη κεξηθά ρξφληα, θαη ιεηηνπξγεί –ππφ 

ηελ επζχλε θαη ηνλ ζπληνληζκφ κέινπο ΓΔΠ- Οκάδα Πνιηηηζηηθήο Γξάζεο θαη 

Παξέκβαζεο. ηελ νκάδα απηή ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ηνπ ΣΒ θαζψο θαη ησλ 

ηκεκάησλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο. Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θηλεκαηνγξαθηθέο 

πξνβνιέο επηιεγκέλσλ ηαηληψλ απφ ηνλ παγθφζκην θηλεκαηνγξάθν, αλάπηπμε επίθαηξσλ 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ απφ νκάδεο θνηηεηψλ θαη debates, κνπζηθά γεγνλφηα είλαη κεξηθέο 

απφ ηηο κέρξη ηψξα δξαζηεξηφηεηεο ηεο Οκάδαο.  
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4. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΔ 
 

 

4.1. Δηζαγσγή 

Ζ θαηαγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Τπνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο απνζθνπεί ζηελ επαλαηξνθνδφηεζε θαη βειηίσζή ηνπο θαη φρη 

ζηελ αμηνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζεηηθά ή αξλεηηθά. Ζ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία θαη ε νξηδφληηα επηθνηλσλία ησλ δηαθφξσλ Σνκέσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη Τπνδνκψλ εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπδήηεζε θαη ηηο απνθάζεηο ησλ 

Πξνζσξηλψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. Σν ζεηηθφ πεξηερφκελν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη Τπνδνκψλ είλαη πξσηίζησο απφξξνηα ησλ πξσηνβνπιηψλ 

ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, 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 Π.Γ.Μ. σο απηνηεινχο Παλεπηζηεκίνπ, θηλείηαη ζε πνιχ αμηφινγα επίπεδα κε ηάζεηο 

βειηίσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο δηνίθεζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

Σκεκάησλ. Αξθεηά απνηειεζκαηηθή απνδεηθλχεηαη, επίζεο, παξά ηα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα θαη ηε γεσγξαθηθή απφζηαζε δηαζπνξάο ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ Φιψξηλαο 

θαη Κνδάλεο,  ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε εθείλεο ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Π.Γ.Μ.  

4.3. Μέζα θαη ππνδνκέο 

ια ηα παξαθάησ ζηνηρεία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην ρξνλίδνλ δήηεκα ηεο 

μερσξηζηήο ζηέγαζεο ηνπ Σ.Β.. Ζ επί δεθαεηία «θηινμελία» ηνπ Σκήκαηνο ζηνπο 

ρψξνπο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο, 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 Υσξεηηθφηεηα  (άηνκα) 

 

Η1  50  

Η2  35  

Η3  44  

Η4  45  

Η5  32  

ΝΚ1  104  

ΝΚ2  36 

ΝΚ3  48 
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ιεο νη παξαπάλσ αίζνπζεο βξίζθνληαη ζηα θηίξηα αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ηεο 

Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Π.Γ.Μ., φπνπ θαη θηινμελείηαη ην Σ.Β..  

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα  

Τπάξρεη ζνβαξφηαην πξφβιεκα επάξθεηαο κεγάισλ αηζνπζψλ θαη ακθηζεάηξσλ. 

πγθεθξηκέλα, 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 Παηδαγσγηθήο ρνιήο.  

(γ) Βαζκόο ρξήζεο 

Μέζσ ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σ.Β.. γίλεηαη εκθαλήο ε εληαηηθή 

ρξήζε ησλ αηζνπζψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. ηηο ίδηεο αίζνπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαδφζεηο 

καζεκάησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη νη 

παξνπζηάζεηο ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ. 

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ εμνπιηζκνύ 

ιεο νη αίζνπζεο έρνπλ εμνπιηζηεί κε εμνπιηζκφ ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ 

(data show), πνπ πεξηιακβάλεη, κνλάδα Ζ/Τ, ζπζθεπή ςεθηαθψλ πξνβνιψλ θαη 

αληίζηνηρε θαισδίσζε.  

 

 Δκπαιδεςηικά επγαζηήπια: 

Νηζίδα 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 

Οη ρψξνη θξίλνληαη αλεπαξθείο. Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ  ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ην πιήζνο ησλ ζηαζκψλ, ζα έπξεπε λα είλαη θαηά 50% 

κεγαιχηεξν.  

  (γ) Βαζκόο ρξήζεο 

Ζ ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο γηα ηα αληίζηνηρα καζήκαηα. Απφ ηελ αξρή ηνπ αθ. έηνπο, δελ άλνημε ην 

εξγαζηήξην πξνο ρξήζε απφ ηνπο θνηηεηέο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ (δελ εγθξίζεθε 

αίηεζε απφζπαζεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Β΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο)  

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ 

Ο εμνπιηζκφο αλαβαζκίζηεθε (10 κνλάδεο) κε νζφλεο θαη κνλάδεο Ζ/Τ. Οη 

ζηαζκνί πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ αμηνπνηήζεθαλ ζηε Βηβιηνζήθε, ζηα γξαθεία ησλ λέσλ 

κειψλ ΓΔΠ, αιιά θαη γηα αληηθαηάζηαζε ειαηησκαηηθψλ Ζ/Τ ζηα γξαθεία θάπνησλ 

κειψλ ΓΔΠ. Γεο «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: 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 Σκήκαηα ηνπ Π.Γ.Μ. 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.  
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Δπγαζηήπιο Ιζηοπίαρ 

(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. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη 

ζχγρξνλεο. 

(γ) Βαζκόο ρξήζεο 

ε εβδνκαδηαία βάζε. 

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ 

Ο 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.  

Με ηελ πξφζιεςε λέσλ δηδαζθφλησλ (εθιέρηεθαλ ζπλνιηθά 3 κέιε ΓΔΠ θαη 3 

ΔΔΓΗΠ), ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε γξαθεία δηδαζθφλησλ θαη 

ρψξνπο ζπλεξγαζίαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαζψο επίθεηληαη 3 αθφκε εθινγέο κειψλ 

ΓΔΠ. Υαξαθηεξηζηηθφ 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. 

 

Πποζυπικό Γιοικηηικήρ/Σεσνικήρ/Δπεςνηηικήρ Τποζηήπιξηρ 

(α) Αξηζκόο θαη εηδηθόηεηεο 

ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ππεξεηνχλ δχν άηνκα Π.Δ. θαη έλα Γ.Δ. Δίλαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σ.Β.. ηφζν ζε 

ζρέζε κε ην Π.Π.. φζν θαη κε ην Π.Μ.. 

(β) Δπάξθεηα εηδηθνηήησλ  

Δπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε απαζρφιεζεο/πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ηερληθή 

θαη εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ Ζ/Τ. 

 

Αξιοποίηζη Σεσνολογιών Πληποθοπικήρ και Δπικοινυνιών (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 Σκήκαηνο ν ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ζην δηαδίθηπν, ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη ηελ επέιηθηε αλάξηεζε εγγξάθσλ (π.ρ. νδεγνί ζπνπδψλ), ηζηνζειίδσλ (π.ρ. 

πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο κειψλ ΓΔΠ), αλαθνηλψζεσλ (π.ρ. εκεξίδεο) κέζσ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management System). 

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ; Πώο; 

Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ θπξίσο ζηηο 

αίζνπζεο, φπνπ ππάξρεη ν αλάινγνο εμνπιηζκφο (Νεζίδα Ζ/Τ Σ.Β.., Δξγαζηήξην Ζ/Τ 

Ηζηνξίαο, Αηζ. Η1, Αηζ. ΝΚ1) , αιιά θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ. 

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πώο; 

Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη απφ κηθξφ αξηζκφ δηδαζθφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην εγθαηεζηεκέλν ζηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ θηηξίνπ 

δηνίθεζεο (Κνδάλε) ζχζηεκα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο (CoMPUs – 



59 

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/Τ Σ.Β.. ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο θπξίσο ησλ 

καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Δπηπιένλ, ην πξναλαθεξφκελν ζχζηεκα (CoMPUs) 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ αλάξηεζε ππνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ 

εμάζθεζεο θπξίσο ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο. 

 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο; 

Σν ζχζηεκα CoMPUs παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη 

αμηνπνηείηαη θπξίσο απφ ηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ππνρξεσηηθψλ 

εξγαζηεξηαθψλ εξγαζηψλ εμάζθεζεο.  

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

Καηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θάζε θνηηεηήο κε ηελ εγγξαθή ζε Σκήκα ηνπ Π.Γ.Μ. 

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 πιιφγνπ ηνπ Σ.Β.. (http://fsbalkan.blogspot.com). Σέινο, αμηνπνηψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ CoMPUs,  

νη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα αλαξηνχλ αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο 

θνηηεηέο ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα, θαζψο θαη λα επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα θαη 

ακθίδξνκα κέζσ ηεο επηινγήο «Κνπβέληα». 

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

πεληαεηία; 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηε Γξακκαηεία γηα ηελ ηεηξαεηία 2008-

2011, νη επελδχζεηο ηνπ Σκήκαηνο ζε ΣΠΔ αλήιζαλ ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 108.283,11 

€. Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία επελδχζεσλ ζε ΣΠΔ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

  

 Σαθηηθφο Μεηαπηπρηαθφ (ΠΜ1)  

 Αλαιψζηκα  αγνξέο Ζ/Τ Αλαιψζηκα  αγνξέο Ζ/Τ ΤΝΟΛΑ 

      

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

2009     10.482,36    19.510,26      3.528,15      1.770,00  35.290,77 

2010     14.909,22     3.944,49      1.099,99      1.740,00  21.693,70 

2011     15.786,58        7.449,01      3.056,59      2.925,01  29.217,19 

ΤΝΟΛΑ     44.678,16   46.513,21      8.684,73      8.405,01    108.283,11 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΤΝΟΠΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Δξοπλιζμόρ Νηζίδαρ Η/Τ Σ.Β.. 

1.α. Μονάδερ Η/Τ 



60 

Ζ/Τ PLATO PC (PC SYSTEMS)  

ΔΗΓΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

Αξ. Καηαγξ. 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 

ΣΔΜΑΥΗΑ 5 

  

Ζ/Τ PLATO PC (PC SYSTEMS)  

ΔΗΓΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

Αξ. Καηαγξ. 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 

ΣΔΜΑΥΗΑ 3 

  

Ζ/Τ NEW 

ΔΗΓΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

Αξ. Καηαγξ.   

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 
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LAN On Board 

IEEE 1394 No 

Floppy 1,44" 

DVD-RW DH20A4P 

KEYBOARD Yes 

MOUSE Yes 

ΣΔΜΑΥΗΑ 24 

 

 

 

 

 

1.Β. Οθόνερ 

ΔΗΓΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΔΜΑΥΗΑ 

TFT ASER v173 17" 14 

TFT ASUS vw192s+ 19" 17 

TFT LG Flatron w2252s 22" 2 

  ΤΝΟΛΟ 33 

 

1.Γ.  Δκηςπυηέρ 

ΔΗΓΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΑ Αξ. Καηαγξ. 

LASER HP LaserJet 4200n 1 1521 

LASER Epson EPL-N2050 1 3673 

LASER 

HP Color LaserJet 

5500n 1 3675 

 ΤΝΟΛΟ 3  

 

1.Γ. απυηέρ 

ΔΗΓΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΑ Αξ. Καηαγξ. 

USB 

Compeye Simplex 

1236C 1 3671 

 ΤΝΟΛΟ 1  

 

1.Δ. Αδιάλειπηη παποσή ενέπγειαρ (UPS) 

ΔΗΓΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΑ 

Αξ. 

Καηαγξ. 

Line 

Interactive 

MGE ellipse premium 

1200 1 2498 

Line 

Interactive  PCSTAR 650 RAT 1 3674 

 ΤΝΟΛΟ 1  
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5 .ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2010-11 – 2015 

 

o ηόσοι ηος Σμήμαηορ  

θνπφο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ (ΣΒ) 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 Λαψλ, λα πξνάγεη ηηο 

δηαζξεζθεηαθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο ηηο Διιάδαο θαη ηνπ Διιεληζκνχ γεληθφηεξα 

κε ηνπο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ 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 Πφληνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία θαη πνιηηηθή ηνπ ΣΒ πξνζαξκφζηεθε 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 ππφςε  θαη  ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο κε απφθαζε ηεο ΠΓ πξνηάζεθε ε 

δεκηνπξγία δχν θαηεπζχλζεσλ κε ηνπο ηίηινπο «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» θαη 

«Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή», κε ηελ πξνζδνθία  απηφ λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

θαηάξηηζε λέσλ επηζηεκφλσλ εηδηθεπκέλσλ ζηα παξαπάλσ ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Πνιχ ζεκαληηθφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε πξνζπάζεηα γηα παξνρή 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο θαη παξάιιειε επηδίσμε παξνρήο πηζηνπνηεηηθνχ 

επάξθεηαο κε ζηφρν ηε δηδαζθαιία ησλ βαιθαληθψλ γιψζζψλ 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 ΑΔΠ 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 ΣΒ. Άιισζηε εθηφο απφ 

ηνπο θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο», γηα ηνπο νπνίνπο ε γιψζζα 

(βαιθαληθή ή ξσζηθή) είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο «Οηθνλνκία 

θαη Πνιηηηθή» έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηε γιψζζα σο ειεχζεξε επηινγή, ψζηε 

λα θαηνρπξψλνπλ θαη απηνί, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. 

Φπζηθά ε ίδξπζε ηνπ ρνιείνπ Γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε 

έδξα ηελ Φιψξηλα πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 ζα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη πηπρηνχρνπο ηνπ ΣΒ λα ηειεηνπνηήζνπλ ηε 

γιψζζα (βαιθαληθή ή ξσζηθή) πνπ επηζπκνχλ ή αθφκε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθκάζεζε 

θαη άιισλ γισζζψλ. Δπίζεο ην ΣΒ βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε Παλεπηζηήκηα 

ηεο Ρσζίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Σνπξθίαο πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνληαη ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ ΣΒ εμεηάζεηο γηα ηελ επάξθεηα γισζζνκάζεηαο. 

