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ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΒ 2011-12
Μεηά απφ απφθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΣΒ (πλεδξία
133/8-12-11) ζρεηηθά κε ηελ Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο γηα ην αθ. έηνο
2011-12, ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ε δηαδηθαζία, νη αξκνδηφηεηεο θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα σο εμήο:
1. Η Γηαδηθαζία ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
Ζ Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ε νπνία
εγθξίλεηαη απφ ηελ Αθαδεκατθή Μνλάδα θαη αθνινχζσο δηαβηβάδεηαη, κέζσ ηεο
ΜΟΓΗΠ, ζηελ ΑΓΗΠ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο
ζπγθξνηήζεθε ε Οκάδα Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (ΟΜ.Δ.Α.) ε νπνία απνηειείηαη απφ
ηνπο Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο θθ. Κπξηάθν Κεληξσηή, Αηθαηεξίλε
αξξή, Αηθαηεξίλε Ενπξαβιέβα, Κσλζηαληίλν Νηρσξίηε, Υξήζην Νίθα θαη Γεψξγην
Μαθξή, θαζψο θαη απφ ηελ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ Μπνχηνπ Ξέληα, κε
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηελ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ Ληάζθνπ νθία.
2. Δξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ Δζσηεξηθή Αμηνιόγεζε
(ζπλεκκέλα ηα Τπνδείγκαηα 1, 2 & 3)
α. ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ 1: Αλάιπζε Κξηηεξίωλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκαϊθώλ
Μνλάδωλ.
β. ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ 2: Απνγξαθηθό Γειηίν Μαζήκαηνο θαη Αηνκηθό Απνγξαθηθό Γειηίν,
ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη από όινπο ηνπο δηδάζθνληεο.
γ. ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ 3: Δξωηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο Μαζήκαηνο / Γηδαζθαιίαο από
ηνπο Φνηηεηέο.
δ. Έθζεζε Αμηνιόγεζεο από ηελ ΟΜ.Δ.Α. ηνπ Σκήκαηνο.
3. Δπηηξνπέο ηνπ ΣΒ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Δζσηεξηθήο
Αμηνιόγεζεο
α. πληνληζηηθή Δπηηξνπή: Δ. Γαβξά, Α. Παλφπνπινο
πληνλίδεη, ειέγρεη θαη παξεκβαίλεη βειηησηηθά ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία.
πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απφ ηηο επηηξνπέο θαη ηα παξαδίδεη ζηελ ΟΜ.Δ.Α. ηνπ
Σκήκαηνο.
β. Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ: Ν. Εάηθνο, Η. Μάλνο, Δ.
Γνξδαλάο, Π. Μηραειίδεο.
πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνδείγκαηνο 1, πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξνπηπρηαθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ, ζην Γηδαθηηθφ θαη Δξεπλεηηθφ Έξγν, αμηνπνηψληαο θαη ηα
Αηνκηθά Απνγξαθηθά Γειηία ησλ Γηδαζθφλησλ, κέρξη 07/05/2012 νπφηε θαη ηα
απνζηέιιεη ζηε ζπληνληζηηθή επηηξνπή κέρξη 14/05/2012.
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γ. Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ: Γ. Αθξηβνχιεο, Κ.
νχηζηνπ, Ν. Κνπηζνππηάο.
πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνδείγκαηνο 1, πνπ αλαθέξνληαη ζην Μεηαπηπρηαθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ, ζην Γηδαθηηθφ θαη Δξεπλεηηθφ Έξγν, αμηνπνηψληαο θαη ηα
Αηνκηθά Απνγξαθηθά Γειηία ησλ δηδαζθφλησλ, κέρξη 07/05/2012 νπφηε θαη ηα
απνζηέιιεη ζηε ζπληνληζηηθή επηηξνπή κέρξη 14/05/2012.
δ. ρέζεηο κε θνηλσληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο: Δ. Γαβξά, Β.
Βιαζίδεο, Γ. ηαπξηαλφο, . Μαπξνγέλε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Σκήκαηνο.
ε. ηξαηεγηθή Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο: Ν. Εάηθνο, Α. Παλφπνπινο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηελ ΟΜ.Δ.Α. ηνπ Σκήκαηνο.
ζη. Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπνδνκέο-Πίλαθεο: Ν. Κνπηζνππηάο, Π.
Μηραειίδεο.
πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία 2.5 θαη 2.6 ηνπ Τπνδείγκαηνο 1, πνπ αλαθέξνληαη ζηα
κέζα, ζηηο ππνδνκέο θαη ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ην Σκήκα, έσο 07/05/2012
θαζψο θαη ηα ζηαηηζηηθά ησλ θνηηεηψλ ζηα απνγξαθηθά δειηία ηνπ θάζε καζήκαηνο
(IV ηνπ Τ2 κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ). Σέινο, ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ.
δ. Η ΟΜ.Δ.Α. ηνπ Σκήκαηνο: Κ. Κεληξσηήο, Α. αξξή, Α. Ενπξαβιέβα, Κ.
Νηρσξίηεο, Υ. Νίθαο θαη Γ. Μαθξήο (Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο), Ξ. Μπνχηνπ Ξέληα
(εθπξφζσπνο ησλ θνηηεηψλ), Ληάζθνπ νθία (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, εθπξφζσπνο
ησλ θνηηεηψλ).
Δπηβιέπεη θαη ζπκβάιιεη ζηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο απφ
ηνπο ζπλαδέιθνπο Δ. Γαβξά θαη Ν. Εάηθν, έσο 10/07/2012.
4. Φνηηεηέο
πκπιεξψλνπλ ην Τπφδεηγκα 3, Δξσηεκαηνιφγην Αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία πνπ ήδε έρνπκε δξνκνινγήζεη: έσο 13/01/12 γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη
κεηαμχ 8εο θαη 10εο εβδνκάδαο καζεκάησλ γηα ην εαξηλφ εμάκελν. Ζ επεμεξγαζία ησλ
Δξσηεκαηνινγίσλ ζα γίλεη κε επζχλε ησλ ζπλαδέιθσλ Ν. Κνπηζνππηά θαη Π.
Μηραειίδε, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ επηηξνπέο, απφ 21/05/2012 έσο 29/05/2012.
5. Μέιε ΓΔΠ
πκπιεξψλνπλ ην Τπφδεηγκα 2 θαη ην απνζηέιινπλ ζηηο επηηξνπέο πξνπηπρηαθνχ θαη
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο αληίζηνηρα κέρξη 2/05/2012.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζπλεκκέλα ζα βξείηε ηα ππνδείγκαηα 1, 2 θαη 3.
Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία
ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΜΔΑ
ΑΗΚΑΣΔΡΝΖ ΑΡΡΖ, ΓΗΧΡΓΟ ΜΑΚΡΖ
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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 θαζψο επίζεο
θαη απφ ην θεληξηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ (δηνηθνχζα επηηξνπή).
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 θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ
ησλ θνηηεηψλ καο .
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 ή ηεο ξσζηθήο 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
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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 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..
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην παξφλ θείκελν ζπληάζζεηαη ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρεη ζπληάμεη λέα
πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο θαη, εηδηθφηεξα, ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ, ηελ νπνία
ππέβαιε πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ κε ηνλ ηίηιν «Σν κεζν-καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ
ΠΓΜ: Βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηαβνχιεπζεο» (Ζκεξνκελία θνηλνπνίεζεο
κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ
πνπδψλ: 19-11-2012).
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 (Τ2/1ν 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 2011-12. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη θαηά ην εαξηλφ
εμάκελν ηνπ 2011-12, ηα απνγξαθηθά δειηία πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα κέιε ΓΔΠ θαζψο
ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη θνηηεηέο/ηξηεο έγηλαλ κε ειεθηξνληθφ
ηξφπν κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π (http://modip.uowm.gr).
Σπγθεληξωηηθά επξήκαηα ζηα απνγξαθηθά δειηία εμακεληαίσλ καζεκάηωλ ηωλ
κειώλ ΓΔΠ (Τ2/1ν κέξνο)
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 (Τ2/1ν κέξνο), 1 απφ κέινο ΓΔΠ ζηελ βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή, 4 απφ
Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, 7 απφ Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο θαη 6 απφ Λέθηνξεο ηνπ
Σκήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα σο πξνο ηα απνηειέζκαηα:
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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 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 e-Class 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 ζεψξεζαλ 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.
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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
νξηζκέλα κέιε ηνπ ΓΔΠ έρνπλ πξνηίκεζε πξνο ην E-Class, φπνπ βξίζθνληαη φιεο νη
εηζεγήζεηο ηνπ καζήκαηνο ςεθηνπνηεκέλεο θαη δηαηίζεληαη ζηνπο θνηηεηέο. Δπηπιένλ,
δηαηίζεληαη ςεθηαθά νδεγίεο γηα ηηο ππνρξεσηηθέο πξαθηηθέο αζθήζεηο, θαζψο θαη
πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο εμάζθεζεο. Αξθεηνί θαζεγεηέο ελζαξξχλνπλ ηνπο θνηηεηέο
λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο online επηζηεκνληθέο βηβιηνζήθεο θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ 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 E-Class 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, ελδεηθηηθά ζηα καζήκαηα 6 κειψλ ΓΔΠ
πξνζέξρεηαη ην 20-40% ησλ θνηηεηψλ, ζηα καζήκαηα 6 κειψλ ΓΔΠ πξνζέξρεηαη ην
40-60% ησλ θνηηεηψλ, ελψ ζηα καζήκαηα 6 θαζεγεηψλ πξνζέξρεηαη ην 60-80% 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
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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.
Σπγθεληξωηηθά επξήκαηα ζηα εξωηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο εθ κέξνπο ηωλ
θνηηεηώλ (Υ3)
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 2011 – 2012 ε αμηνιφγεζε απφ
ηνπο θνηηεηέο πξαγκαηνπνηήζεθε κε έληππν ηξφπν φπνπ ν 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. Δλψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 2011 – 2012 ε αμηνιφγεζε
απφ ηνπο θνηηεηέο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηνπ ππφ αλάπηπμε
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο, ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π
(http://modip.uowm.gr). Οη θνηηεηέο ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε
ησλ καζεκάησλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ ηελ νκάδα ηερληθήο
ππνζηήξημεο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π.
Αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα ζην Σκήκα
(Δξσηήζεηο 1-15), αμηνινγήζεθαλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ σο ηθαλνπνηεηηθά ή πνιχ
θαιά: ε ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ, ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ε αληαπφθξηζε ηεο χιεο ζηνπο
ζηφρνπο ησλ καζεκάησλ θαη ε νξγάλσζε ηεο χιεο (Δξσηήζεηο 1-4).
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 5-11), ν αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ
ζε ζρέζε κε ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ε δηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο
(Δξσηήζεηο 14-15).
Σέινο, ζηελ ίδηα ελφηεηα θαη ζηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ησλ θξνληηζηεξίσλ
(ρξεζηκφηεηα/πνηφηεηα - Δξσηήζεηο 12-13), νη θνηηεηέο δηθαηνινγεκέλα
ρξεζηκνπνίεζαλ πνιχ ρακειέο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο, θαζψο, δηφηη δελ πξνζθέξεηαη
ε δπλαηφηεηα θξνληηζηεξηαθήο ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ ζε θαλέλα απφ ηα
δηδαζθφκελα καζήκαηα.
Αθνινπζεί ξαβδφγξακκα (Γηάγξακκα 1) θαη πίλαθαο κε ηνπο κέζνπο φξνπο
αμηνιφγεζεο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο
(Δξσηήζεηο 1-15):
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Γηάγξακκα 1: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Π.. ηνπ
Σκήκαηνο

ΔΡΩΣΗ
Η
ΜΟ 2010
ΜΟ 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4.
2
4.
1

-

4.
2
4.
1

4.
1
4.
0

3.
9
3.
9

3.
3
3.
7

3.
9
3.
7

3.
6
3.
4

3.
7
3.
4

3.
4
3.
5

3.
4
3.
4

1.
8
1.
9

1.
9
1.
9

3.
6
3.
4

3.
9
3.
8

4.
0

ηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ πίλαθα δίλνληαη νη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη κε βάζε
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 2010-2011 έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα κέηξν ζχγθξηζεο. Παξά ην
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρσξίδεη ηηο δπν αμηνινγήζεηο, ηα κεγέζε ησλ δπν
δεηγκάησλ είλαη δηαθνξεηηθά, νπφηε πξνθαιεί εληχπσζε ην φηη νη απνθιίζεηο ζηνπο
κέζνπο φξνπο ησλ εξσηήζεσλ 1-15 είλαη ακειεηέεο.
Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο 1-15:
1. Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;
2. Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο επηηεχρζεθαλ;
3. Ζ χιε πνπ θαιχθζεθε αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο;
4. Ζ χιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε;
5. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
ηνπ ζέκαηνο;
6. Σα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα («ζχγγξακκα», ζεκεηψζεηο, πξφζζεηε βηβιηνγξαθία)
ρνξεγήζεθαλ εγθαίξσο;
7. Πφζν ηθαλνπνηεηηθφ βξίζθεηε ην θχξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηψζεηο;
8. Πφζν εχθνια δηαζέζηκε είλαη ε βηβιηνγξαθία ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε;
9. Πφζν απαξαίηεηα θξίλεηε ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ καζήκαηνο;
10. Υξήζε γλψζεσλ απφ / ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα.
11. Πψο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην έηνο ηνπ;
12. Υξεζηκφηεηα χπαξμεο θξνληηζηεξίσλ.
13. Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θξνληηζηεξίσλ.
14. Πψο θξίλεηε ηνλ αξηζκφ Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θφξην εξγαζίαο;
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15. Γηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο.
Οη θνηηεηέο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ γξαπηψλ ή/θαη
πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ ζην Σκήκα ρξεζηκνπνίεζαλ κέηξηεο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο
ζρεηηθά κε ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ζέκαηνο εξγαζηψλ, ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο
γηα ηηο εξγαζίεο, ην εξεπλεηηθφ έξγν ζηε βηβιηνζήθε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηα ζρφιηα απφ
ηνλ δηδάζθνληα, ηε ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ θαη ηέινο
ηε δπλαηφηεηα γηα βειηίσζε ησλ εξγαζηψλ (Δξσηήζεηο 16-22).
Αθνινπζεί ξαβδφγξακκα (Γηάγξακκα 2) θαη πίλαθαο κε ηνπο κέζνπο φξνπο
αμηνιφγεζεο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο
ζην Σκήκα (Δξσηήζεηο 16-22):
Γηάγξακκα 2: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Π.Π.. ζην Σκήκα