 

ηo πιαίζην απηφ νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ΣΒ κε ηεηξαεηή νξίδνληα πινπνίεζεο επηθεληξψλνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο:  
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 ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη καζεζηαθνχ έξγνπ 

 ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ 

 ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο 

νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο -βειηίσζε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο θιπ., ηε δεκηνπξγία ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ θνηηεηηθή 

κέξηκλα. 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί άμνλεο αλάπηπμεο ηνπ ΣΒ: 

 

 

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 

Υπονοδιάγπαμμα ανάπηςξηρ ηος ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού 

 

 ηόσοι Σεηπαεηήρ ππογπαμμαηιζμόρ 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1
ν
 

εμάκ. 

2
ν
 

εμάκ. 

1
ν
 

εμάκ. 

2
ν
 

εμάκ. 

1
ν
 

εμάκ. 

2
ν
 

εμάκ. 

1
ν
 

εμάκ. 

2
ν
 

εμάκ. 

1 Ανάπηςξη 

διδακηικού και 

μαθηζιακού 

έπγος 

× × × × × × × × 

1.1 Τιηθνηερληθή 

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 Ανάπηςξη 

διοικηηικού 

έπγος  

× × × × × × × × 

2.1 Αχμεζε 

δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

× × × × × × × × 
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2.2 Πξφζιεςε 

γξακκαηέσλ 

 ×  ×  ×  × 

2.3 Πξφζιεςε 

Η.Γ.Α.Υ. 

 ×  ×  ×  × 

3 Ανάπηςξη 

επεςνηηικού 

έπγος 

× × × × × × × × 

  Ζ βειηίσζε ηνπ παξερνκέλνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζπλδέεηαη κε 

φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο βειηίσζεο ηνπ παξερνκέλνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αλαιχνληαη μαλά.   

 

 Μέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ  

1) Έθηαζε δηαζέζηκσλ ρψξσλ: ην Σκήκα ζπζηεγάδεηαη κε άιια δχν ηκήκαηα (Π.Σ.Γ.Δ. 

θαη Π.Σ.Ν.) ζε αλεπαξθείο σο πξνο ηελ έθηαζε ρψξνπο (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, 

γξαθεία δηδαζθφλησλ, εξγαζηήξηα, θιπ.). Γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά ην Σκήκα 

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 

ηκήκαηα, ελψ νη δηαζέζηκνη ρψξνη ηεο δελ θζάλνπλ νχηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο 

ηκήκαηνο. 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 ηκήκαηα πνπ 

θηινμελνχλ 1.200 πεξίπνπ θνηηεηέο, 60 κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. θαη 40 πεξίπνπ εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο ηνπ ΠΓ 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. 

ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα εμνπιίζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο κηζέο αίζνπζεο απφ απηέο 

πνπ ηνπ αλαινγνχλ κε επίπισζε πνπ ηαηξηάδεη ζε παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα. 

5) Δμνπιηζκφο γξαθείσλ δηδαζθφλησλ: Τπάξρνπλ θάπνηα γξαθεία ζηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη παιηά έπηπια θαη ππάξρνπλ θαη ππνινγηζηέο πξνεγνχκελεο 

ηερλνινγίαο. ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο 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. 

 

 ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο 

Σν Σκήκα 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. χγθξηζε κε άιια ζπλαθή ηκήκαηα εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία  

 



66 

 πξναγσγή θαηλνηνκίαο, αξηζηείαο, ρξήζε Σ.Π.Δ. 

Σν Σκήκα 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 δξαζηεξηφηεηα ησλ 

κειψλ Γ.Δ.Π. θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο παξά ηηο δνκηθέο 

δπζθνιίεο είλαη αμηνπξφζεθηε θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα θηλείηαη αλνδηθά. Δηδηθφηεξα, νη 

ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ θπξίσο ζηηο αίζνπζεο φπνπ 

ππάξρεη ν αλάινγνο εμνπιηζκφο, αιιά θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ. Δπίζεο, νη ΣΠΔ 

αμηνπνηνχληαη απφ κηθξφ αξηζκφ δηδαζθφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ην εγθαηεζηεκέλν ζηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο (Κνδάλε) 

ζχζηεκα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο (Compus – http://compus.uowm.gr) 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ - ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ 

αζχγρξνλε επηθνηλσλία δηδάζθνληα-δηδαζθνκέλνπ. Αθφκε, ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, 

θάζε θνηηεηήο κε ηελ εγγξαθή ζε Σκήκα ηνπ ΠΓΜ 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 ει. πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Φνηη. πιιφγνπ ηνπ ΣΒ 

(http://fsbalkan.blogspot.com/). Σέινο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Compus, νη 

δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα αλαξηνχλ αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο 

ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα, θαζψο θαη λα επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα θαη ακθίδξνκα κέζσ 

ηεο επηινγήο «Κνπβέληα».  

 

β) κέξηκλα 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 Σκήκαηνο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα βειηησζνχλ θαηά ηελ 

επηθείκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο 

αιιά θαη φισλ φζνη ππεξεηνχλ ππφ δηάθνξεο ηδηφηεηεο ζ' απηφ (εηδηθφ επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80, Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ 

(ΔΔΓΗΠ), απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Σκήκαηνο). 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 θιπ.).  

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, θιπ.).  

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ έξεπλαο απαηηείηαη ελίζρπζε ησλ κειψλ ΓΔΠ -

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 
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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.  

 

 θνηηεηηθή κέξηκλα 

α. ζίηηζε 

ην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ην ΣΒ θξνληίδεη ψζηε νη θνηηεηέο ηνπ λα 

δηαβηνχλ θαη λα εθπαηδεχνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΠΓΜ ζε φζν ην δπλαηφλ πην θαιέο 

ζπλζήθεο. κσο νη ππάξρνληεο θνηλφρξεζηνη ρψξνη (θνηηεηηθή ιέζρε, θπιηθείν θ.ιπ.) 

δελ θξίλνληαη επαξθείο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ. Μεηά ηελ 

έληαμε θαη θηινμελία ζηνπο ρψξνπο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο καο θαζψο θαη ηνπ Σκήκαηνο  Δηθαζηηθψλ & Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ, ε 

θνηηεηηθή ιέζρε αζθπθηηά. Σηο ψξεο αηρκήο ε αλακνλή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

θνηηεηψλ, ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αιιά θαη ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ ζηηίδνληαη ζ‘ 

απηήλ είλαη πνιχ κεγάιε θαη νη ρψξνη εζηίαζεο αλεπαξθείο. 

ηηο πξνζέζεηο ηνπ ΣΒ είλαη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα επέθηαζεο 

ηεο θνηηεηηθήο ιέζρεο θαη βειηίσζεο ησλ ρψξσλ ηνπ θπιηθείνπ.  