ΔΡΩΣΗΗ
ΜΟ 2010
ΜΟ 2011

16
4.3
3.74

17
4.2
3.69

18
3.6
3.06

19
4.1
3.70

20
4.3
3.70

21
3.9
3.46

22
4.1
3.62

ηηο εξσηήζεηο απηέο ππάξρεη κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε (πηψζε) ζε ζρέζε κε ηα
επξήκαηα ηεο πεξηφδνπ 2010-2011 θαη ε πηζαλφηεξε εμήγεζε είλαη λα κελ εθπνλήζεθαλ
εξγαζίεο ζε φια ηα καζήκαηα παξά κφλν ζε κεξηθά.
Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο 16-22:
16. Σν ζέκα δφζεθε εγθαίξσο;
17. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ππνβνιή ή παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ινγηθή;
18. Τπήξρε ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πιηθφ ζηε βηβιηνζήθε;
19. Τπήξρε θαζνδήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα;
20. Σα ζρφιηα ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ επνηθνδνκεηηθά θαη αλαιπηηθά;
21. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο;
22. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα;
ε φια ηα εξσηήκαηα (Δξσηήζεηο 23-26, 28-29) πνπ αθνξνχζαλ ηνπο
δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο, νη θνηηεηέο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ
πςειφηεξεο βαζκνινγίεο παξά κφλν ζε κηα εξψηεζε (Δξψηεζε 27). Ζ κέηξηα
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βαζκνινγία ηεο εξψηεζεο 27 νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο
ρξεζηκνπνηνχλ κηα κέζνδν δηδαζθαιία ηελ δηάιεμε. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ζε
φια ηα εξσηήκαηα ηεο ελφηεηαο απηήο ν κέζνο φξνο ππνιείπεηαη πνιχ ειαθξά ηνπ
αληίζηνηρνπ γηα ην 2010.
Αθνινπζεί ξαβδφγξακκα (Γηάγξακκα 3) θαη πίλαθαο κε ηνπο κέζνπο φξνπο
αμηνιφγεζεο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο δηδάζθνληεο (Δξσηήζεηο 23-29):
Γηάγξακκα 3: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ δηδαζθόλησλ ηνπ Π.Π.. ζην Σκήκα

ΔΡΩΣΗΗ
ΜΟ 2010
ΜΟ 2011

23
4.3
4.16

24
4.1
4.04

25
4.2
4.15

26
4.3
4.22

27
3.88

28
4.4
4.26

29
4.3
4.18

Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο 23-29:
23. Οξγαλψλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο ζηα καζήκαηα;
24. Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο;
25. Αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξφπν απιφ θαη ελδηαθέξνληα
ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα;
26. Δλζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππψλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα
αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;
27. Ο δηδάζθσλ ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (δηάιεμε,
νκαδηθέο εξγαζίεο, βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ι.π.);
28.Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηφξζσζε
εξγαζηψλ ή εξγαζηεξηαθψλ αλαθνξψλ, ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);
29. Δίλαη γεληθά πξνζηηφο/ή ζηνπο θνηηεηέο;
ε φια ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη ηελ
επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ, νη θνηηεηέο επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ρακειέο έσο
κέηξηεο βαζκνινγίεο, θαηψηεξεο ησλ αληίζηνηρσλ γηα ηα κέιε ΓΔΠ, αιιά ειαθξψο
κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο αμηνιφγεζεο 2010-2011.
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ην παξαθάησ ξαβδφγξακκα (Γηάγξακκα 4) θαη πίλαθαο απνηππψλνληαη νη κέζνη
φξνη αμηνιφγεζεο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ θαη ηα
εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο (Δξσηήζεηο 30-34):
Γηάγξακκα 4: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ηνπ επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ
εξγαζηεξίσλ ηνπ Π.Π.. ζην Σκήκα

ΔΡΩΣΗΗ
ΜΟ 2010
ΜΟ 2011

30
3.3
2.97

31
3.3
2.68

32
3.9
2.86

33
3.9
2.95

34
3.2
2.64

Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο 30-34:
30. Πψο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο;
31. Πψο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην έηνο ηνπ;
32. Δίλαη επαξθείο νη ζεκεηψζεηο σο πξνο ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο;
33. Δμεγνχληαη θαιά νη βαζηθέο αξρέο ησλ πεηξακάησλ / αζθήζεσλ;
34. Δίλαη επαξθήο ν εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ;
Σέινο, ζηηο εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο, νη θνηηεηέο επέιεμαλ κέηξηεο έσο
ηθαλνπνηεηηθέο αμηνινγήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπρλφηεηα
παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ, αιιά θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε
γξαπηέο εξγαζίεο θαη αζθήζεηο (Δξσηήζεηο 35-37). Αλαθνξηθά κε άιιεο ππνρξεψζεηο
ηνπο (ζπζηεκαηηθή θαη ζπρλή κειέηε), ε αμηνιφγεζε έδεημε κέηξηεο αμηνινγήζεηο
(Δξσηήζεηο 38-39). 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 παξαθάησ ξαβδφγξακκα (Γηάγξακκα 5) θαη πίλαθαο απνηππψλνληαη νη κέζνη
φξνη αμηνιφγεζεο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο (Δξσηήζεηο 3539):

14

Γηάγξακκα 5: Μέζνη όξνη απηναμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Π.Π.. ηνπ
Σκήκαηνο

ΔΡΩΣΗΗ
ΜΟ 2010
ΜΟ 2011

35
4.4
4.20

36
4.0
3.26

37
3.9
3.84

38
3.4
3.59

39
2.3
2.48

Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο 35-39:
35. Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηηο δηαιέμεηο.
36. Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηα εξγαζηήξηα.
37. Αληαπνθξίλνκαη ζπζηεκαηηθά ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο/αζθήζεηο.
38. Μειεηψ ζπζηεκαηηθά ηελ χιε.
39. Αθηεξψλσ εβδνκαδηαία γηα κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο: 1. Ληγφηεξεο απφ
2 Ώξεο, 2. 2-4 Ώξεο, 3. 4-6 Ώξεο, 4. 6-8 Ώξεο, 5. Πεξηζζφηεξεο απφ 8 Ώξεο.
Σέινο, αθνινπζεί έλα ξαβδφγξακκα (Γηάγξακκα 6) πνπ παξνπζηάδνληαη νη κέζνη
αμηνιφγεζεο αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ:
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Γηάγξακκα 6: Μέζνη όξνη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη νη θνηηεηέο δίλνπλ κέηξηεο έσο θαη
ηθαλνπνηεηηθέο αμηνινγήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηδαζθαιία
ησλ καζεκάησλ, ηελ δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ θαη ην επίπεδν ησλ
δηδαζθφλησλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη θνηηεηέο δίλνπλ ρακειέο έσο θαη κέηξηεο
βαζκνινγηθέο θιίκαθεο ζηηο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην επηθνπξηθφ
πξνζσπηθφ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο θνηηεηέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη νη θνηηεηέο δηθαηνινγεκέλα ρξεζηκνπνίεζαλ ρακειέο θαη κέηξηεο βαζκνινγίεο ζην
επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ θαη εξγαζηεξίσλ ιφγσ φηη ζην Σκήκα ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο
αξηζκφο δηδαζθφλησλ ΔΓΓΗΠ θαη δελ είλαη επαξθψο εμνπιηζκέλα ηα εξγαζηήξηα.
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 ζε έληππε
κνξθή θαηά ην Υεηκεξηλφ εμάκελν 2011-2012 θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. θαηά ην Δαξηλφ εμάκελν 2011-2012.
Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ηειηθά ζπγθεληξψζεθαλ 18 απνγξαθηθά δειηία, 1
απφ κέινο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή, 4 απφ Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, 7 απφ
Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο θαη 6 απφ Λέθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ.
Πξνθεηκέλνπ ηα ζηνηρεία λα είλαη ζπγθξίζηκα θαη ε πεξίνδνο αλαθνξάο εληαία,
απνθαζίζηεθε ε παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεληαεηία 2008-2012.
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
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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).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σ.Β.. ππήξμε κηα κηθξή
κεηαβνιή θαηά ην έηνο 2012 ιφγσ εμέιημεο ελφο Αλαπιεξσηή θαζεγεηή ζηε βαζκίδα
ηνπ Καζεγεηή. Γηα ην ιφγν απηφ ηα έηε 2008 – 2011 αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηηο ηξεηο
βαζκίδεο (Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο θαη Λέθηνξαο) ελψ γηα ην
έηνο 2012 αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα φιεο ηηο ηέζζεξηο βαζκίδεο θαζεγεηψλ.
Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ζε πίλαθεο.
Αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ
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 δχν εξγαζίεο
ζε 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 κε θξηηέο θαη ζε θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο. Δπίζεο, απφ
ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαίλεηαη φηη ην ζπγγξαθηθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ εκθαλίδεηαη ζε
φια ηα πεδία θαη είδε δεκνζηεχζεσλ. Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα
ζηαζεξή θαη ειαθξά αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ 2012 ζε ζρέζε κε ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα.

Άιιεο
εξγαζίεο

Άιια

Κεθάιαηα ζε
ζπιινγηθνύο
ηόκνπο
Αλαθνηλώζεηο
ζε επηζη.
ζπλέδξηα κε
θξηηέο
Αλαθνηλώζεηο
ζε επηζη.
ζπλέδξηα
ρσξίο θξηηέο

Πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ
ρσξίο θξηηέο

Δπηζηεκνληθά
πεξηνδηθά κε
θξηηέο
Δπηζηεκνληθά
πεξηνδηθά
ρσξίο θξηηέο
Πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ κε
θξηηέο

Βηβιία/κνλνγ
ξαθίεο

Α.1. ύλνιν γηα όια ηα κέιε ΓΔΠ θαη κέζνο όξνο (ζε παξέλζεζε) αλά κέινο ΓΔΠ

2012

6

7

0

26

0

13

11

1

0

0

2011

5

14

0

18

0

10

7

4

3

0

2010

3

6

0

21

1

8

3

5

3

13

2009

2

8

0

9

0

18

6

3

5

3

2008

1

14

1

24

5

15

10

2

8

4

15
(0,83)

19
(1,05)

20
(1,11)

17
49
1
98
6
64
37
(0,94) (2,7) (0,05) (5,44)
(0,33)
(3,55)
(2,05)
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σ.Β..
ύλνιν

Δμεηδηθεχνληαο αλά βαζκίδα, ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ, δηαπηζηψλνπκε
φηη νη θαζεγεηέο θαηά ην έηνο 2012 δελ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ πξνβάδηζκα ζε φιεο ηηο
θαηεγνξίεο δεκνζηεχζεσλ, δεδνκέλνπ φηη εκθαλίδεηαη έλα κφλν κέινο ΓΔΠ ζηελ
βαζκίδα θαζεγεηή θαη ν νπνίνο έρεη εθιεγεί πξφζθαηα. Οη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο
παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν φξν ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα έλαληη ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ
επηθνχξσλ θαζεγεηψλ ζηα βηβιία ή κνλνγξαθίεο θαη ζηηο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά κε θξηηέο. Οη επίθνπξνη θαζεγεηέο έρνπλ πξνβάδηζκα ζηα θεθάιαηα ζε
17

ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη ζε άιινπο ηχπνπο δεκνζηεχζεσλ. Σέινο, νη ιέθηνξεο
εκθαλίδνληαη λα έρνπλ κηα ζεκαληηθή θαη ηζφηηκε παξνπζία κε ηνπο αλαπιεξσηέο
θαζεγεηέο ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο
θαη επίζεο έρνπλ πξνβάδηζκα ζηηο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο θαη
ζε άιιεο εξγαζίεο.

Κεθάιαηα ζε
ζπιινγηθνύο
ηόκνπο
Αλαθνηλώζεηο
ζε επηζη.
ζπλέδξηα κε
θξηηέο
Αλαθνηλώζεηο
ζε επηζη.
ζπλέδξηα
ρσξίο θξηηέο

Άιιεο
εξγαζίεο

Άιια

2012

0-4-11

0-3-31

0-0-00

0-8-513

0-0-0-0

3-4-3-3

0-2-4-5

0-0-0-1

0-0-0-0

0-0-0-0

2011

0-3-20

0-4-64

0-0-00

0-8-2-8

0-0-0-0

0-5-3-2

0-1-4-2

0-0-1-3

0-0-3-0

0-0-0-0

2010

0-1-11

0-3-03

0-0-00

0-7-410

0-0-1-0

0-4-4-0

0-0-2-1

0-0-2-3

0-0-1-2

0-1-102

2009

0-1-10

0-4-04

0-0-00

0-3-1-5

0-0-0-0

0-6-9-3

0-0-1-5

0-0-2-1

0-0-1-4

0-1-1-1

2008

0-0-10

0-6-26

0-0-10

0-15-36

0-0-2-3

0-2-8-5

0-1-5-4

0-0-1-1

0-0-0-8

0-1-2-1

0-0-6-9

0-0-514

0-3-134

Βηβιία/κνλνγ
ξαθίεο

Πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ
ρσξίο θξηηέο

Δπηζηεκνληθά
πεξηνδηθά κε
θξηηέο
Δπηζηεκνληθά
πεξηνδηθά
ρσξίο θξηηέο
Πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ κε
θξηηέο

Β.1. ύλνιν αλά βαζκίδα Καζεγεηέο – Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο – Δπίθνπξνη Καζεγεηέο Λέθηνξεο

0-410-0-3-3
3-210-4-16ύλνι 0-9-6- 0-20- 0-0-12
11-18
0
15-42
27-13
17
ν
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σ.Β..
Αλαγλώξηζε ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη άιινπ έξγνπ

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 3 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.

πκκεηνρέο ζε
επηηξνπέο
επηζηεκνληθώ
λ ζπλεδξίσλ

6

7

4

5

Γηπιώκαηα
επξεζηηερλίαο

Βηβιηνθξηζίεο

58

πκκεηνρέο ζε
ζπληαθηηθέο
επηηξνπέο
επηζηεκνληθώ
λ πεξηνδηθώλ
Πξνζθιήζεηο
γηα δηαιέμεηο
ζε δηεζλή
ζπλέδξηα

Αλαθνξέο ηνπ
εηδηθνύ/επηζηε
κνληθνύ ηύπνπ

2012

Δηεξναλαθνξέ
ο

A.2. ύλνιν γηα όια ηα κέιε ΓΔΠ θαη κέζνο όξνο (ζε παξέλζεζε) αλά κέινο ΓΔΠ
ηνπ Σ.Β..

14

0

18

2011

67

0

8

11

6

18

0

2010

46

12

2

8

4

5

7

2009

59

6

4

6

1

12

2

2008

57

6

9

4

3

9

3

287
30
30
33
19
58
ύλνι
ν
(15,9)
(1,66)
(1,66)
(1,83)
(1,05)
(3,22)
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σ.Β..

12
(0,66)

Δμεηδηθεχνληαο αλά βαζκίδα, ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ,
δηαπηζηψλνπκε φηη νη θαζεγεηέο καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο έρνπλ ζαθέο
πξνβάδηζκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ βαζκίδσλ ζηηο εηεξναλαθνξέο θαη ζηηο
πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα. Οη επίθνπξνη θαζεγεηέο έρνπλ κηα
νξηαθή ζπγθξηηηθή αλαθνξά ζηηο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ ζε
ζρέζε κε ηνπο ιέθηνξεο θαη ηηο πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα ζε
ζρέζε κε ηνπο αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο. Σέινο, νη ιέθηνξεο έρνπλ ζαθέο πξνβάδηζκα
ζηηο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ, ηηο βηβιηνθξηζίεο θαη ηηο ζπκκεηνρέο
ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη πεξηνδηθψλ.

Βηβιηνθξηζίεο

πκκεηνρέο ζε
επηηξνπέο
επηζηεκνληθώ
λ ζπλεδξίσλ

0-35-1310

0-6-0-0

0-1-0-6

0-2-2-0

0-2-1-2

0-7-6-1

0-0-0-0

2011

0-33-1816

0-0-0-0

0-2-0-6

0-3-1-7

0-1-1-4

0-8-9-1

0-0-0-0

2010

0-21-619

0-1-6-5

0-2-0-0

0-4-0-4

0-1-0-3

0-1-2-2

0-3-0-4

2009

0-39-812

0-0-4-2

0-0-3-1

0-1-3-2

0-0-0-1

0-5-4-3

0-0-0-2

2008

0-14-1330

0-0-1-5

0-1-6-2

0-1-2-1

0-2-0-1

0-5-1-3

0-0-0-3

0-1420-7-11- 0-6-9- 0-11-8-14
0-6-2-11
0-26-2258-87
12
15
10
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σ.Β..

0-3-0-9

ύλνιν

Γηπιώκαηα
επξεζηηερλίαο

Αλαθνξέο ηνπ
εηδηθνύ/επηζηε
κνληθνύ ηύπνπ

2012

πκκεηνρέο ζε
ζπληαθηηθέο
επηηξνπέο
επηζηεκνληθώ
λ πεξηνδηθώλ
Πξνζθιήζεηο
γηα δηαιέμεηο
ζε δηεζλή
ζπλέδξηα

Δηεξναλαθνξέ
ο

Β.2. ύλνιν αλά βαζκίδα Καζεγεηέο – Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο – Δπίθνπξνη
Καζεγεηέο - Λέθηνξεο

19

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
Αθνινπζεί ηζηφγξακκα (Γ. 1α) κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα ηηο εξσηήζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα καζήκαηα ηνπ Α‟ Π.Μ.. ηνπ ΣΒ (Δξσηήζεηο 1-15):
Γηάγξακκα 1α: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ Α’ Π.Μ..
ηνπ ΣΒ

ΔΡΩΣΗΗ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
4.3 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 3.5 3.1 3.4 3.4 3.7 2.3 2.1 3.2 4.4
ΜΟ 2011
Οη Δξσηήζεηο:
1. Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;
2. Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο επηηεχρζεθαλ;
3. Ζ χιε πνπ θαιχθζεθε αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο;
4. Ζ χιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε;
5. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
ηνπ ζέκαηνο;
6. Σα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα («ζχγγξακκα», ζεκεηψζεηο, πξφζζεηε βηβιηνγξαθία)
ρνξεγήζεθαλ εγθαίξσο;
7. Πφζν ηθαλνπνηεηηθφ βξίζθεηε ην θχξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηψζεηο;
8. Πφζν εχθνια δηαζέζηκε είλαη ε βηβιηνγξαθία ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε;
9. Πφζν απαξαίηεηα θξίλεηε ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ καζήκαηνο;
10. Υξήζε γλψζεσλ απφ / ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα.
11. Πψο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην έηνο ηνπ;
12. Υξεζηκφηεηα χπαξμεο θξνληηζηεξίσλ.
13. Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θξνληηζηεξίσλ.
14. Πψο θξίλεηε ηνλ αξηζκφ Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θφξην εξγαζίαο;
15. Γηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο.
ηελ ελφηεηα απηή ησλ εξσηήζεσλ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο έδεημε ρακειέο
ηηκέο ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξνληηζηήξην γηα ηα καζήκαηα ηνπ Α‟ ΠΜ.
20

Αληίζεηα, κε πςειή βαζκνινγία εκθαλίδεηαη ε ζηνρνζέηεζε ησλ καζεκάησλ, θαζψο
θαη ε δηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο.
Γηα ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο ε αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην Β‟
ΠΜ (ζην νπνίν θαηαβάιινληαη δίδαθηξα) θαίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα (Γ.1β)
θαη πίλαθα:
Γηάγξακκα 1β: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ Β’ Π.Μ.. ηνπ
ΣΒ

ΔΡΩΣΗΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΜΟ 2011 4.47 4.38 4.27 4.33 4.22 4.24 4.11 3.92 4.09 3.99 3.44 2.86 3.34 4.06 4.51
Ηθαλνπνηεκέλνη γεληθά θαίλνληαη θαη απφ ηα καζήκαηα ηνπ Β‟ ΠΜ νη κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο ηνπ, αμηνινγψληαο ρακειά κφλνλ ηελ χπαξμε θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ
ζην Πξφγξακκα.
Αθνινπζεί ε ζπγθξηηηθή απνηχπσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δπν ΠΜ ηνπ ΣΒ ζε
δηάγξακκα (Γ.1γ) θαη πίλαθα γηα ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο:

21

Ζ ζχγθξηζε ησλ δπν ΠΜ δείρλεη πςειφηεξεο ηηκέο ζην Β‟ ΠΜ ζηελ πιεηνςεθία
ησλ εξσηήζεσλ.
ην παξαθάησ ζρήκα (Γηάγξακκα 2α) εκθαλίδνληαη νη κέζνη φξνη αμηνιφγεζεο ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο ζην Α‟ ΠΜ.
Γηάγξακκα 2α: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Α’ Π.Μ.. ζην ΣΒ

ΔΡΩΣΗΗ 16
4.35
ΜΟ 2011

17
4.27

18
3.08

19
4.02

20
4.03

21
3.67

22
4.19

Οη εξσηήζεηο:
16. Σν ζέκα δφζεθε εγθαίξσο;
17. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ππνβνιή ή παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ήηαλ
ινγηθή;

22

18. Τπήξρε ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πιηθφ ζηε βηβιηνζήθε;
19. Τπήξρε θαζνδήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα;
20. Σα ζρφιηα ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ επνηθνδνκεηηθά θαη αλαιπηηθά;
21. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο;
22. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα;
χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φηαλ επηιέρζεθε απφ ηνλ δηδάζθνληα ε αλάζεζε
εξγαζίαο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ην ζέκα δφζεθε εγθαίξσο, ε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο/παξνπζίαζεο ήηαλ ινγηθή θαη ε εξγαζία βνήζεζε
ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε
θαηαδεηθλχεη επηπιένλ, ηηο ειιείςεηο ηεο βηβιηνζήθεο ζε πιηθφ/ηεθκήξηα ζρεηηθά κε
ηα αληηθείκελα ησλ καζεκάησλ ζην Α‟ ΠΜ ηνπ ΣΒ.
ηελ πεξίπησζε ηνπ Β‟ ΠΜ ε αμηνιφγεζε ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο έδεημε ηα
αθφινπζα (Γ.2β):
Γηάγξακκα 2β: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Β’ Π.Μ.. ζην ΣΒ

ΔΡΩΣΗΗ
ΜΟ 2011

16
4.51

17
4.13

18
4.09

19
4.47

20
4.28

21
4.76

22
4.81

Τςειφ είλαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Β‟ ΠΜ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο επηζθέπηεο θαζεγεηέο.
Απεηθνλίδνληαο ηε ζχγθξηζε ησλ δπν ΠΜ ηνπ ΣΒ ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο
ιακβάλνπκε ην παξαθάησ δηάγξακκα (Γ.2γ)

23

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ε ζχγθξηζε ησλ δπν ΠΜ
δείρλεη θπξίσο ειιείςεηο ηεθκεξίσλ ζηε βηβιηνζήθε γηα ην Α‟ ΠΜ.
ην επφκελν δηάγξακκα (Γ.3α) εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην δηδαθηηθφ έξγν ζην ΣΒ ζην Α‟ ΠΜ.
Γηάγξακκα 3α: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ δηδαζθόλησλ ηνπ Α’ Π.Μ.. ζην
ΣΒ

ΔΡΩΣΗΗ
ΜΟ 2011

23
4.16

24
4.04

25
4.10

26
4.27

27
3.77

28
4.33

29
4.15

Οη εξσηήζεηο:
23. Οξγαλψλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο ζηα καζήκαηα;
24. Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο;

24

25. Αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξφπν απιφ θαη ελδηαθέξνληα
ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα;
26. Δλζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππψλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα
γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;
27. Ο δηδάζθσλ ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία κεζφδνπο δηδαζθαιίαο
(δηάιεμε, νκαδηθέο εξγαζίεο, βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ι.π.);
28.Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε
δηφξζσζε εξγαζηψλ ή εξγαζηεξηαθψλ αλαθνξψλ, ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
θνηηεηέο);
29. Δίλαη γεληθά πξνζηηφο/ή ζηνπο θνηηεηέο;
Οη αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ ζην Α‟ ΠΜ αλαδεηθλχεη γεληθά φηη νη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην έξγν πνπ παξάγεηαη.
Αθνινπζεί ε απεηθφληζε ηεο αμηνιφγεζεο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζην Β‟ ΠΜ (Γ.3β).

ησλ

δηδαζθφλησλ

απφ

ηνπο

Γηάγξακκα 3β: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ δηδαζθόλησλ ηνπ Β’ Π.Μ.. ζην
ΣΒ

ΔΡΩΣΗΗ
ΜΟ 2011

23
4.47

24
4.45

25
4.49

26
4.50

27
4.47

28
4.45

29
4.27

Τςεινί εκθαλίδνληαη νη κέζνη φξνη ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη
ηνπ Β‟ ΠΜ απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαηά ην έηνο 2011.
ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (Γ.3γ), απνηππψλνληαη ζπγθξηηηθά νη ηηκέο ησλ κέζσλ
φξσλ γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηδαθηηθφ έξγν ζηα δπν ΠΜ.

25

Οη κεηαπηπρηαθνί ζην Β‟ ΠΜ εκθαλίδνληαη λα αμηνινγνχλ ηνπο δηδάζθνληεο κε
πςειφηεξεο ηηκέο, παξφηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη δηδάζθνληεο είλαη θνηλνί
ζηα δπν πξνγξάκκαηα.
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Α‟ ΠΜ αιιά θαη ησλ
εξγαζηεξίσλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα (4α) θαη ηνλ πίλαθα παξαθάησ:
Γηάγξακκα 4α: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ηνπ επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ
εξγαζηεξίσλ ηνπ Α’ Π.Μ.. ζην Σκήκα

ΔΡΩΣΗΗ 30
4.04
ΜΟ 2011

31
4.14

32
3.97

33
4.08

34
3.93

Οη εξσηήζεηο:
30. Πψο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ ε.π. ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο;
26

31. Πψο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην έηνο ηνπ;
32. Δίλαη επαξθείο νη ζεκεηψζεηο σο πξνο ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο;
33. Δμεγνχληαη θαιά νη βαζηθέο αξρέο ησλ πεηξακάησλ / αζθήζεσλ;
34. Δίλαη επαξθήο ν εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ;
Δπαξθέο θξίλεηαη απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ην έξγν ηνπ επηθνπξηθνχ
πξνζσπηθνχ αιιά θαη ην επίπεδν θαη ησλ εξγαζηεξίσλ θαη αζθήζεσλ ζηα καζήκαηα
ηνπ Α‟ ΠΜ ηνπ ΣΒ.
Αλαθνξηθά κε ην Β‟ ΠΜ νη κέζνη φξνη αμηνιφγεζεο γηα ην ίδην ζχλνιν εξσηήζεσλ
έρνπλ σο εμήο (Γ.4β):
Γηάγξακκα 4β: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ηνπ επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ
εξγαζηεξίσλ ηνπ Π.Μ.. ζην Σκήκα

ΔΡΩΣΗΗ
ΜΟ 2011

30
4.16

31
3.83

32
3.83

33
4.32

34
4.22

πγθξίλνληαο ηα δπν ΠΜ ηνπ ΣΒ κε βάζε ηηο εξσηήζεηο 30-34 (επηθνπξηθφ
πξνζσπηθφ θαη εξγαζηήξηα) πξνθχπηεη ε αθφινπζε εηθφλα (Γ.4γ):

27

Μηθηή εκθαλίδεηαη ε αμηνιφγεζε ζηηο εξσηήζεηο 30-34 (επηθνπξηθφ πξνζσπηθφεξγαζηήξηα). ην επίπεδν επάξθεηαο ησλ εξγ/θσλ ζεκεηψζεσλ θαη δπζθνιίαο ησλ
εξγαζηεξίσλ πην ηθαλνπνηεκέλνη εκθαλίδνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ
Α‟ΠΜ, ελψ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκβνιή ησλ εξγαζηεξίσλ γηα
ηελ θαηαλφεζε ηε χιεο, ηηο βαζηθέο αξρέο πεηξακάησλ θαη ηελ επάξθεηα ηνπ
εμνπιηζκνχ πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο δίλνπλ νη θνηηεηέο ζην Β‟ ΠΜ
ηνπ ΣΒ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο απηφαμηνιφγεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εκθαλίδνληαη
ζην ηειεπηαίν δηάγξακκα (Γ.5α, γηα ηηο εξσηήζεηο 35-39).
Γηάγξακκα 5α: Μέζνη όξνη απηναμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Α’ Π.Μ.. ηνπ
Σκήκαηνο

ΔΡΩΣΗΗ 35

36

37

38

39

28

ΜΟ 2011

4.57

4.61

4.53

3.61

2.40

Οη εξσηήζεηο:
35. Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηηο δηαιέμεηο.
36. Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηα εξγαζηήξηα.
37. Αληαπνθξίλνκαη ζπζηεκαηηθά ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο/αζθήζεηο.
38. Μειεηψ ζπζηεκαηηθά ηελ χιε.
39. Αθηεξψλσ εβδνκαδηαία γηα κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο: 1. Ληγφηεξεο
απφ 2 Ώξεο, 2. 2-4 Ώξεο, 3. 4-6 Ώξεο, 4. 6-8 Ώξεο, 5. Πεξηζζφηεξεο απφ 8 Ώξεο.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιφγεζε απηή ηζρπξίδνληαη φηη
παξαθνινπζνχλ ηηο δηαιέμεηο θαη ηα εξγαζηήξηα θαη αληαπνθξίλνληαη ζπζηεκαηηθά
ζε γξαπηέο εξγαζίεο ή/θαη αζθήζεηο, ελψ δειψλνπλ πσο αθηεξψλνπλ εβδνκαδηαία 2-4
ψξεο γηα ηε κειέηε θάζε καζήκαηνο θαηά κέζν φξν.
ην Β‟ ΠΜ νη αμηνιφγεζε ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο παξνπζίαζε ηα αθφινπζα ζηνηρεία
(Γ.5β):
Γηάγξακκα 5: Μέζνη όξνη απηναμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Β’ Π.Μ.. ηνπ
Σκήκαηνο

ΔΡΩΣΗΗ
ΜΟ 2011

35
4.66

36
4.35

37
3.96

38
4.31

39
3.41

Οη θνηηεηέο ηνπ Β‟ΠΜ απηναμηνινγνχληαη κε πςεινχο δείθηεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
εξσηήζεηο, ελψ ππνζηεξίδνπλ φηη αθηεξψλνπλ 4-6 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαηά κέζν φξν
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΜ.
ην παξαθάησ ηζηφγξακκα (Γ.5γ) απεηθνλίδνληαη νη κέζνη φξνη απηναμηνιφγεζεο ησλ
θνηηεηψλ ησλ ΠΜ ηνπ ΣΒ.