 

β. ζηέγαζε 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ην ΣΒ 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 

Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ φια ηα πξνλφκηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

λφκν (Τπ. Πξάμε 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 Σκήκαηνο 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. 

 

 δηαζθάιηζε αθαδεκατθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ πξννπηηθώλ δηδαζθόλησλ 

θαη απνθνίησλ 

Ζ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ καο 

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 εηζαγσγηθφ κέξνο. Οη απφθνηηνη ηνπ 

Σκήκαηφο καο εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.  

Δηδηθφηεξα απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο πνπδψλ θαη ηαδηνδξνκίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηνηρεία ηα νπνία καο 

πιεξνθνξνχλ φηη νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηφο καο:  
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1. Μπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ πνπ πξνυπνζέηνπλ πηπρίν 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

 2. Μπνξνχλ λα βξνπλ εξγαζία ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

 3. Να δεκηνπξγήζνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε 

 4. πλερίδνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο ζε ζπλαθή ηκήκαηα 

 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο «Γηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο άζθεζεο», ζην 

νπνίν ζπκκεηείρε ην Σκήκα 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).  

 

 ηζόηηκε κεηαρείξηζε αηόκσλ δηαθνξεηηθνύ θύινπ, δηαθνξεηηθήο εζληθόηεηαο 

θαη γιώζζαο, Α.Μ.Δ.Α. 

Γηα ηα Α.Μ.Δ.Α. θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ε θίλεζε θαη ε εμππεξέηεζή 

ηνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο ρνιήο 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.  

Κξίζηκν 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 Σκήκα καο. Με πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηφο 

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 ΓΔΠ ζε επίπεδν «εγθιηκαηηζκνχ-» ζηε ρψξα θαη ζην ΣΒ ( 

personal advisor).  

θνηλσληθή δηθαηνζύλε: ζηήξημε θνηηεηώλ / ζπνπδαζηώλ κε ρακειό εηζόδεκα, 

κειώλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ έθηαθηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα,  

Οη πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο 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. Χζηφζν, ε αθαδεκατθή καο θνηλφηεηα έρεη δψζεη δείγκαηα αηνκηθήο 

θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη είλαη ζίγνπξν φηη ζα ην δείμεη φπνηε ρξεηαζηεί.  

 

γ) ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε 

ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

 

 ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο ζε 

ηνπηθό, πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν  

Σν Σκήκα είρε ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηεί κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη 

παξαγσγηθνχο θνξείο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν (Φιψξηλα, Κνδάλε, 

Καζηνξηά, Θεζζαινλίθε θιπ.) ζηα πιαίζηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηζηνξίαο, ηνπ Γξαθείνπ 

Γηαζχλδεζεο πνπδψλ θαη ηαδηνδξνκίαο, ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ Γηαδξνκέο θαη Κφκβνη Δκπνξίνπ θαη Πνιηηηζκνχ ζηα 
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Βαιθάληα θαζψο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ δεκηνπξγίαο θαη βέιηηζηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξφηππνπ θέληξνπ αγξνηηθήο θηινμελίαο. 

 

 δξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζην επξύηεξν θνηλό θαη εξεπλεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηνπηθνύ / πεξηθεξεηαθνύ ελδηαθέξνληνο. 

Σν Σκήκα νξγαλψλεη ζεηξά εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχηεξν θνηλφ 

ηεο Φιψξηλαο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πλεπκαηηθνχ ηδξχκαηνο «Γεκήηξεο & Μαξία 

Γειηβάλε). 

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο επραξίζησο δίλνπλ, επίζεο, δηαιέμεηο πάλσ 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 θιπ.  

Δπηπιένλ ζην ΣΒ ιεηηνπξγεί «νκάδα πνιηηηζηηθήο δξάζεο θαη παξέκβαζεο» 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ησλ 4
σλ

 Σκεκάησλ ηνπ ΠΓΜ ζηε Φιψξηλα θαη 

δηνξγαλψλνπλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο επηιεγκέλσλ 

ηαηληψλ, debates, κνπζηθά γεγνλφηα θιπ.  

 

 

o Τποδομή και Δξοπλιζμόρ: καηαγπαθή ςθιζηάμενυν ςποδομών και 

εξοπλιζμού για ηη διδαζκαλία και έπεςνα και ππογπαμμαηιζμόρ για ηην επόμενη 

ηεηπαεηία 

Αίζνπζεο: Τπάξρεη ζνβαξφηαην πξφβιεκα επάξθεηαο αηζνπζψλ (δηαηίζεληαη  8 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο νη νπνίεο έρνπλ παξαρσξεζεί απφ 

ηελ Παηδαγσγηθή ρνιή) θαη κεγάισλ αηζνπζψλ θαη ακθηζεάηξσλ. πγθεθξηκέλα, ηα 

ακθηζέαηξα ζην θηίξην ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο είλαη κφλνλ δχν ( πεξίπνπ 400 θαη 150 

ζέζεσλ αληίζηνηρα) θαη δελ είλαη δηαζέζηκα ζην Σκήκα παξά κφλνλ πεξηζηαζηαθά (γηα 

ηηο εμεηάζεηο, ηηο νξθσκνζίεο θαη θάπνηεο εθδειψζεηο), θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

γηα παξαδφζεηο καζεκάησλ θαη άιιεο αλάγθεο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο. Δπηπιένλ, ζηηο 

ίδηεο αίζνπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαδφζεηο καζεκάησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη νη παξνπζηάζεηο ησλ δηπισκαηηθψλ 

εξγαζηψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.  

ε φ,ηη αθνξά ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, κφλνλ ζε δπν απφ ηηο παξαπάλσ αίζνπζεο (Η1, ΝΚ1) ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ (data show), πνπ 

πεξηιακβάλεη, κνλάδα Ζ/Τ, ζπζθεπή ςεθηαθψλ πξνβνιψλ θαη αληίζηνηρε θαισδίσζε.  

Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα:  

Τπάξρεη έλα εξγαζηήξην «Νεζίδα Ζ/Τ Σ.Β..» φπνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη 

ιεηηνπξγνχλ 32 ζηαζκνί εξγαζίαο ζε αίζνπζα δηαζηάζεσλ 40ηκ πεξίπνπ. Οη ρψξνη 

θξίλνληαη αλεπαξθείο. Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ  ηνπ εξγαζηεξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

πιήζνο ησλ ζηαζκψλ, ζα έπξεπε λα είλαη θαηά 50% κεγαιχηεξν. Ο εμνπιηζκφο 

αλαβαζκίζηεθε πξφζθαηα σο πξνο ηηο θ.κνλάδεο (θαηά ην εαξηλφ εμάκελν 2008). ηηο 

κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο ζπγθαηαιέγνληαη: ε αληηθαηάζηαζε/αλαβάζκηζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ (ΥΡ) 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. 
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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 ην Σκήκα γηα ηελ 

απνζήθεπζε ζπζθεπψλ πξνο θαηαζηξνθή (ζε αλακνλή έθδνζεο πξσηνθφιινπ 

θαηαζηξνθήο), ηελ δηαηήξεζε αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη γξαθηθήο χιεο, αιιά θαη ηίηισλ 

βηβιίσλ πξνο θαηαινγνγξάθεζε.  