29

Ζ αμηνιφγεζε εδψ έδεημε παξφκνηεο ηηκέο, εθηφο απφ ηελ εξψηεζε πνπ αλαθέξεηαη
ζην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη κεηαπηπρηαθνί ζην Β‟ ΠΜ. Δδψ ν ρξφλνο πνπ
δηαηίζεηαη εκθαλίδεηαη λα είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο θαηά κέζν φξν απφ απηφλ ζην Α‟
ΠΜ ηνπ ΣΒ (5 ψξεο ζην Β‟ΠΜ έλαληη 3 ζην Α΄ΠΜ)
ην παξαθάησ ζπγθεληξσηηθφ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ζπγθξηηηθά νη κέζνη φξνη
αλά θαηεγνξία εξσηεκάησλ ζπλνιηθά γηα ην Α‟ ΠΜ.
Γηάγξακκα 6: Μέζνη όξνη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ ζην Α’ΠΜ.

Φαίλεηαη φηη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο είλαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην έξγν ησλ
δηδαζθφλησλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ΣΒ ζην Α‟ΠΜ. Ληγφηεξν ελζνπζηψδεηο
εκθαλίδνληαη γχξσ απφ γεληθά ζέκαηα ζην ίδην ΠΜ θαη απφ δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εηθφλα ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ.
Οη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη ζην Β‟ΠΜ απεηθνλίδνληαη παξαθάησ (Γ.6β):
Γηάγξακκα 6β: Μέζνη όξνη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ ζην Β’ΠΜ
30

Γηαπηζηψλνπκε πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Β‟ ΠΜ απφ ην
δηδαθηηθφ έξγν ηνπ πξνζσπηθνχ ζην πξφγξακκα, αιιά θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο
εξγαζίεο.
Γηα ηα δπν ΠΜ ηνπ ΣΒ ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ζε ηηο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ

Μηθξή είλαη ε δηαθνξά ησλ δπν ΠΜ ηνπ ΣΒ ζηηο αμηνινγήζεηο, κε ζρεηηθφ
πξνβάδηζκα ζε απηφ ηνπ Β‟ ΠΜ (επί πιεξσκή).

31

3. ΥΔΔΗ ΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ – ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ – ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΤ
ΦΟΡΔΗ – ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΔ
πλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε Κνηλωληθνύο Φνξείο – Αγνξά Δξγαζίαο – Αθαδεκαϊθά
Ιδξύκαηα
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 Καηεπζύλζεωλ 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 Φιψξηλαο, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ,
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λάξηζαο, Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο - Αεξνδξφκην
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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 Δπηηξνπή Δξεπλώλ –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 Δξγαζηεξίνπ Ιζηνξίαο,
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 Δξγαζηήξην Ιζηνξίαο,
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 εθδφηεο
ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο, ςεθηνπνηψληαο εθεκεξίδεο απφ ηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ
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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 Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο πνπδώλ θαη ηαδηνδξνκίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005,
ζην πιαίζην ηνπ 3νπ 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 Πξόγξακκα
Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ πνπδώλ. 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
- Κεληξηθή Τπεξεζία, Πξνμελείν ηεο Λεηνλίαο ζηελ Θεζζαινλίθε, Δκπνξηθφ θαη
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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 Έλωζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ
Παλεπηζηεκίωλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, ην Γίθηπν Βαιθαληθώλ
Παλεπηζηεκίωλ «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 εμαεηία 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, 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
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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 ηωλ Αγίωλ Κπξίιινπ θαη
Μεζνδίνπ, ωο παξάγνληαο ελόηεηαο αλάκεζα ζηνπο ιανύο ηεο Ν.Α. Δπξώπεο», κε
εληππσζηαθή ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ απφ ηελ Διιάδα 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
γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ΝΑ Δπξψπεο.
ηηο 10 Μαΐνπ 2011, ην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ δηνξγάλσζε
επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ηίηιν «Έζλνο, Γιψζζα θαη Απηνθξαηνξία» γηα λα ηηκήζεη
ηνλ πξψην απνρσξήζαληα απφ ηελ ππεξεζία θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο, θ. Αλαζηάζην
Ηνξδάλνγινπ. ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ θαζεγεηέο απφ ην ίδην ην ηκήκα, φπσο θαη
απφ άιια παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο.
ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΒ «πνπδέο
ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο» θαη ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνλ Γήκν Φιψξηλαο νξγαλψζεθε
επηζηεκνληθφ ζπλέδξην κε ζέκα «Ο Διιεληθφο Πνιηηηζκφο, ν θφζκνο ησλ ιάβσλ θαη
ηα Βαιθάληα», απφ 12-13 Μαΐνπ 2012. ην ζπλέδξην ππνγξακκίζηεθε ν ζεκαληηθφο
ξφινο ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ
πεξηβάιινληνο ησλ Βαιθαλίσλ. Σα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα
εθδνζνχλ εληφο ηνπ έηνπο.
ην ηέινο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-12,
ζπγθεθξηκέλα ζην δηάζηεκα 1-3 Ηνπλίνπ 2012, δηνξγαλψζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηε λφηηα Αιβαλία, κε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ
(πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ) ηνπ ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ. ηελ
εθδξνκή απηή ζπκκεηείραλ επίζεο θαζεγεηέο απφ άιια παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο,
θαζψο θαη θίινη ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο –επηζηήκνλεο δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ. ην πιαίζην απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο εμφξκεζεο πξνεηνηκάζηεθαλ θαη
παξνπζηαζηήθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπλνιηθά 15 εηζεγήζεηο κε ζεκαηηθέο πνπ
θάιππηαλ δηάθνξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο (ηζηνξία, αξρηηεθηνληθή, πνιενδνκία,
ηζηνξηθή γεσγξαθία, ηζηνξία ηέρλεο, ζχγξνλε πνιηηηθή θαη νηθνλνκία, ΜΜΔ, ...) κε
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αλαθνξά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζηνπο επηκέξνπο ηφπνπο επίζθεςεο.
πγθεθξηκέλα, κέζα ζην ρξφλν ησλ ηξηψλ απηψλ εκεξψλ ππήξμε ε δπλαηφηεηα
πεξηήγεζεο θαη επηζηεκνληθήο μελάγεζεο ζε δπν ραξαθηεξηζηηθά αζηηθά θέληξα
(Αξγπξφθαζηξν, Άγηνη αξάληα) θαη ζε ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ κλεκείσλ θαη
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ δηαθφξσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ (πρ. Εεξβάηη, Μνλή Σζνχθαο,
Βνπιηαξάηη, Βνπζξσηφ). Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε
εθπξνζψπνπο ηεο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο (Μεηξνπνιίηε
Αξγπξνθάζηξνπ θθ. Γεκήηξην), θαη ηελ ειιεληθή νκνγέλεηα Αιβαλίαο (εθπξφζσπνο
ηεο λενιαίαο ηεο Οκφλνηαο, πνιηηηθφο κεραληθφο ΑΠΘ θ.Λεσλίδαο Παππάο), ζην
πιαίζην αλάπηπμεο ζρέζεσλ θαη πξννπηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο παξαπάλσ
αλαθεξφκελνπο θνξείο.
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.
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.
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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, 10ε 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. Παξάιιεια, κέρξη θαη ζήκεξα δελ είρε δνζεί ε επθαηξία γηα ηελ
εθπξνζψπεζε ηνπ Σκήκαηνο ζε πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά
φξγαλα (πιελ ειαρίζησλ κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ). 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
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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). Δπίζεο ην 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 Θεζζαινλίθε) είρε αλάινγε επηδίσμε θαη
ζηφρνπο. Ζ επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ηίηιν «Έζλνο, Γιψζζα θαη Απηνθξαηνξία» πξνο ηηκήλ ηνπ Α.Ηνξδάλνγινπ, πξψηνπ απνρσξήζαληνο θαζεγεηνχ ηνπ ηκήκαηνο
(Φιψξηλα, 10.05.2011), έδσζε επίζεο ηε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο θαη ζχζθημεο ησλ
ζρέζεσλ ηνπ ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ κε άιια ηκήκαηα ειιεληθψλ
παλεπηζηεκίσλ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε επίζεο θαη ην πλέδξην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ
ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο» κε ζέκα, «ν Διιεληθφο Πνιηηηζκφο, ν θφζκνο ησλ
ιάβσλ θαη ηα Βαιθάληα» (Φιψξηλα 12-13.05.2012). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε
(απηή ηεο δηεχξπλζεο ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο
θνξείο ηεο Διιάδαο , αιιά θαη ηεο επξχηεξεο βαιθαληθήο πεξηθέξεηαο) επεδίσμε θαη
θηλήζεθε επίζεο ε ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηε λφηηα Αιβαλία (1-3.06.2012),
κε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ (πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ) ηνπ
ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ, θαζψο θαη θαζεγεηψλ απφ άιια ειιεληθά
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα (ΑΠΘ, Θεζζαιίαο, θά).
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
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).
ην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus δηνξγαλψζεθε ζρεηηθή
εκεξίδα ηηο 10 Απξηιίνπ ηνπ 2011. ηελ εκεξίδα έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηα
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Παλεπηζηήκηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ νη θνηηεηέο θαη ελεκέξσζε απφ
ζπλαδέιθνπο γηα ηνπο ρψξνπο θαη ηα καζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηα
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ νη θνηηεηέο πνπ κεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.
Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ
ππνγξάθεθαλ δπν λέεο ζπκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus. Ζ πξψηε
κε ην Παλεπηζηήκην Universidad Puplica de Navara EPAMPLON 02, θαη ε δεχηεξε
κε ην University of Cyprus CY NICOSIA 01.
ΓΗΜΔΡΔΗ ΤΜΦΧΝΗΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
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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 εθπαηδεπηηθά αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο, αληηζηνίρσο («Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη ηε γισζζηθή
εθπαίδεπζε» ηνπ Κέληξνπ Eιιεληθήο Γιώζζαο, «Διιάδα-Βαιθάληα: Πνιχπνιηηηζκηθφηεηα 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
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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 ΔιιελνΔπξσπατθψλ 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 εκεξίδεο ηνπ Σκήκαηνο, νη θνξπθαίεο ζεζκηθά θαη νπζηαζηηθά
εθδειψζεηο ηνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, απεπζχλζεθαλ θαη ελεξγνπνίεζαλ –εθηφο ησλ
αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ππεξηνπηθψλ θνξέσλεπηπιένλ 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
Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο
4.1. Δηζαγωγή
Ζ θαηαγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπνδνκψλ
ηνπ Σκήκαηνο απνζθνπεί ζηελ επαλαηξνθνδφηεζε θαη βειηίσζε απηψλ 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 ζπγθεθξηκέλσλ
Τπεξεζηψλ θαη Τπνδνκψλ είλαη πξσηίζησο απφξξνηα ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ κειψλ
ηνπ Σκήκαηνο, θαη ιηγφηεξν επαξθνχο ζεζκηθήο ή νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο.
4.2. Απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ δηνηθεηηθώλ θαη ηερληθώλ ππεξεζηώλ
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.
Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο:
(α) Αξηζκόο θαη ρωξεηηθόηεηα
Γηαηίζεληαη 8 αίζνπζεο. Αλαιπηηθφηεξα:
Αίζνπζα

Υσξεηηθφηεηα (άηνκα)

Η1
Η2
Η3
Η4
Η5
ΝΚ1
ΝΚ2
ΝΚ3

50
35
44
45
32
104
36
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
ε φιεο απφ ηηο παξαπάλσ αίζνπζεο εθηφο απφ κία (ΝΚ2) ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο
εμνπιηζκφο ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ (data show), πνπ πεξηιακβάλεη, κνλάδα
Ζ/Τ, ζπζθεπή ςεθηαθψλ πξνβνιψλ θαη αληίζηνηρε θαισδίσζε.
4.4. Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα:
Νεζίδα Η/Τ Σ.Β..
(α) Αξηζκόο θαη ρωξεηηθόηεηα
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 ηωλ ρώξωλ
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
Μέζσ ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σ.Β.. γίλεηαη εκθαλήο ε εληαηηθή ρξήζε
ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ην εξρφκελν εμάκελν, κε ηελ αλακελφκελε
έιεπζε ηερληθνχ πιεξνθνξηθήο (απνζπαζκέλνπ ΓΔ) νη ψξεο ειεχζεξεο δηάζεζεο ζα
απμεζνχλ.
(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ
Ο εμνπιηζκφο αλαβαζκίζηεθε πξφζθαηα σο πξνο ηηο θεληξηθέο κνλάδεο (θαηά ην
εαξηλφ „08 εμάκελν) , ελψ αληηθαηαζηάζεθαλ θαη νη νζφλεο (ρεηκεξηλφ εμάκελν '08)
(ε) Δπάξθεηα απνζεθώλ (εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ, αληηδξαζηεξίωλ, 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.
Δξγαζηήξην Ιζηνξίαο
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(α) Αξηζκόο θαη ρωξεηηθόηεηα
Δίλαη ζπλδεδεκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ 3 ζηαζκνί εξγαζίαο ζε ρψξν δηαζηάζεσλ 10 η.κ.
πεξίπνπ.
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηωλ ρώξωλ
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 ηωλ ρώξωλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηωλ γξαθείωλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ήδε ηα γξαθεία θηινμελνχλ δπν δηδάζθνληεο,
ελψ κε ηηο λέεο κειινληηθέο πξνζιήςεηο αλακέλεηαη λα απαηηεζεί ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο ε ζπγρψλεπζε ηξηψλ γξαθείσλ δηδαζθφλησλ ζηνλ ίδην ρψξν.
Πξνζσπηθό Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο
(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 εηδηθνηήηωλ
Δπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε απαζρφιεζεο/πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ηερληθή θαη
εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ Ζ/Τ.
Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ)
Αμηνπνίεζε λέωλ 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 ηωλ καζεκάηωλ; 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 (E-Class – http://EClass.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 (E-Class)
ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ αλάξηεζε ππνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ
εμάζθεζεο θπξίσο ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο, ελψ ην ίδην εξγαζηήξην είλαη ζηε
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δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ γηα εμάζθεζε εθηφο σξαξίνπ καζεκάησλ (Γεο
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο Νεζίδαο Η/Τ Σ.Β..»)
Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ηωλ θνηηεηώλ; Πώο;
Σν ζχζηεκα E-Class παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη
αμηνπνηείηαη θπξίσο απφ ηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε
ππνρξεσηηθψλ εξγαζηεξηαθψλ εξγαζηψλ εμάζθεζεο.
Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλωλία ηωλ 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 E-Class, νη
δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα αλαξηνχλ αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο
ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα, θαζψο θαη λα επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα θαη ακθίδξνκα
κέζσ ηεο επηινγήο «Σειεζπλεξγαζία».
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5. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Γηάγξακκα Πεξηερνκέλσλ
1. Δηζαγσγή
2. ηόρνη ηνπ Σκήκαηνο
3. Μέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ
4. πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο
5. Υξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο
6. Αλζξώπηλν δπλακηθό
6.1. πλζήθεο δηδαζθαιίαο, έξεπλαο θαη εξγαζίαο
6.2. Φνηηεηηθή κέξηκλα
α. Σίηηζε
β. Σηέγαζε
γ. Φνηηεηηθό εηζηηήξην
6.3. Αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ
6.4. Ιζόηηκε κεηαρείξηζε ρσξίο δηάθξηζε
6.5. Κνηλσληθή δηθαηνζύλε: ζηήξημε θνηηεηώλ / ζπνπδαζηώλ κε ρακειό
εηζόδεκα, κειώλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ έθηαθηα
πξνζσπηθά πξνβιήκαηα
7. πλεηζθνξά ζηελ θνηλσληθή πξόνδν θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ηνπηθό,
πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν
α. Σπλεξγαζία κε θνηλωληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγωγηθνύο θνξείο ζε ηνπηθό,
πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν
β. Γξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζην επξύηεξν θνηλό θαη εξεπλεηηθέο
πξωηνβνπιίεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηνπηθνύ /πεξηθεξεηαθνύ ελδηαθέξνληνο
8. Τπνδνκή θαη Δμνπιηζκόο. Καηαγξαθή πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ θαη
εμνπιηζκνύ γηα ηε δηδαζθαιία θαη έξεπλα θαη πξνγξακκαηηζκόο
9. Καηαγξαθή θνηηεηώλ
10. Πξνγξακκαηηζκόο θαη εηζήγεζε γηα αξηζκό εηζαθηέσλ
11. Πξνζσπηθό
12. Πξόγξακκα πνπδώλ
α. Πξνπηπρηαθό πξόγξακκα
β. Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα
β.α. Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε
ββ. Γιώζζεο θαη πνιηηηζκόο
13. Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ ηνπ ΤΒΣ
14. Γηεζλνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
πλεξγαζία κε ηδξύκαηα ηεο αιινδαπήο ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη
ζπκκεηνρή ζε δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
15 Κηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ θαη εξεπλεηώλ
Παξάξηεκα (Ι)
Πξόηαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ κε
ηίηιν «Σν κεζν-καθξνπξόζεζκν πξόγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ΠΓΜ: Βαζηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηαβνύιεπζεο» (εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 19-11-2012).
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Παξάξηεκα (ΙΙ)
Πξόηαζε Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
«Πξόγξακκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ»
Παξάξηεκα (ΙΙΙ)
Πξόηαζε γηα ηε Γεκηνπξγία Σκήκαηνο-Πξνγξάκκαηνο Γηαθπβέξλεζεο από ηε
Μεηεμέιημε ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ πνπδώλ ηνπ ΠΓΜ
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1. Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα Έθζεζε ελεκεξψλεη ηα ζηνηρεία παιαηφηεξεο Έθζεζεο ηνπ 2009, ε
νπνία είρε ζπληαρζεί κε ζθνπφ λα θαιχςεη ηελ πεξίνδν 2009/10-2014.
Ζ αλαζεψξεζε ηεο πξνεγνχκελεο έθζεζεο ππήξμε επηβεβιεκέλε ιφγσ ηεο
ηξέρνπζαο πνιηηηθήο αλαζεψξεζεο ηεο νξγάλσζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο.
ην πιαίζην απηφ, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
έρεη ζπληάμεη πξφηαζε πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ
θαη Αζιεηηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη, εηδηθφηεξα, ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ (ζην εμήο:
ΣΒ) ηεο Φιψξηλαο κε ηίηιν «Σν κεζν-καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ
ΠΓΜ: Βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηαβνχιεπζεο» (Ζκεξνκελία θνηλνπνίεζεο
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνο ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ: 19-112012). Δλφςεη ηεο εμέιημεο απηήο, θξίζεθε ζθφπηκν λα παξαηεζεί ζε Παξάξηεκα ε
παξαπάλσ πξφηαζε. Καηά ζπλέπεηα, ε εκβέιεηα θαη νη ζηφρνη ηεο φπνηαο ζηξαηεγηθήο
αλάπηπμεο ζην ρξνληθφ απηφ ζεκείν ηεινχλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο
αλακελφκελεο γεληθφηεξεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
2. ηόρνη ηνπ Σκήκαηνο
Σν ηζρχνλ Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΣΒ βαζίδεηαη ζην
ηδξπηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηνπ Σκήκαηνο [203/6-9-1999 (Α΄ 179) «Ίδξπζε
Σκεκάησλ ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο»], ζχκθσλα κε ην νπνίν ν
ζθνπφο ηνπ Σκήκαηνο 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 δηα-ζξεζθεπηηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Διιεληζκνχ γεληθφηεξα κε ηνπο ιανχο ηεο
Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαηά ηξφπν πνπ
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 ζηξαηεγηθή ηνπ ΣΒ δηακνξθψζεθαλ ζηνλ ξνπ
ησλ εηψλ ηφζν κε βάζε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ Σκήκαηνο σο πξνο
ηελ επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε θαη ηαπηφηεηά ηνπ, φζν θαη ζχκθσλα κε ηελ
επηρεηξεκαηνινγία σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ.
Οη παξαπάλσ δηεξγαζίεο νδήγεζαλ ψζηε ε Πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΣΒ
λα έρεη απνθαζίζεη ηε δεκηνπξγία δχν θαηεπζχλζεσλ κε ηνπο ηίηινπο «Οηθνλνκία θαη
Πνιηηηθή» θαη «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» κε ηελ πξνζδνθία φηη ε επηινγή απηή ζα
ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ θαηάξηηζε λέσλ επηζηεκφλσλ, πνπ ζα κπνξνχλ
λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζηηο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Σν εληαίν πηπρίν ηνπ ΣΒ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο θαηεπζχλζεηο: (1.)
Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή θαη (2.) Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο ζηα Βαιθάληα. ην
Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζθέξνληαη ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηά ηα
δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα, πνπ
θαηαλέκνληαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο, θαζψο θαη καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο.
Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα έλα ζχζηεκα δχν θαηεπζχλζεσλ, κηαο αλζξσπηζηηθψλ
επηζηεκψλ (γιψζζα, ηζηνξία, πνιηηηζκφο, θηι.) θαη κηαο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ
(νηθνλνκία, πνιηηηθή, δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, δηεζλείο ζρέζεηο, δίθαην θιπ.), πνπ
φκσο νδεγεί ζε έλα εληαίν πηπρίν.
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Δηδηθφηεξα, ε ηζφξξνπε αλάπηπμε ακθφηεξσλ ησλ παξαπάλσ ζθειψλ θξίζεθε
φηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο θνηλσληθνπνιηηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ
θξαηψλ ησλ Βαιθαλίσλ.
Αμηνζεκείσηε ππήξμε ε πξνζπάζεηα γηα ηελ απνλνκή πηζηνπνηεηηθνχ
γισζζνκάζεηαο θαη ε παξάιιειε επηδίσμε γηα ηελ παξνρή πηζηνπνηεηηθνχ επάξθεηαο
ζηηο βαιθαληθέο ή ηε ξσζηθή γιψζζα. Οη βαιθαληθέο γιψζζεο θαη ε ξσζηθή γιψζζα
έρνπλ δηδαρζεί γηα έμη (6) ψξεο αλά Δμάκελν, έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη ην ειάρηζην
φξην πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ζηνλ ΑΔΠ, ην
νπνίν είλαη 416 ψξεο δηδαζθαιίαο κηαο γιψζζαο. Ζ άξηζηε γλψζε 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, νη θνηηεηέο ηεο
θαηεχζπλζεο «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηε
γιψζζα σο ειεχζεξε επηινγή έηζη ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη ε γλψζε κηαο απφ ηηο
δηδαζθφκελεο γιψζζεο. Ζ ηδέα ηεο ίδξπζεο ελφο ρνιείνπ Γισζζψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηελ Φιψξηλα πξνηάζεθε γηα λα
παξάζρεη ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη πηπρηνχρνπο ηνπ ΣΒ ηε δπλαηφηεηα λα
ηειεηνπνηήζνπλ ηε γιψζζα (βαιθαληθή ή ξσζηθή) πνπ επηζπκνχλ ή αθφκε λα
πξνρσξήζνπλ ζηελ εθκάζεζε θαη άιισλ γισζζψλ. Δπίζεο, ζην παξειζφλ είρε
εμεηαζηεί ην ελδερφκελν λα δηαπξαγκαηεπηεί ην ΣΒ κε Παλεπηζηήκηα ηεο Ρσζίαο,
ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Σνπξθίαο πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ
εμεηάζεηο γηα ηελ επάξθεηα ηεο γισζζνκάζεηαο.
χκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηνκείο επηζηεκνληθήο δξάζεο ηνπ ΣΒ, νη
βαζηθνί ζηφρνη ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ κε ηεηξαεηή νξίδνληα
πινπνίεζεο, φπσο είραλ πξνζδηνξηζηεί ην 2009, εζηηάδνληαλ ζηνπο εμήο ηνκείο:
- αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη καζεζηαθνχ έξγνπ
- αλάπηπμε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ
- αλάπηπμε ηεο έξεπλαο
Οη παξαπάλσ ηνκείο πξνυπνζέηνπλ ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο -βειηίσζε
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θιπ., ηε δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
δξάζεσλ, ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηε
θνηηεηηθή κέξηκλα.
Υξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ
(2009)
ηόρνη

1

1.1
1.1.1

Αλάπηπμε
δηδαθηηθνύ θαη
καζεζηαθνύ
έξγνπ
Τιηθνηερληθή
ππνδνκή
Έθηαζε

2009-2010
1ν
2ν
εμάκ. εμάκ.
×
×

×

Σεηξαεηήο πξνγξακκαηηζκόο
2010-2011
2011-2012
ν
ν
1
2
1ν
2ν
εμάκ. εμάκ. εμάκ. εμάκ.
×
×
×
×

2012-2013
1ν
2ν
εμάκ. εμάκ.
×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2.

1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2
2.3
3

δηαζέζηκωλ
ρώξωλ
Βηβιηνζήθε
Γίθηπν
Δμνπιηζκόο
αηζνπζώλ
Δμνπιηζκόο
εξγαζηεξίωλ
Δμνπιηζκόο
γξαθείωλ
δηδαζθόληωλ
Αχμεζε
δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ
Αύμεζε ηνπ
αξηζκνύ κειώλ
ηνπ Γ.Δ.Π.
ηαζεξνπνίεζε
ηωλ ε.ε. λ.407/80
Αύμεζε ηνπ
αξηζκνύ ηωλ
Δ.Ι.Γ.Ι.Π.
Αύμεζε ηνπ
αξηζκνύ ηωλ
Δ.Σ.Δ.Π.
Αλάπηπμε
δηνηθεηηθνύ
έξγνπ
Αχμεζε
δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ
Πξφζιεςε
γξακκαηέσλ
Πξφζιεςε
Η.Γ.Α.Υ.
Αλάπηπμε
εξεπλεηηθνύ
έξγνπ

×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

×

×

×
×

×

×
×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Ζ βειηίσζε ηνπ παξερνκέλνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζπλδέεηαη κε
φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο βειηίσζεο ηνπ παξερνκέλνπ
δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αλαιχνληαη μαλά.
3. Μέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ
1)
Έθηαζε δηαζέζηκσλ ρψξσλ: ην Σκήκα ζπζηεγάδεηαη κε άιια δχν ηκήκαηα
(Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ΠΣΓΔ θαη Παηδαγσγηθφ Σκήκα
Νεπηαγσγψλ, ΠΣΝ) 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
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2)

3)
4)

5)

50-120 αηφκσλ, 10 γξαθεία δηδαζθφλησλ, ρψξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία εξεπλεηηθψλ
θαη ηερλνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ.
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.
Γηαδίθηπν: Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή είλαη αλεπαξθήο γηα λα εμππεξεηήζεη
4 ηκήκαηα πνπ θηινμελνχλ 1.200 πεξίπνπ θνηηεηέο.
Δμνπιηζκφο αηζνπζψλ: ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αίζνπζεο πνπ
δηαηίζεληαη ζην ΣΒ ππάξρνπλ ζξαλία θαη θαξέθιεο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ο εμνπιηζκφο ησλ αηζνπζψλ ζα πξέπεη λα ηαηξηάδεη
ζε παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα.
Δμνπιηζκφο γξαθείσλ δηδαζθφλησλ: Σα πεξηζζφηεξα κέιε ΓΔΠ δηαζέηνπλ
ηθαλνπνηεηηθά εμνπιηζκέλα γξαθεία, θηινμελνχκελνη πάληα βέβαηα ζε ρψξνπο
άιισλ Σκεκάησλ.

4. πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο
Σν Σκήκα απνηηκά ηελ πνξεία ηνπ (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.
5. Υξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο
Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηφζν σο γλσζηηθφ αληηθείκελν
ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ, φζν θαη σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, αιιά θαη σο κέζν
παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηηεηέο. Δηδηθφηεξα, ε ςεθηαθή
ηερλνινγία αμηνπνηείηαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ ζηηο ιίγεο δηαζέζηκεο
ζην ΣΒ αίζνπζεο φπνπ ππάξρεη ν αλάινγνο εμνπιηζκφο, αιιά θαη ην αληίζηνηρν
ινγηζκηθφ. Δπίζεο, ε ςεθηαθή ηερλνινγία αμηνπνηείηαη απφ αξηζκφ δηδαζθφλησλ γηα
ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην εγθαηεζηεκέλν ζηνπο
εμππεξεηεηέο ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο (Κνδάλε) ζχζηεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο
(http://eclass.uowm.gr) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία δηδάζθνληα-δηδαζθνκέλνπ.
Αθφκε, θάζε θνηηεηήο κε ηελ εγγξαθή ζε Σκήκα ηνπ ΠΓΜ ιακβάλεη ζπξίδα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ mail server 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 ΣΒ (http://fsbalkan.blogspot.com/). Σέινο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ, νη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα αλαξηνχλ αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο
εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα.
6. Αλζξώπηλν δπλακηθό
6.1. πλζήθεο δηδαζθαιίαο, έξεπλαο θαη εξγαζίαο
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ απνηειείηαη απφ
δεθαελλέα (19) κέιε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
(Γ.Δ.Π.) θαη πεξηιακβάλεη δχν (2) θαζεγεηέο – ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαζεγεηή Θ.
Υαηδεπαληειή, ζχκθσλα κε ζρεηηθή πξάμε αλαζπγθξφηεζεο (Πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ
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ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, Κνδάλε ΑΠ 178/ 19/09/2012) – ηέζζεξεηο (4)
αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, επηά (7) επίθνπξνπο θαζεγεηέο θαη έμη (6) ιέθηνξεο.
Δπίζεο, ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ απαζρνινχληαη δχν (2) κέιε Δηδηθνχ θαη
Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.). Ζ Γξακκαηεία απνηειείηαη απφ
ηξεηο (3) ππαιιήινπο.
Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηδαζθαιίαο, ε νπνία απνηειεί απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ ην
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
βαζηθνχο ζηφρνπο.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο
εξγαζίαο ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, αιιά θαη φισλ φζνη ππεξεηνχλ ππφ
δηάθνξεο ηδηφηεηεο ζ' απηφ, δειαδή ηα κέιε Δ.Δ.ΓΗ.Π. θαη νη απνζπαζκέλνη
εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο ζηηο γιψζζεο.
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνηηθή εξγαζία 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 ε ελίζρπζε ησλ κειψλ
ΓΔΠ έηζη ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
εζληθνχ, αιιά θαη δηεζλνχο επηπέδνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ειιεληθψλ αιιά θαη
δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, φπνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ζπλαδέιθνπο
ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
αιιά θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
6.2. Φνηηεηηθή κέξηκλα
α. ίηηζε
ηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ην ΣΒ θξνληίδεη ψζηε νη θνηηεηέο ηνπ λα
δηαβηνχλ θαη λα εθπαηδεχνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΠΓΜ ζε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο
ζπλζήθεο. κσο νη ππάξρνληεο θνηλφρξεζηνη ρψξνη (θνηηεηηθή ιέζρε, θπιηθείν θ.ιπ.)
δελ θξίλνληαη επαξθείο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 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, είλαη πνιχ κεγάιε θαη νη ρψξνη εζηίαζεο αλεπαξθείο.
Αθφκε δπζθνιφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο
σο πξνο ηε ζίηηζε αλέθπςαλ πξφζθαηα (ηέιε 2012) εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ
πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ θνηηεηψλ δηθαηνχρσλ ζίηηζεο, νη νπνίνη, αλ θαη
ζπγθεληξψλνπλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, εληνχηνηο απνθιείνληαη εμαηηίαο ηνπ
κεησκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ Δπηηξνπή ίηηζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηελ νπνία
κεηέρεη κέινο ηνπ ΣΒ, έρεη επηζεκάλεη κε εθζέζεηο ηεο πξνο ηε δηνίθεζε ηηο άδηθεο
ζπλέπεηεο ηεο ηξέρνπζαο ξχζκηζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα επίιπζεο ηνπ εμαηξεηηθά
θαίξηνπ απηνχ δεηήκαηνο.
ηηο πξνζέζεηο ηνπ ΣΒ είλαη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ
επέθηαζε ηεο θνηηεηηθήο ιέζρεο θαη ηε βειηίσζε ησλ ρψξσλ ηνπ θπιηθείνπ.
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β. ηέγαζε
Ζ χπαξμε θνηηεηηθήο εζηίαο ζπληέιεζε ζε θάπνην βαζκφ ζηελ άκβιπλζε ηνπ
ζηεγαζηηθνχ πξνβιήκαηνο. Αλ θαη ε πφιε ηεο Φιψξηλαο δηαζέηεη αξθεηά
θαηαιχκαηα, νη ηηκέο ηνπο είλαη πςειέο θαη δηαπηζηψλεηαη ε άκεζε αλάγθε γηα ηε
δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ εζηηψλ.
γ. Φνηηεηηθό εηζηηήξην
Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ ηα πξνλφκηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο
(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 πξέπεη επηδησρζεί απφ ηελ πιεπξά φισλ ησλ Σκεκάησλ λα βξεζεί
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.
6.3. Αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ 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. Οη απφθνηηνη
ηνπ Σκήκαηφο καο εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζπλερίδνπλ ηηο
ζπνπδέο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ή εθπνλνχλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηελ
Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ.
Δηδηθφηεξα απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο πνπδψλ θαη ηαδηνδξνκίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρνπλ ζπγθεληξσζεί ηα εμήο ζρεηηθά ζηνηρεία:
Οη πξννπηηθέο ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ απνθνίησλ θάζε
παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο εμαξηψληαη: 1ν ζε ζρέζε κε ηνλ δεκφζην ηνκέα, απφ ην
θαηά πφζν ην πηπρίν αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα ηεο εθάζηνηε ηξέρνπζαο
λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα ηππηθά πξνζφληα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο θαη
πξφζιεςεο ζην δεκφζην θαη 2ν ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απφ ηελ
ειθπζηηθφηεηα θαη ηα πξνζφληα ησλ απνθνίησλ ζηελ ηδησηηθή αγνξά εξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα, νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηφο καο:
(α.) 1ν Μπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ πνπ
πξνυπνζέηνπλ πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
2ν Μπνξνχλ λα βξνπλ εξγαζία ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο
3ν Να δεκηνπξγήζνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε
4ν πλερίδνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο ζε ζπλαθή ηκήκαηα.
(β.) Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ έρεη παξαθνινπζήζεη ην είδνο ησλ
πξνθεξχμεσλ ηνπ ΑΔΠ δίλνληαο πξνζνρή ζηα πξφζζεηα απαηηνχκελα πξνζφληα
(πηζηνπνίεζε γλψζεο Ζ/Τ θ.ά.) θαη δηακφξθσζε έλα πξφγξακκα, ην νπνίν
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Γεδνκέλνπ φηη πιένλ ε
γλψζε Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/Τ α) ζεσξείηαη ππνρξεσηηθφ πξνζφλ γηα φιεο
ηηο εηδηθφηεηεο ΠΔ, θαζψο θαη γηα ηνλ θιάδν ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, θαη β)
πηζηνπνηείηαη θαη κέζσ ηνπ πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ ηελ αλαιπηηθή
βαζκνινγία ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα
ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ, ζην Πξφγξακκα
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ πξνβιέπεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεζζάξσλ ππνρξεσηηθψλ

55

καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
(γ.) Παξάιιεια, ην Πξφγξακκα εθηφο απφ ηνλ – φιν θαη πην ζπξξηθλσκέλν,
ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο – δεκφζην ηνκέα ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ
απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, π.ρ. ηε ζηειέρσζε ησλ
ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ρψξεο, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηα απφ ηηο
δηδαζθφκελεο ζην Σκήκα γιψζζεο ή αθφκε θαη ηελ απαζρφιεζε ζε αιινδαπέο
επηρεηξήζεηο.
(δ.) ην ζεκείν απηφ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα απφ ηα
πνξίζκαηα κηαο παιαηφηεξεο έξεπλαο καο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθήο εκπεηξία
θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ, θαζψο ηα
δεδνκέλα σο πξνο ηηο ζπνπδέο θαη ηα πξνζφληα ησλ θνηηεηψλ, ηνπιάρηζηνλ, δελ
έρνπλ έθηνηε αιιάμεη ζεκαληηθά. Ζ έξεπλα εθείλε είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην 2008 θαη
είρε βαζηζηεί ζε 297 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, έλα δείγκα ηθαλνπνηεηηθφ,
θαζψο αληηζηνηρνχζε πεξίπνπ ζηα ¾ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ
πνπδψλ κε ηζφξξνπε θαηαλνκή αλάκεζα ζηα έηε.
χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα, αλάκεζα ζηα αλακθίβνια πξνζφληα ησλ θνηηεηψλ
ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ ζπγθαηαιέγεηαη ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ. Σν
43% ησλ θνηηεηψλ δήισλε φηη γλσξίδεη 2 μέλεο γιψζζεο, ην 21% 3 μέλεο γιψζζεο
θαη ην 9% 4 μέλεο γιψζζεο. Σν 32% ησλ θνηηεηψλ δήισλε φηη γλσξίδεη ηελ αγγιηθή
γιψζζα «άξηζηα», ην 67% «θαιά» θαη ην 9% «ζηνηρεησδψο». Σν 4% ησλ θνηηεηψλ
δήισλε φηη γλσξίδεη άξηζηα ηε γαιιηθή γιψζζα, ελψ ην ίδην πνζνζηφ άξηζηεο γλψζεο
δειψζεθε θαη σο πξνο ηε γεξκαληθή γιψζζα. Δπίζεο, ην 16% δειψλεη φηη γλσξίδεη
«θαιά» ηα γαιιηθά θαη ην 10% φηη γλσξίδεη «θαιά» γεξκαληθά.
ινη νη θνηηεηέο δήισλαλ εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή θαη απφ απηνχο πεξίπνπ ην 80% απφ «θαιά» σο «άξηζηα». πλεπψο, νη
απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο σο πξνο ηε γλψζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
(ε.) ε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή απνξξφθεζε, κπνξνχλ λα γίλνπλ νη εμήο
ηειηθέο παξαηεξήζεηο:
1ν ε έλα δηαθιαδηθφ ηκήκα, φπσο είλαη ην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ, νη
πηπρηνχρνη έρνπλ αλφκνηνπο επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο. Κάπνηνη επηδηψθνπλ λα
εξγαζηνχλ ζην δεκφζην κε φιεο ηηο πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ
επηιεγφκελε θαηεχζπλζε, άιινη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θιπ. Δπίζεο, είλαη
αμηνζεκείσην φηη ζηε κειέηε ηνπ 2008 ην 65% ησλ θνηηεηψλ δήισλε έηνηκν λα
εξγαζηεί ζην εμσηεξηθφ, ελψ ην 80% δήισλε δηαηεζεηκέλν λα εξγαζηεί ζε πφιε ή
πεξηνρή ηεο Διιάδαο άιιε απφ εθείλε ζηελ νπνία δηακέλεη. Σα ζηνηρεία απηά
δηαθνξνπνηνχληαλ ξηδηθά απφ παιαηφηεξεο έξεπλεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη
θνηηεηέο δελ ήηαλ έηνηκνη λα δηακείλνπλ ζε πφιε άιιε απφ εθείλε φπνπ δνπλ κε ηελ
νηθνγέλεηά ηνπο.
2ν Δλφςεη ησλ αιιεπάιιεισλ αλαζεσξήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
ηνπ, ζην ΣΒ έρνπλ ηζρχζεη παξάιιεια δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Καηά
ζπλέπεηα, δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη ιφγνο γηα έλα απαξάιιαθην «πξνθίι» ησλ
απνθνίησλ απφ ηελ επνρή πνπ ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην Σκήκα κέρξη ηε
ζηηγκή πνπ γξάθνληαη νη γξακκέο απηέο.
(ζη.) Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο πξηλ
απφ ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο έθζεζεο ην ΣΒ θιήζεθε λα πξνηείλεη θαη λα
εμεηάζεη ελαιιαθηηθά πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο
λέαο λνκνζεζίαο γηα ηα Παλεπηζηήκηα (Ν. 4009/2011 – Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε
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ηεο πνηόηεηαο ηωλ ζπνπδώλ θαη δηεζλνπνίεζε ηωλ αλωηάηωλ εθπαηδεπηηθώλ
ηδξπκάηωλ, ΦΔΚ Α΄ ΑΦ 195, 6 επηεκβξίνπ 2011), ε νπνία εηζάγεη λέεο ξπζκίζεηο σο
πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ λνκνζεηήκαηνο, έρνπλ
ζπληαρζεί ζην πιαίζην ηνπ ΣΒ δέζκεο πξνηάζεσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ κε
αλνκνηφκνξθεο ζηνρεχζεηο: αθελφο έρεη πξνηαζεί ε ζπλέρηζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ
δηαθιαδηθνχ πξνγξάκκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ, αιιά θαη έλα Πξφγξακκα
ζεκειησκέλν ζηελ ηδέα ηεο Γηαθπβέξλεζεο. Καηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο παξνχζαο
Έθζεζεο είλαη άγλσζην αλ ζα δνζεί ζπλέρεηα ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο,
θαζψο θάζε ζρεηηθή εμέιημε πξνυπνζέηεη φρη κφλν ηε ζπλνιηθή εθαξκνγή ηεο λέαο
λνκνζεζίαο, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαπάλσ
πξνηάζεσλ. Οη βαζηθέο εηζεγήζεηο σο πξνο ηηο πξνηάζεηο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ
παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο σο Παξαξηήκαηα (ΗΗ.) θαη (ΗΗΗ.)
αληίζηνηρα.
ε θάζε πεξίπησζε, θάζε κειινληηθή δξάζε πξνζδνθάηαη φηη ζα ιάβεη ππφςε
θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηνπ ΣΒ ησλ παξειζφλησλ εηψλ. Ο
ζηφρνο, δε, ζα πξέπεη λα παξακέλεη ε αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ θαη ε ελαξκφληζε
ησλ εμεηδηθεχζεσλ κε ηε ξεαιηζηηθή εμέηαζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο,
ηφζν ζηνλ δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
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).
6.4. Ιζόηηκε κεηαρείξηζε ρσξίο δηάθξηζε
Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα έηζη ψζηε ε θίλεζε θαη ε εμππεξέηεζε θάζε
αηφκνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο ρνιήο λα γίλεηαη κε ηηο ιηγφηεξεο
δπλαηέο δπζθνιίεο, κηα πξνζπάζεηα πνπ δε ζηακαηάεη πνηέ θαη απνηειεί κφληκν
κέιεκα.
Κξίζηκν ζέκα είλαη ε ππνζηήξημε θνηηεηψλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο θαη
γιψζζαο, νη νπνίνη είηε κε πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ, π.ρ. Erasmus, ή κε πξνζσπηθή
ηνπο επηινγή θνηηνχλ ζην ΣΒ. Σν Σκήκα είρε εμεηάζεη ζην παξειζφλ ηε δπλαηφηεηα
ζρεδηαζκνχ κηαο ζεηξάο καζεκάησλ (Host country studies), πξνθεηκέλνπ λα
γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο θαη γιψζζαο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ Διιάδα (πνιηηηζκφ, γεσγξαθία, νηθνλνκία θιπ.), θαζψο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε
κέινο ΓΔΠ ζε επίπεδν «εγθιηκαηηζκνχ» ζηε ρψξα θαη ζην ΣΒ ( personal advisor).
6.5. Κνηλσληθή 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
θνηλφηεηα έρεη δψζεη δείγκαηα αηνκηθήο θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη είλαη ζίγνπξν
φηη ζα ην δείμεη φπνηε ρξεηαζηεί.
7. πλεηζθνξά ζηελ θνηλσληθή πξόνδν θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ηνπηθό,
πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν
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α. πλεξγαζία κε θνηλωληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγωγηθνύο 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 θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
Πξαθηηθήο Άζθεζεο.
β. Γξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζην επξύηεξν θνηλό θαη εξεπλεηηθέο πξωηνβνπιίεο
ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηνπηθνύ /πεξηθεξεηαθνύ ελδηαθέξνληνο
Σν Σκήκα έρεη δηνξγαλψζεη ζεηξά εθδειψζεσλ γηα ην επξχηεξν θνηλφ ηεο
Φιψξηλαο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηδξχκαηνο Γεκήηξεο & Μαξία Γειηβάλε.
Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο δίλνπλ επίζεο δηαιέμεηο πάλσ ζε ζέκαηα ησλ
γλσζηηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ θαη ελδηαθεξφλησλ, π.ρ. ζε ηνπηθά ζπλέδξηα, εκεξίδεο
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
θιπ.
Δπηπιένλ ζην ΣΒ ιεηηνπξγεί Οκάδα πνιηηηζηηθήο δξάζεο θαη παξέκβαζεο,
ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ησλ ηεζζάξσλ Σκεκάησλ ηνπ ΠΓΜ ζηε Φιψξηλα
θαη δηνξγαλψλνπλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο επηιεγκέλσλ
ηαηληψλ, debates, κνπζηθά γεγνλφηα θιπ.
8. Τπνδνκή θαη Δμνπιηζκόο. Καηαγξαθή πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ θαη
εμνπιηζκνύ γηα ηε δηδαζθαιία θαη έξεπλα θαη πξνγξακκαηηζκόο
Αίζνπζεο: Τπάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα επάξθεηαο αηζνπζψλ 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. ηηο ίδηεο
αίζνπζεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη νη παξνπζηάζεηο ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ησλ
πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
ζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ
εμνπιηζκνχ, ζε ιίγεο απφ ηηο παξαπάλσ αίζνπζεο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο
εμνπιηζκφο ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ (data show), ζπρλά πξνβιεκαηηθφο, 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 έρεη ζην παξειζφλ αλαβαζκηζηεί σο πξνο ηηο θ.
κνλάδεο (θαηά ην εαξηλφ εμάκελν 2008). ηηο 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.
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. Πξέπεη νπσζδήπνηε φιεο νη αίζνπζεο λα αλαθαηληζηνχλ θαη λα
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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.).