Τπάξρεη έλα «Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο» πνπ ελψ ιεηηνπξγεί ζε ζχγρξνλεο 

εγθαηαζηάζεηο έρεη ζπλδεδεκέλνπο θαη ιεηηνπξγνχλ 3 ζηαζκνί εξγαζίαο ζε ρψξν 

δηαζηάζεσλ 10ηκ πεξίπνπ πνπ είλαη αλεπαξθήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

πνπδαζηήξηα: 

Υξεζηκνπνηείηαη ην Αλαγλσζηήξην ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο. 

Οη παξαπάλσ αδπλακίεο έρνπλ επηζεκαλζεί απφ θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην απνγξαθηθφ δειηίν ησλ καζεκάησλ ή ηα δειηία αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεκάησλ. ηελ 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.). 

 

o Φοιηηηέρ / ζποςδαζηέρ: 

α) θαηαγξαθή ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ / ζπνπδαζηώλ αλά ηκήκα, αλά 

επηζηεκνληθή νκάδα θαη νκάδα επηζηεκνληθνύ θόζηνπο  

Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Οι θοιηηηέρ ηος Σμήμαηορ 

Αθαδεκατθά 

Έηε 

ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ 

πξνπηπρηαθνί λ* πξνπηπρηαθνί λ+* κεηαπηπρηαθνί ππ. δηδάθηνξεο 

2010-2011 569 211 109 30 

2009-2010 549 173 66 22 

2008-2009 526 146 28 8 

2007-2008 499 125 29 8 

2006-2007 491 109 35 5 

2005-2006 507 74 24 7 

2004-2005 501 44 10 5 

* 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  

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηα πξνεγνχκελα 

έηε: 
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Οι απόθοιηοι ηος Σμήμαηορ 

Αθαδεκατθά Έηε πξνπηπρηαθνί κεηαπηπρηαθνί δηδάθηνξεο 

2010-2011 101 7  

2009-2010 87 9 1 

2008-2009 113 13  

2007-2008 96 9  

2006-2007 103 1 1 

2005-2006 99   

2004-2005 101   

* Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηνπο αξηζκνχο θνηηεηψλ κε βάζε ηε ιήμε ηνπ θάζε 

αθαδεκατθνχ έηνπο. 

 

β) πξνγξακκαηηζκφο θαη εηζήγεζε γηα αξηζκφ εηζαθηέσλ αλά ηκήκα ηελ επφκελε 

ηεηξαεηία. 

Με δεδνκέλεο ηηο πιηθνηερληθέο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην θεθάιαην 

«ππνδνκή - εμνπιηζκφο», νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ 

ζην Σκήκα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε δξαζηηθά κέηξα θάιπςεο φισλ ησλ αλσηέξσ 

αλαγθψλ, πξνθεηκέλνπ ε θνίηεζε λα έρεη εμαζθαιηζκέλεο φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Με ηελ πξνυπφζεζε απηή ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ηα επφκελα αθαδεκατθά έηε 

ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί σο εμήο:  

 

Ππόηαζη απιθμού ειζακηέυν 

αθαδεκατθά έηε πξνπηπρηαθνί 

2009-2010 80 

2010-2011 80 

2011-2012 100 

2012-2013 100 

 

 

o Πποζυπικό: Καηαγπαθή ηος πποζυπικού κάθε καηηγοπίαρ (ηακηικό και 

έκηακηο διδακηικό, ηόζο κύπιο όζο και επικοςπικό, καθώρ και διοικηηικό 

πποζυπικό) και ππογπαμμαηιζμόρ θέζευν για ηην επόμενη ηεηπαεηία. 

Απηή ηε ζηηγκή ζην Σκήκα ππεξεηνχλ 20 κέιε ΓΔΠ θαηαλεκεκέλα σο εμήο: 6 

ζηε βαζκίδα ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή, 7 ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή, θαη 7 

ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα. Δπίζεο ζην ηκήκα ππεξεηνχλ 2 κέιε ΔΔΓΗΠ. 

ην Σκήκα ππεξεηνχλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο 2 κέιε έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ (κε ζχκβαζε θαηά ην ΠΓ 407/80). Μεξηθνί απφ απηνχο θαιχπηνπλ βαζηθέο 

δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ, θαζψο δηδάζθνπλ ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα 
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πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο καζήκαηα, ηα νπνία ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θξίλεη 

απαξαίηεηα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο ηαπηφηεηαο ησλ απνθνίησλ καο.  

Καηά ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα ππάξμνπλ ηφζν αλειίμεηο ησλ 

ππεξεηνχλησλ ζην Σκήκα κειψλ ΓΔΠ, ζε αξηζκφ πνπ δελ είλαη αζθαιψο δπλαηφλ λα 

πξνδηαγξαθεί θαζψο ελαπφθεηηαη ελ πνιινίο ζηελ απφθαζε ησλ ίδησλ λα δηεθδηθήζνπλ 

ηελ αλέιημή ηνπο, φζν θαη πξνθεξχμεηο λέσλ ζέζεσλ ζε βαζκίδεο θαη γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ ζα θξίλεη ην Σκήκα, αλάινγα κε ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο 

δηαηηζέκελεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

πηζηψζεηο. 

Ζ παξνχζα θαη ε πξνβιεπφκελε θαηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

απεηθνλίδεηαη ζαθέζηεξα σο εμήο:  

 

Σο Γιδακηικό Πποζυπικό ηος Σμήμαηορ Βαλκανικών ποςδών 

 Καζεγεηέο Αλαπιεξσηέο Δπίθνπξνη  Λέθηνξεο 

Καηαγξαθή   6 7 7 

  

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

Σο έκηακηο, ηο Διδικό Γιδακηικό και ηο Σεσνικό Πποζυπικό 

 Γηδάζθνληεο ΠΓ 407 ΔΔΓΗΠ ΔΣΔΠ 

Καηαγξαθή  2 2  

Δηζήγεζε λέσλ ζέζεσλ 8 2 5 

 

Ζ ησξηλή θαη ε πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα: 

Σο Γιοικηηικό Πποζυπικό ηος Σμήμαηορ 

 Μφληκν ΗΓΑΥ 

Καηαγξαθή  4 

Δηζήγεζε λέσλ ζέζεσλ 2 2 

 

Καηαξρήλ δελ ππάξρεη νχηε έλα κφληκν κέινο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην 

Σκήκα (νχηε θαλ ζηε γξακκαηεία), γεγνλφο πνπ θαζηζηά δπζθνιφηεξε ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ.  

Οη επηπιένλ πξνηεηλφκελεο ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (Γξακκαηεία) είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ην Σκήκα, θαζψο ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ είλαη 

επηθνξηηζκέλν κε δπζβάζηαθηεο αξκνδηφηεηεο θαη είκαζηε αλαγθαζκέλνη ― γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ― λα απαζρνινχκε γξακκαηέα 

πνπ ακείβεηαη απφ πξνγξάκκαηα ΔΠΔΑΔΚ. χκθσλα κε ηνλ αλακνξθσκέλν πξφγξακκα 

απαηηνχληαη επηπιένλ ζέζεηο γξακκαηέσλ γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απμεζεί.  

 

o Ππόγπαμμα ποςδών  
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α) πξνπηπρηαθφ επίπεδν: ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη θαη δηάθξηζε κεηαμχ ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγήο  

ην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 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. Σν 

Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη ήδε αλακνξθσζεί κε ηε δεκηνπξγία δχν θαηεπζχλζεσλ 

«Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» θαη «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή». Καηά ηελ αλακφξθσζή ηνπ 

ιήθζεθαλ ππφςε 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) κεηαπηπρηαθφ επίπεδν: ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη θαη δηάθξηζε κεηαμχ ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγήο 

ηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ην Σ.Β.. 

πξνρψξεζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08 ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ήδε ιεηηνπξγνχληνο 

απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-05 Π.Μ.. κε ηνλ ηίηιν «Βαιθαληνινγία» (ΦΔΚ, αξ. θ. 

753, η. Β΄, 19.05.2004) ζε λέν Π.Μ.. κε ηνλ ηίηιν «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή 

Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ Δπξψπε» βάζεη ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ: 

 α) κε αξηζ. 96139/Β7/ΦΔΚ 2325, η. Β΄ 7-12-2007, γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία Π.Μ.. ζην Σ.Β.. θαη β) κε αξηζ. 91831/Β7/ΦΔΚ 2600, η. Β΄ 22-12-2008. 

Οη εηζαρζέληεο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-07 έθαλαλ 

ρξήζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο πεξί κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 12) ηνπ λένπ 

ηξνπνπνηεηηθνχ ΦΔΚ 2325, η. Β΄ 7-12-2007 ηνπ Π.Μ.., πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

απνλεκεζεί ην λέν Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή 

Γηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε». 

 

ην πιαίζην απηήο ηεο αλακφξθσζεο, ην Π.Μ.. ηνπ Σ.Β..: 

1. απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 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 Π.Μ.. ηνπ Σ.Β.. 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 Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε.  

Ζ παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ Π.Μ.. εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ φξνπ «Γηαθπβέξλεζε» 

(Governance). Πξφθεηηαη γηα έλαλ επίθαηξν φξν, ν νπνίνο ζπλδέεη ην Κξάηνο θαη ηελ 

Οηθνλνκία ελ γέλεη κε ηε ιεγφκελε  Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ. Ζ αλαδήηεζε απηήο ηεο 

λέαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρψξσλ, ηνπ Κξάηνπο, ηεο Αγνξάο θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

Πνιηηψλ, πνπ επηρεηξείηαη ήδε ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνηειεί ην 

πξνέρνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έλλνηαο ηεο «Γηαθπβέξλεζεο». Με ηνλ φξν 

«Γηαθπβέξλεζε» ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε πεξηζζφηεξν ζην κεγάιν εχξνο ησλ 
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δξψλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζνχλ θαη λα ελδπλακσζνχλ λένη ζεζκνί θαη δηαδηθαζίεο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. 

θνπφο ηνπ Π.Μ.. 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 Ν.Α. Δπξψπεο, 

• ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

• ηεο ζπγθξηηηθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ θξαηψλ ηεο Ν.Α. 

Δπξψπεο, 

• ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

Σν Π.Μ.. ηνπ Σ.Β.., δίλνληαο έκθαζε απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξέρνληα πνιηηηθφ 

θαη νηθνλνκηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο ζε άκεζε δηαζχλδεζε 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. 

ην Π.Μ. ηνπ Σ.Β.. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γίλνληαη δεθηνί 

νη θάηνρνη πηπρίσλ ηνπ ηδίνπ Σκήκαηνο, Σκεκάησλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηθψλ, Ννκηθψλ, 

Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ, Βαιθαληθψλ θαη Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ, Σκεκάησλ Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο, ηεο ρνιήο 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Α.Π.), θαζψο θαη Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εκεδαπήο θαη νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο 

αιινδαπήο, εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί νη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπο απφ ην 

Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π./πξψελ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. Γίλνληαη, επίζεο, δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ 

Σ.Δ.Η. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζην Π.Μ.. είλαη 15, εθ 

ησλ νπνίσλ, ηα 9 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα δχν είλαη επηινγήο απφ 3 δεχγε επηιεγνκέλσλ 

καζεκάησλ. Πξνζθέξνληαη, επίζεο θαη δχν καζήκαηα ππνρξεσηηθά ππνζηεξηθηηθά ηα 

νπνία δελ πηζηψλνληαη κε δηδαθηηθέο κνλάδεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008 (ΦΔΚ 148/η. 

Α΄/16.7.2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3696/2008 

(ΦΔΚ 177/η. Α΄/25.8.2008), ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. ην 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 
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ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο, θσδηθνπνηήζεθαλ ηα καζήκαηα ηνπ Π.Μ.., 

θαζψο θαη νη πηζησηηθέο ηνπο κνλάδεο (Βι. ΦΔΚ 2600, η. Β΄ 22-12-2008). 

Χζηφζν ε δεκηνπξγία ηεο θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη πνιηηηζκφο» πξφβαιε ηελ 

αλάγθε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο δεχηεξνπ Π.Μ.., πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην ηξέρνλ 

αθαδεκατθφ έηνο θαη έρεη σο ζηφρν ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ-εξεπλεηψλ ζην ρψξν 

ησλ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ- 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 Πνιηηηζκφο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο θαη 2. 

Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο θαη Πνιηηηθέο Γνκέο ζηε Ν.Α. Δπξψπε. 

Σν λέν Π.Μ.. ηνπ ΣΒ 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 βαιθαληθφ, ειιεληθφ 

θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ γλψζε κίαο βαιθαληθήο ή ηεο ξσζηθήο γιψζζαο. 

Φπζηθά ζηφρνο απηνχ ηνπ Π.Μ.. είλαη λα πξνζειθχζεη απνθνίηνπο θαη άιισλ ζπλαθψλ 

Σκεκάησλ, αθνχ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη εκθαλήο ε απνπζία παξφκνησλ 

Π.Μ.. 

Σν παξαπάλσ Π.Μ.. βξίζθεηαη ζε πηισηηθή εθαξκνγή, ζα αμηνινγεζεί θαη ζα 

θξηζεί αλάινγα ε πεξαηηέξσ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

1-I Ππακηική Άζκηζη Φοιηηηών ΣΒ/ΠΓΜ 

Σν Πξφγξακκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Φνηηεηψλ ηνπ ΣΒ 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. 

ην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 171 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο 

ζε πένηε κύκλοςρ πξαθηηθήο άζθεζεο. Ο θάζε θχθινο έρεη ηεηξάκελε δηάξθεηα 

(ζπλήζσο Ννέκβξηνο-Φεβξνπάξηνο). Ζ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ηεηξάκελε 

εληφο Διιάδαο θαη ηξίκελε, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ.  