9. Καηαγξαθή θνηηεηώλ
Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε θαίλεηαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο
ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ
Αθαδεκατθά
πξνπηπρηαθνί
πξνπηπρηαθνί
Έηε
λ*
λ+*
κεηαπηπρηαθνί ππ. δηδάθηνξεο
2011-2012
555
231
132
36
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.

Αθαδεκατθά Έηε
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005

Οη απόθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο
πξνπηπρηαθνί
κεηαπηπρηαθνί
104
24
101
7
87
9
113
13
96
9
103
1
99
101

δηδάθηνξεο

1

1
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* Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηνπο αξηζκνχο θνηηεηψλ κε βάζε ηε ιήμε ηνπ
θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο.
10. Πξνγξακκαηηζκόο θαη εηζήγεζε γηα αξηζκό εηζαθηέσλ
Με δεδνκέλεο ηηο πιηθνηερληθέο ζπλζήθεο, 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.
11. Πξνζσπηθό
Απηή ηε ζηηγκή ην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΒ απνηειείηαη απφ δεθανθηψ (18) κέιε
ηεο θαηεγνξίαο ΓΔΠ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλαλ (1) θαζεγεηή – επηζεκαίλεηαη φηη
ζηε Γεληθή πλέιεπζε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν Πξνέδξνο ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαζεγεηήο Θ. Υαηδεπαληειήο,
ζχκθσλα κε ζρεηηθή πξάμε αλαζπγθξφηεζεο (Πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο, Κνδάλε ΑΠ 178/ 19/09/2012) – ηέζζεξεηο (4) αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο,
επηά (7) επίθνπξνπο θαζεγεηέο θαη έμη (6) ιέθηνξεο. Δπίζεο, ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ
πνπδψλ απαζρνινχληαη δχν (2) κέιε ΔΔΓΗΠ. Ζ Γξακκαηεία απνηειείηαη απφ ηξεηο
(3) ππαιιήινπο.
Λεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ηξέρνλ πξνζσπηθφ δηαηίζεληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ (http://www.uowm.gr).
Καηά ηα επφκελα έηε 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 ειάρηζηεο, αλ φρη αλχπαξθηεο, ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
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 πηζηψζεηο.
Σν Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ πνπδώλ
Καζεγεηέο Αλαπιεξσηέο
Δπίθνπξνη
Λέθηνξεο
Καηαγξαθή
1
4
7
6
Δηζήγεζε λέσλ
ζέζεσλ
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλα κφληκν κέινο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ
ζην Σκήκα, νχηε θαλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη
δπζθνιφηεξε ε ιεηηνπξγία ηνπ.
Οη επηπιένλ ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο γηα
ην Σκήκα, θαζψο ην ηξέρνλ πξνζσπηθφ είλαη επηθνξηηζκέλν κε δπζβάζηαθηεο
αξκνδηφηεηεο.
12. Πξόγξακκα πνπδώλ
α. Πξνπηπρηαθό πξόγξακκα
ην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζθέξνληαη ππνρξεσηηθά
καζήκαηα ζηα δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ, θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη
καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο. πσο επηζεκάλζεθε παξαπάλσ, ην Πξφγξακκα
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πνπδψλ βαζίδεηαη κεηά ην δεχηεξν έηνο ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο «Γιψζζεο θαη
Πνιηηηζκφο» θαη «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή». Καηά ηε ζρεηηθή αλαζεψξεζε
ιήθζεθαλ ππφςε ηφζν επηζηεκνληθά θξηηήξηα, φζν θαη γεληθφηεξεο εθηηκήζεηο κε
ζθνπφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ λα νδεγεί ζηελ θαηάθηεζε κηαο φζν ην δπλαηφλ
ζαθέζηεξεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο.
β. Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα
β.α. Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε
Καηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ),
ην ΣΒ πξνρψξεζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08 ζηελ ηξνπνπνίεζε ήδε
ιεηηνπξγνχληνο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-05 ΠΜ, ην νπνίν είρε ηνλ ηίηιν
«Βαιθαληνινγία». Σν λέν ΠΜ έρεη ηνλ ηίηιν «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή
Γηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε» (αξ. 96139/Β7/ΦΔΚ 2325, η. Β΄ 7-122007 θαη αξ. 91831/Β7/ΦΔΚ 2600, η. Β΄ 22-12-2008).
Οη εηζαρζέληεο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-07
έθαλαλ ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα λα ηνπο απνλεκεζεί ην λέν
Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο.
ην πιαίζην απηήο ηεο αλακφξθσζεο, ην ΠΜ ηνπ ΣΒ:
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 ΠΜ επηρεηξείηαη λα εληαρζνχλ ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο
«Γηαθπβέξλεζεο» (Governance). Πξφθεηηαη γηα ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ηνπ Κξάηνπο
θαη ηεο Οηθνλνκίαο 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».
θνπφο ηνπ ΠΜ 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 ΠΜ ηνπ ΣΒ, δίλνληαο έκθαζε απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξέρνληα πνιηηηθφ θαη
νηθνλνκηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο ζε άκεζε δηαζχλδεζε κε

61

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.
Πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008 (ΦΔΚ
148/Α΄/16.7.2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.
3696/2008 (ΦΔΚ 177/Α΄/25.8.2008), ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ν Δζσηεξηθφο
Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ. ην πιαίζην απηφ θαζνξίζηεθαλ επαθξηβψο ηα
θξηηήξηα εηζαγσγήο κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ, θξηηήξηα γηα ηελ
έλαξμε δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ κε ηελ θαηαγξαθή ζε αλαιπηηθή βάζε ησλ
πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο/βηβιηνγξαθίαο σο πξνο
ηε ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο θαη θσδηθνπνηήζεθαλ ηα καζήκαηα ηνπ
ΠΜ , θαζψο θαη νη πηζησηηθέο ηνπο κνλάδεο (ΦΔΚ 2600/Β΄/22-12-2008).
Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 δελ εηζήρζεζαλ θνηηεηέο ζην
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» ιφγσ ηεο ζπζζψξεπζεο
εθθξεκψλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηα παξειζφληα έηε.
ββ. Γιώζζεο θαη Πνιηηηζκόο
Ζ δεκηνπξγία ηεο θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» πξφβαιε ηελ
αλάγθε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο δεχηεξνπ ΜΠ κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε
επηζηεκφλσλ-εξεπλεηψλ ζην ρψξν ησλ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο
γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ησλ επηζηεκψλ ηεο γιψζζαο θαη ηεο θηινινγίαο,
θαζψο θαη ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ έηζη ψζηε λα παξέρεη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα εηδηθεπηνχλ ζε δχν πεξαηηέξσ θαηεπζχλζεηο: 1. Γιψζζεο,
Φηινινγία θαη Πνιηηηζκφο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο θαη 2. Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο θαη
Πνιηηηθέο Γνκέο ζηε Ν.Α. Δπξψπε.
Σν λέν απηφ ΠΜ 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 είλαη ε γλψζε κίαο βαιθαληθήο ή ηεο ξσζηθήο
γιψζζαο. Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ ΠΜ είλαη λα πξνζειθχζεη απνθνίηνπο θαη άιισλ
ζπλαθψλ Σκεκάησλ, αθνχ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη εκθαλήο ε απνπζία
παξφκνησλ ΠΜ.
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13. Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ ηνπ ΤΒΣ
Σν Πξφγξακκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Φνηηεηψλ ηνπ ΣΒ μεθίλεζε ην
2005 κε ζηφρν ηε γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ 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 πέληε θύθινπο 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, ππνινγίζηεθε φηη 180 θνηηεηέο ηνπ ΣΒ ζα είραλ
πξαγκαηνπνηήζεη πξαθηηθή άζθεζε ζε 24 θνξείο θη επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ. ην πιαίζην απηφ, νη θνηηεηέο αξρηθά θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ
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
ελεκέξσζε θαη ηε δεκνζηφηεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο έρεη δεκηνπξγεζεί ρσξηζηφ
blog ζην Internet, ελψ δηεμάγνληαη θαη εκεξίδεο δεκνζηφηεηαο. Τπεχζπλνο ηεο
Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ην δηάζηεκα 2005-2012 ήηαλ ν επίθνπξνο θαζεγεηήο
Βιάζεο Βιαζίδεο (vvlasidis@uowm.gr)
14. Γηεζλνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
πλεξγαζία κε ηδξύκαηα ηεο αιινδαπήο ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη
ζπκκεηνρή ζε δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ έρεη ζπκκεηάζρεη θαη ζπκκεηέρεη ζε ελψζεηο
θαη δίθηπα παλεπηζηεκίσλ ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ζηφρν ηελ
αθαδεκατθή αληαιιαγή θαη ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία. Δηδηθφηεξα:
Έλωζε ηωλ νηθνλνκηθώλ παλεπηζηεκίωλ λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο. 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 Βαιθαληθώλ Παλεπηζηεκίωλ 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,
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ζεξηλψλ ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ κνξθψλ αθαδεκατθήο αληαιιαγήο. Έρεη δηνξγαλψζεη
ζπλέδξηα γηα πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κεηαμχ άιισλ ζηα θφπηα,
ηε Φιψξηλα, ηα Ησάλληλα, ηελ Ορξίδα, ηε Murska Sobota θαη ηελ Κνξπηζά, ζηα νπνία
έρνπλ ζπκκεηάζρεη 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 έρνπλ
ζπκκεηάζρεη εθαηνληάδεο θνηηεηέο θαη πνιπάξηζκνη 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
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.
Δπξωπαϊθά δηαθιαδηθά επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα. Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ
πνπδψλ έρεη ζπκκεηάζρεη ζηα επξσπατθά δηαθιαδηθά επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα
Cliohnet θαη Cliohworld.
Model united nations. Πξφθεηηαη γηα ηελ εηήζηα δηεζλή εθπαηδεπηηθή
εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλία.
Δπηζηεκνληθά ζπλέδξηα θιπ. Δπίζεο, ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά ζε δηάθνξα ζεζκηθά θαηαμησκέλα θφξα εζληθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ
ζπλεξγαζίαο πξνσζψληαο θαη πξνβάιινληαο ηελ εηθφλα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ επξχηεξα. ηφρνο ηνπ ΣΒ είλαη ε ελίζρπζε αλάινγσλ πξσηνβνπιηψλ
ζηα πιαίζηα ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε
ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο ζην ΣΒ, αιιά θαη ζα αλαβαζκίζνπλ ζπλνιηθά ην
θχξνο ηνπ ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ επξσπατθφ ρψξν.
15. Κηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ θαη εξεπλεηώλ
Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ΣΒ κε ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ζηαζεξή θαη
ζπλερψο εκπινπηίδεηαη. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUSLifelong Learning, κέιε ΓΔΠ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αληαιιαγέο δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Παξάιιεια, θαη ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS Lifelong Learning, 2007-2013 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.
χκθσλα κε ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη θαηαξηίζεη ην Παλεπηζηήκην
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο
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ERASMUS –LLP, ε θηλεηηθφηεηα ηνπ ΣΒ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010
δηακνξθψζεθε σο εμήο (πεγή: Γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ ΠΓΜ/ 30.6.2010):
Πεξίνδνο

Παλεπηζηήκην

2009-2010

Andrzeja Fycza
Kodrzewskiego
University - Poland
University of Iasi Romania
University of Babes
Bolyai Cluj-Napoca Romania
University of Alba
Iulia - Romania
University of Sibiu Romania
South-Western
University of “NeofitRilski” - Bulgaria
Sofiiski University
“Sveti Kliment
Ohridski” - Bulgaria
Ion Mincu University
of Architecture and
Urbanism Bucharest Romania
University of Pitesti Romania