ην δηάζηεκα 2009-2012 180 θνηηεηέο ηνπ ΣΒ 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 ΣΒ θαη εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο. ηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζε θνξείο ππνδνρήο (ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο 

ηξάπεδεο, δηπισκαηηθέο αξρέο , ππνπξγεία, πξνμελεία, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, 

επηρεηξήζεηο, εθεκεξίδεο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, θιπ.) ζηελ Διιάδα θαη ζηε 

Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Κχπξν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θάζε 

θνηηεηήο παξαθνινπζείηαη απφ εληεηαικέλν επφπηε θαζεγεηή ηνπ ΣΒ. Γηα ηε ζσζηή 
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ελεκέξσζε θαη ηε δεκνζηφηεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο δεκηνπξγείηαη ρσξηζηφ blog 

ζην Internet, ελψ δηεμάγνληαη θαη εκεξίδεο δεκνζηφηεηαο.  

Τπεχζπλνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ην δηάζηεκα 2005-2012 είλαη ν Βιάζεο 

Βιαζίδεο (vvlasidis@uowm.gr)  

 

o Γιεθνοποίηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ και επεςνηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

 ζπλεξγαζία κε ηδξύκαηα ηεο αιινδαπήο ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ 

ζπνπδώλ 

 ζπκκεηνρή ζε δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ζπκκεηέρεη ζε ελψζεηο θαη δίθηπα 

παλεπηζηεκίσλ ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ζηφρν ηελ αθαδεκατθή 

αληαιιαγή θαη ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία. Δηδηθφηεξα:  

Έλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ παλεπηζηεκίσλ λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ηδξχζεθε ην 

1996 κε έδξα ην παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζηε Θεζζαινλίθε θαη αξηζκεί πάλσ απφ 

ηξηάληα (30) παλεπηζηήκηα-κέιε απφ: Αιβαλία, Βνπιγαξία, Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, 

πΓΓΜ, Ρνπκαλία, Διιάδα, θαη εξβία. Αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη ε 

δηνξγάλσζε δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεδξίσλ, κε ζηφρν ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ 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 (Μάηνο 2000), ζην Βειηγξάδη (Ννέκβξηνο 

2003) ζηε φθηα (Μάηνο 2004) θαη ζην Βνπθνπξέζηη (2008), ζηα νπνία ζπκκεηείραλ 

πεξίπνπ 200 επηζηήκνλεο απφ πεξίπνπ 40 ρψξεο. Σέινο, ε Έλσζε εθδίδεη ζε εμακεληαία 

βάζε θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ South Eastern Europe Journal 

of Economics (SEEJE).  

Γίθηπν Βαιθαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ «BORDER CROSSINGS» . Σν δίθηπν 

«BORDER CROSSINGS» ηδξχζεθε απφ δηδάζθνληεο θαη θνηηεηέο ησλ παλεπηζηεκίσλ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα), Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ ησλ θνπίσλ, ηεο Ljubljana, 

(ινβελία), Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε), Ησαλλίλσλ, ηνπ Παληείνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ 

(Μπηηιήλε). Σν Γίθηπν ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ Βαιθαληθψλ πνπδψλ (κε έκθαζε ζηηο Κνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο) κέζα απφ ηε πεξηνδηθή δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θνηηεηψλ, ζεξηλψλ 

ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ κνξθψλ αθαδεκατθήο αληαιιαγήο. Έρεη δηνξγαλψζεη κέρξη 

ζήκεξα έμη (6) ζπλέδξηα γηα πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηα θφπηα 

(Ννέκβξηνο 2003), ηε Φιψξηλα (Μάηνο 2004), ηα Ησάλληλα (Μάηνο 2005), ηελ Ορξίδα 

(2006), ηε Murska Sobota (2007), ηελ Κνξπηζά (2008), Φηιηππνχπνιε (2009), Zadar 

(2010), Κνκνηελή (2011), ζηα νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 400 θνηηεηέο θαη 

δηδάζθνληεο απφ δηάθνξεο Βαιθαληθέο ρψξεο. Κάζε ρξφλν δηνξγαλψλεη, έρνληαο 

μεθηλήζεη απφ ην 2006, ζεξηλά ζεκηλάξηα (summer school) ζηελ πφιε ηεο Κφληηζαο κε 

ηίηιν «Αλζξσπνινγία, Δζλνγξαθία θαη πγθξηηηθή Λανγξαθία ηνπ Βαιθαληθνχ 

Υψξνπ», 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 Κφληηζαο. Έρεη ζπκκεηάζρεη κε θνηηεηέο ηνπ ζε αθαδεκατθέο αληαιιαγέο θνηηεηψλ 

ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Υξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Α.Π.Θ., ην Παλεπηζηήκην 

mailto:vvlasidis@uowm.gr
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Ησαλλίλσλ, ην Γήκν θαη ηε Ννκαξρία ηεο Φιψξηλαο, ην Γήκν θαη ηελ ΣΔΓΚ Ησαλλίλσλ. 

ην δίθηπν ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα απφ ηελ Διιάδα, ηε 

ινβελία, ηε εξβία, ηελ πΓΓΜ, ηελ Κξναηία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηθηχνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν λα θαηαπνιεκήζνπλ θνβίεο, 

θαρππνςία θαη πξνθαηαιήςεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο κπνξνχλ θαη θαηαλννχλ ηελ 

θνηλή θιεξνλνκηά ηνπ βαιθαληθνχ ρψξνπ θαη ηα νθέιε ηεο, θαη γλσξίδνπλ πψο λα ηελ 

αμηνπνηνχλ κέζα απφ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία. Σα ζπλέδξηα δεκηνπξγνχλ πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο κέζα ζηα ζπκκεηέρνληα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη δπλαηφηεηεο γηα 

κειινληηθέο θνηλέο εξεπλεηηθέο δξάζεηο. 

-επξσπατθά δηαθιαδηθά επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα. Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ 

πνπδψλ ζπκκεηέρεη ζην επξσπατθφ δηαθιαδηθφ επηζηεκνληθφ πξφγξακκα Cliohnet  θαη 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Δπξψπεο φπνπ δηδάζθεηαη ην 

Γηεζλέο Γίθαην, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ κε ζέκα "Υαξηνγξαθία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζηελ Δπξψπε" (Mapping 

International Law in Europe/ Cartographie du Droit International).  

-model united nations.  Απνζηνιέο θνηηεηψλ ηνπ ΣΒ ζπκκεηέρνπλ αλειιηπψο 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηα δηεζλή Model United Nations, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θάζε ρξφλν ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζηε Θεζζαινλίθε. 

-ζπλέδξηα. Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ δηνξγάλσζε ην Α΄ Δπηζηεκνληθφ 

πλέδξηφ ηνπ ζηε Φιψξηλα, απφ 10-12 Ννεκβξίνπ 2006, κε ζέκα "Γηαζηάζεηο ηεο 

κεηάβαζεο θαη ε επξσπατθή πξννπηηθή ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο". 

Δπίζεο, ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε δηάθνξα 

ζεζκηθά θαηαμησκέλα θφξα εζληθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο, 

πξνσζψληαο θαη πξνβάιινληαο ηελ εηθφλα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

επξχηεξα.  

ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε ελίζρπζε αλάινγσλ πξσηνβνπιηψλ ζηα πιαίζηα ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο έξεπλαο ζην Σκήκα αιιά θαη ζα αλαβαζκίζνπλ ζπλνιηθά ην θχξνο ηνπ ζηνλ 

ειιεληθφ θαη ηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

 θηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ / ζπνπδαζηώλ θαη εξεπλεηώλ 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηφο καο κε ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ζηαζεξή θαη ζπλερψο 

εκπινπηίδεηαη. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο  ERASMUS-Lifelong 

Learning, κέιε ΓΔΠ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αληαιιαγέο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ  κε 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. Παξάιιεια, θαη ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ERASMUS –  Lifelong Learning, 2007-2013» (πξψελ 

SOCRATES, δξάζε 2.2. ηνπ ERASMUS) απνλέκνληαη ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ κέξνο 

ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζε επξσπατθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Ζ δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζηελ αιινδαπή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα αθαδεκατθφ έηνο 

θαη ζεσξείηαη σο ρξφλνο πνπ αλαιψζεθε ζην νηθείν ίδξπκα ηνπ θνηηεηή. 

 

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

πιεπξάο ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, αλεμάξηεηεο ζπκκεηνρέο ζε επηζηεκνληθά 

ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ άιια εθπαηδεπηηθά αθαδεκατθά 

ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, αληηζηνίρσο. Οη ζπλεξγαζίεο κε άιια ηδξχκαηα 

ηφζν ζε επίπεδν θηλεηηθφηεηαο θαζεγεηψλ φζν θαη θνηηεηψλ είλαη θπζηθά πάξα πνιχ 
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ζεηηθέο θαη γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα εληαζνχλ ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

 

ςνεπγαζία ηος Σμήμαηορ Βαλκανικών ποςδών με ΚΠΠ θοπείρ 

Ζ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο αλαγλσξίδεηαη θαη 

πξνβάιιεηαη κέζσ ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

ελφο εθάζηνπ έξγνπ. Απηφ απνηειεί επηδίσμε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, 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 Παλεπηζηεκίνπ 

< http://www.uowm.gr/projects.php>, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ –ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θαη ζπλεξγαδφκελνπο ΚΠΠ 

θνξείο. Πεξηζζφηεξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ < http://www.uowm.gr/>. 
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ΤΝΟΦΖ 

 

Ζ εηήζηα έθζεζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011  

θαηαγξάθεη γηα ηέηαξηε θνξά ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην Σ.Β.. θαη πξνβάιιεη ηφζν 

ηα αδχλακα φζν θαη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ Σκήκαηνο  ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν άιισλ 

Σκεκάησλ.  

 

ε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο εηήζηεο εθζέζεηο, ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ Σ.Β.. εκθαλίδνληαη 

πεξηζζφηεξν εληζρπκέλα θαη αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο  

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, παξφηη  ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σ.Β.. έρεη κηθξή 

ζρεηηθά ζεηεία ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο θαη ππεξεηεί σο επί ην πιείζηνλ ζε 

ρακειέο βαζκίδεο (ιέθηνξεο θαη επίθνπξνη θαζεγεηέο). Δπίζεο ζηα δπλαηά ζεκεία 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζρέζεηο ηνπ Σ.Β.. κε ηνπο Κ.Π.Π. θνξείο νη νπνίνη 

αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ην Σκήκα ζεηηθά, θαζψο ην επηζηεκνληθφ 

δπλακηθφ ηνπ Σκήκαηνο πξνζθέξεη ηα ερέγγπα γηα κηα επηηπρεκέλα ζπλεξγαζία, φπσο, 

επίζεο, πξνζδίδεη θαη απμεκέλν θχξνο ζηελ ίδηα ηε ζπλεξγαζία.   

 

Σα ιηγφηεξν δπλαηά ζεκεία, ηα νπνία είραλ επηζεκαλζεί θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εηήζηεο 

εθζέζεηο θαη ηα νπνία αθνξνχλ α) ηε ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο (ΠΠ θαη ΠΜ1), ησλ 

ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ θαζψο θαη ηηο απνζπάζεηο απφ ηε Β΄βάζκηα Δθπαίδεπζε ζην Σκήκα, β) 

ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ηα κέζα (ην ηκήκα απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ θηινμελείηαη ζηα 

θηίξηα ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο) θαη γ) ηελ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπλεδξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηε πξνζβαζηκφηεηα ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, 

εκθαλίδνληαη θαη απηά εληζρπκέλα.  

 

Δηδηθφηεξα σο πξνο ην πξψην ζεκείν, δειαδή ηηο αλάγθεο ζηειέρσζεο ηεο Γξακκαηείαο 

(ΠΠ θαη ΠΜ1) θαη ησλ ζέζεσλ ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ θαη απνζπαζκέλσλ ζην Σκήκα, 

δηαπηζηψλεηαη επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε θαη ην κέγεζνο 

ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην Σ.Β.. θαη ην Π.Γ.Μ. ελ γέλεη έρνπλ σο 

απνηέιεζκα λα κελ γίλνληαη αξθεηέο αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα απφζπαζε αιιά θαη 

απηέο πνπ ηειηθά πξαγκαηνπνηνχληαη δελ επαξθνχλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

Σκήκαηνο. Δμ άιινπ, νη δεκνζηνλνκηθέο πεξηθνπέο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ ζέζεσλ γηα ζπκβάζεηο ηνπ ΠΓ 407/80 θαζψο θαη 

κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηηο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ ΓΔΠ, ΔΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη φηη νξηζκέλα καζήκαηα επηινγήο λα κελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζθεξζνχλ, αιιά θαη αθφκε πεξηζζφηεξν λα δπζρεξαίλεηαη ή λα θαζίζηαηαη αδχλαηε 

ε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ βαιθαληθψλ γισζζψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθφ 

πιενλέθηεκα ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Χο πξνο ην δεχηεξν ζεκείν, 

δειαδή ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ θηηξηαθνχ δεηήκαηνο ηνπ Σ.Β.., βξίζθεηαη ζε 

δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα-ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο θαη δεζκεχζεηο 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη ηνλ 4εηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, εμαθνινπζεί, φκσο, λα πνιιαπιαζηάδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ Σ.Β.. Χο πξνο ην ηξίην ζεκείν, δειαδή ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπλεδξηαθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΒ, είλαη γεγνλφο φηη έλα λέν θαη εμσζηξεθέο 

Παλεπηζηεκηαθφ Σκήκα έρεη αλάγθε απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ΓΔΠ 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 Παλεπηζηεκίνπ ή απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο, 

ν νπνίνο πθίζηαηαη ζπλερείο πεξηθνπέο. 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 Σκήκα καο.  

  

χληαμε εηήζηαο έθζεζεο ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ 2010-11 εθ κέξνπο  

 

ηεο Ο.Μ.Δ.Α. ηνπ Σ.Β.. θαη ησλ Οκάδσλ εξγαζίαο ηνπ ΣΒ γηα ηελ  Δ. Α. 

 