2008-2009
2008-2013

2008-2013
2008-2013
2007-2013

2009-2013

2007-2013

2007-2013

Δμεξρόκελνη
θνηηεηέο/
Καζεγεηέο
2/1

Δηζεξρόκελνη
θνηηεηέο/
θαζεγεηέο
2/1

3/1

3/1

2/2

2/1

3/1

3/1

2/2

2/2

0/1

0/1

2/2

2/2

2/1

2/1

2/1

2/1

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 ζεηηθέο θαη γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα εληαζνχλ ζην
κέιινλ.
Παξαξηήκαηα
Παξάηεκα (Ι)
Πξόηαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ κε
ηίηιν «Σν κεζν-καθξνπξόζεζκν πξόγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ΠΓΜ: Βαζηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηαβνύιεπζεο» (εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 19-11-2012).
Σν κεζν-καθξνπξόζεζκν πξόγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ΠΓΜ: Βαζηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηαβνύιεπζεο
Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο
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Σν ΠΓΜ έρεη 6 ηκήκαηα πνπ πξνήιζαλ ηα κελ ηέζζεξα απφ ην ΑΠΘ θαη ηα δχν
ηδξχζεθαλ ζηελ πνξεία ηνπ. Σα ηξία ηκήκαηα ηνπ ΑΠΘ απνηεινχζαλ ζπκπιεξψκαηα
ρνιψλ ηνπ ΑΠΘ (ην ηκήκα κεραληθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηεο Πνιπηερληθήο, θαη
ηα δχν Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ηδξχζεθαλ σο ζπλέρεηα ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο
Φιψξηλαο απφ ην ΑΠΘ). Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ αληηκεησπίδεη απφ ηελ
ίδξπζε ηνπ θαη κέρξη ζήκεξα πξφβιεκα αθαδεκατθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Σα δχν
λεψηεξα ηκήκαηα βξίζθνληαη απφ ηελ ίδξπζε ηνπο κε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα
ζηειέρσζεο. Σν Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ έρεη κφιηο ηξεηο
θαζεγεηέο θαη ην Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ κφιηο 6.
Δηδηθφηεξα:
Σα ππάξρνληα ηκήκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ ρσξίο παξεκβάζεηο
απηνηειείο ζρνιέο, εθηφο ίζσο απφ ηα δχν παηδαγσγηθά πνπ ήδε απνηεινχλ θαη εμ
αλάγθεο ηα δχν πνιπηερληθά ηκήκαηα.
Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ
πξνζσπηθνχ (δηάθνξεο θαηεγνξίεο εξγαζηεξηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ
είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηα δχν λεψηεξα ηκήκαηα).
Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη θάπνην παλεπηζηήκην (εθηφο αλ απνηειείηαη απφ
ηκήκαηα θαη ζρνιέο κηαο θαηεχζπλζεο φπσο ην νηθνλνκηθφ παλεπηζηήκην, ην ΔΜΠ ην
Πάληεην θιπ) πξέπεη λα απνθηήζεη επξχηεξα θαη ζπλδεηηθά αληηθείκελα. Πξέπεη
επίζεο λα απνθηήζεη –ζηξαηεγηθά- δηαθξηηή ηαπηφηεηα. Με δεδνκέλε ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε θαη ηε ζεκεξηλή ζπγθξφηεζε ηνπ ΠΓΜ, ν αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζα
κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί ζηε βάζε ηεζζάξσλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ, ψζηε λα ζπκβάιεη
ελεξγά ζηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή αλάπηπμεο:
1. Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε θαη πνιηηηθή
2. Αλάπηπμε θαηλνηνκίαο, δηαθπβέξλεζε θαη δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο
3. Γηαρείξηζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο πεξηνρήο
4. Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο-Αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο-Σέρλεο, Πνιηηηζκφο
Κεληξηθόο ζηόρνο θαη δεηνύκελν ηνπ ΠΓΜ είλαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ ηξηκεξνχο
ζρήκαηνο [Παλεπηζηήκην-Οηθνλνκηθνί θνξείο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδηωηηθνύ ηνκέαΣνπηθή Κνηλωλία] ψζηε λα παξαρζεί πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ θνηλφ ζηφρν πνπ είλαη
ε επεκεξία ηεο πεξηνρήο ε νπνία ζπγθξνηείηαη γχξσ απφ ηνπο ηέζζεξεηο άμνλεο
παξαπάλσ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ ζπγθξφηεζε ελφο αθαδεκατθνχ
πφινπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη πξαγκαηηθφηεηεο ηεο πεξηνρήο
θαη ηαπηφρξνλα εληαγκέλνπ ζην ζπλνιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Ζ δηνηθεηηθή ελζσκάησζε ηνπ ζε έλα επξχηεξν ζρήκα ζα ζηεξήζεη ηε
δπλαηφηεηα απηή ρσξίο λα πξνζθέξεη παξά ειάρηζηα ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο ελψ ε
θαηάξγεζε ηνπ ζα ζηεξήζεη ηνλ έλα απφ ηνπο απαξαίηεηνπο πφινπο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο πεξηνρήο νδεγψληαο ζε αληζνξξνπία παξά ζε ηζνξξνπία ηεο αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξα
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο πεξηθέξεηαο, ηεο
γεηηλίαζήο ηεο κε δχν ρψξεο εθηφο ΔΔ (Αιβαλία θαη FYROM) ην ΠΓΜ απνηειεί έλα
απφ ηα δπλακηθά εξγαιεία δηαζπλνξηαθψλ ζπλεξγαζηψλ, κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο
θαη αλάπηπμεο πνιχπιεπξσλ ζρέζεσλ κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ.
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Σν ΠΓΜ θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα δπλακηθφ παλεπηζηήκην, αλνηρηφ ζε
ζπλεξγαζίεο, εμσζηξεθέο κε δηεζλή παξνπζία πνπ ζα δνκεζεί ζηε θάζε απηή
ελδπλακψλνληαο ηνπο πφινπο ηνπ αλαδεηψληαο ζπλδεηηθά ζηνηρεία θαη
εθκεηαιιεπφκελν ηα λέα εξγαιεία ησλ κηθξήο δηάξθεηαο εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, ηεο δηα-βίνπ θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ησλ παξαξηεκάησλ
θαη ησλ ζπκπξάμεσλ ζε ειιεληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
Σν κέιινλ ηνπ ΠΓΜ: ζηνηρεία ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο
Γηαηεξψληαο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζε δχν ηφπνπο (Φιψξηλα θαη Κνδάλε) ην ΠΓΜ
κπνξεί ζήκεξα λα ζπγθξνηήζεη κηα ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (θαηά ηελ
αληηζηνηρία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε ΡΟΓΟ) ζηελ νπνία λα πεξηιεθζνχλ ηα
δχν Παηδαγσγηθά, ην Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαζψο θαη έλα
ηκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ. Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 4
ηκεκάησλ είλαη απαξαίηεην:
1. λα νξγαλσζνχλ νη ζπνπδέο ζην επίπεδν ηεο ρνιήο κε δνκή modules πνπ
πξνζθέξνληαη ζε επξχηεξν θνηλφ απφ ην θνηλφ ελφο ηκήκαηνο –ηδηαίηεξα νη
επηθαιχςεηο ησλ δχν παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ
2. ηα εξγαζηήξηα εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, εηδηθά αληηθείκελα παηδαγσγηθήο θαη νη
γιψζζεο –πνπ απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθά θαη θαηλνηφκα ζηνηρεία ηνπ ΠΓΜλα κεηαθηλεζνχλ ζηε ρνιή δηα-βίνπ κάζεζεο ψζηε λα απνηειέζνπλ ππξήλα γηα
βξαρείαο δηάξθεηαο πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα επηιέγνπλ θαη νη θνηηεηέο ησλ
ηκεκάησλ
3. λα εμεηαζηεί ε αιιαγή ηεο δνκήο ησλ δχν παηδαγσγηθψλ πηπρίσλ ψζηε ε πξαθηηθή
άζθεζε λα γίλεηαη ζην ηέηαξην έηνο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ
πηζαλφλ ζπλδπαζκέλε κε απαζρφιεζε ζην ζρνιείν ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα πεξηνξηζηεί
δξαζηηθά ε αλάγθε γηα απαζρφιεζε απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα
δηεπθνιπλζεί ε νκαιή έληαμε ζην επάγγεικα ησλ απνθνίησλ ηνπ
4. ν ππξήλαο ηνπ πξνγξάκκαηνο εηθαζηηθψλ λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ εθπαίδεπζε κε
ζπκπιεξψκαηα απφ ηε ρνιή δηα-βίνπ πνπ θαηά πεξίπησζε λα απνθαζηζηνχλ ηνλ
εθαξκνζκέλν ραξαθηήξα πνπ απνηειεί επίζεο δηαθξηηφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ.
Σν ηκήκα πξέπεη λα εληζρπζεί κε ηνπιάρηζηνλ 8 θαζεγεηέο ώζηε λα κπνξεί λα
παξέρεη επαξθώο ηα απαηηνύκελα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ.
5. λα εμεηαζηεί ε αιιαγή ηεο δνκήο ησλ ηνπ ηκήκαηνο βαιθαληθψλ ζπνπδψλ κε
πξφηαμε ηνπ αλζξσπηζηηθνχ ζηνηρείνπ (ηζηνξία, γιψζζα θαη πνιηηηζκφο ησλ
βαιθαληθψλ θξαηψλ) θαη δξαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ. Βάζε γηα ην
πξφγξακκα ηνπ «Νένπ ΣΒ» κπνξεί λα απνηειέζεη ην ππάξρνλ πξφγξακκα ηεο
αλζξσπηζηηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ ηκήκαηνο.
Σα δχν ηκήκαηα ηεο Κνδάλεο είλαη απαξαίηεην λα εληζρπζνχλ κε εξγαζηεξηαθφ
πξνζσπηθφ ελψ ην ηκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ πξέπεη λα
αλαπξνζαλαηνιηζηεί. Μπνξεί λα εμεηαζηεί ε αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ ηκήκαηνο θαη ε
κεηεμέιημε ηνπ ζε ηκήκα ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ.
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Ηδαληθά ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη κηα πνιπηερληθή ρνιή κε ηκήκαηα πνιπηερλείνπ
θαη ηκήκαηα ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο πνπ ζα πξνέθππηαλ ψζηε λα θαιχπηνπλ ην ρψξν
ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (νηθνλνκία θαη αλάπηπμε, δηαθπβέξλεζε) θαη λέεο
θαηεπζχλζεηο (e-δηαθπβέξλεζε, εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε) ζηηο νπνίεο έλα ηκήκα
πιεξνθνξηθήο ζα κπνξνχζε λα παίμεη θεληξηθφ ξφιν. Γεδνκέλνπ ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ απηφ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν. Αλ
παξακείλεη ε δνκή πνιπηερληθήο ρνιήο πξέπεη λα εληζρπζεί ην δεχηεξν ηκήκα
άκεζα. Απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 8 ζέζεηο πξνζσπηθνύ ζε αληηθείκελα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ.
Σν ΠΓΜ (αλ δελ απνθηήζεη κηα λένπ ηχπνπ πνιπηερληθή -ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
εζληθφ ζηφρν ηεο αληηθαηάζηαζεο ζρεδφλ ηνπ 20% ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο κε
ελαιιαθηηθέο πεγέο είλαη απαξαίηεηε ε δηαζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία) πξέπεη
λα απνθηήζεη κηα ζρνιή θνηλσληθψλ επηζηεκψλ μεθηλψληαο απφ έλα ηκήκα
δηαθπβέξλεζεο (ην πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ κέξνο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ζεκεξηλνχ ηκήκαηνο βαιθαληθψλ ζπνπδψλ) θαη έλα ηκήκα
θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ην πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ κπνξεί
επίζεο λα ππνζηεξηρζεί). Υξεηάδνληαη πεξίπνπ 10 ζέζεηο πξνζσπηθνύ ζηελ
ηεηξαεηία γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα δύν απηά πξνγξάκκαηα πνπ είλαη απνιύησο
απαξαίηεηα γηα λα απνθηήζεη –κέζσ κηαο ηξίηεο ρνιήο- ζπλδεηηθή ιεηηνπξγία
Παλεπηζηεκίνπ. Ζ ρνιή απηή κπνξεί λα ρσξνζεηεζεί ζηε Κνδάλε (ζην θηεξηαθφ
ζπγθξφηεκα ζηε ΕΔΠ) ή ζην ελδηάκεζν κεηαμχ Φιψξηλαο-Κνδάλεο (ζηελ
Πηνιεκαΐδα) ζε παξαρσξνχκελεο απφ ην Γήκν εγθαηαζηάζεηο. Ηδαληθά –ζην πιαίζην
ελφο εζληθνχ ζρεδηαζκνχ, ρσξίο λα πξνθχςεη απφ δηθέο ηνπ πξσηνβνπιίεο- ζα
κπνξνχζε λα απνξξνθήζεη ηκήκαηα θαη πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΗ (θπξίσο ηα ηκήκαηα ηεο
Καζηνξηάο). Ζ ζρνιή απηή κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε αληηθείκελα απαξαίηεηα
ζηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο (δηαθπβέξλεζε, e-δηαθπβέξλεζε,
αλάπηπμε, δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο) θαη λα απνηειέζεη ηελ θαηλνηνκία ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ΠΓΜ. ε ζπλέξγηα κε ηελ ελεξγεηαθή δηάζηαζε ηεο Πνιπηερληθήο ή
ελζσκαηψλνληαο ηα αληίζηνηρα αληηθείκελα ζε έλα πφιν θαηλνηνκίαο θαη
ηερλνινγίαο.
Σέινο, είλαη επίζεο απαξαίηεην λα πξνθχςεη ζηξαηεγηθά κηα ρνιή κε
πξνζαλαηνιηζκφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα (φρη γεσπνληθή). ε απηήλ ζα κπνξνχζαλ λα
ππάξρνπλ ηκήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο θαη ηνπξηζκνχ, απνθαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ) ηεο πεξηνρήο φηαλ απηή ζηακαηήζεη λα
ζηεξίδεηαη ζηε θπξίαξρε «κνλνθαιιηέξγηα» ηνπ ιηγλίηε. Ζ ρνιή απηή έρεη έλα δηπιφ
ξφιν: λα απνηειέζεη θαηλνηνκία ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζεο
ησλ αλαγθψλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα φζνλ αθνξά ηελ δηάξζξσζε, ηελ νξγάλσζε θαη
ηελ δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο, ηεο δηάδνζεο θαη ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ θαη λα
ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Απηή ζα κπνξνχζε
λα εγθαηαζηαζεί – πάιη ζην πιαίζην ελφο εζληθνχ ζρεδηαζκνχ- ζηε Φιψξηλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΗ πνπ είλαη πξαθηηθά αλελεξγέο ή ζε ππάξρνπζεο θαη
αμηνπνηήζηκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ ζην Ακχληαην.
Δπηκύζην
Γεδνκέλεο ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ΠΓΜ σο ζηξαηεγηθνχ εηαίξνπ ηεο
πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηεο
βνχιεζεο ηεο πνιηηείαο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ (ζε αληίζεηε πεξίπησζε ν ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο δελ έρεη θαλέλα λφεκα) πξέπεη λα αλαπξνζαλαηνιηζηεί θαη λα απνθηήζεη
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ζπλδεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν ΠΓΜ είλαη αλαπηπζζφκελν παλεπηζηήκην (ν ιφγνο
δαπαλψλ πξνζσπηθνχ πξνο ζχλνιν είλαη ρακειφηεξνο απφ άιια: 2.4 εθαηνκκχξηα
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη 4.8 εθαηνκκχξηα θφζηνο κηζζνδνζίαο), παξάγεη
ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ πηπρηνχρσλ ζε ζρέζε κε ηνπο εηζαγφκελνπο θαη απνηειεί (ζε
αληίζεζε κε άιια) εηαίξν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
παξαγφλησλ ηεο πεξηνρήο. Φπζηθά, αλ αληηκεησπηζηεί απνζπαζκαηηθά θαη όρη ζην
πιαίζην ελόο εζληθνύ ζρεδίνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα αμηνινγεζεί, παξόιν πνπ νη
ζρεηηθνί δείθηεο κεξηθώλ από ηα ηκήκαηα ηνπ είλαη αξθεηά θαινί. Παξαθάησ
παξαηίζεληαη ζρεκαηηθά νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κέζα ζηελ επφκελε
ηεηξαεηία-εμαεηία πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην πξνηεηλφκελν ζρέδην ζηξαηεγηθήο
αλάπηπμεο ηνπ ΠΓΜ
Υξνλνδηάγξακκα απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ
Α. Βξαρπρξφληα
Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 2012: Γηαβνχιεπζε κε ΑΓΗΠ θαη Τπνπξγείν Παηδείαο
ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί ην πιήξεο θείκελν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ν νξγαληζκφο
ηνπ Ηδξχκαηνο . Παξνπζίαζε ηνπ ζηα κέιε ΓΔΠ θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Τπνβνιή
ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην ππνπξγείν πξνο δηαβνχιεπζε
θαη έγθξηζε.
Ιαλνπάξηνο – Απξίιηνο 2013: Πξνεηνηκαζία λέσλ πξνγξακκάησλ ηκήκαηνο
βαιθαληθψλ ζπνπδψλ θαη ηκήκαηνο ζπνπδψλ δηαθπβέξλεζεο. Αλακφξθσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ (φπνπ απαηηείηαη).
Μάηνο – επηέκβξηνο 2013: Παξνπζίαζε ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,
αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηε ίδξπζε ησλ ηκεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη
αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ησλ δπν ηκεκάησλ ηεο ζρνιήο
πξσηνγελνχο ηνκέα. Ίδξπζε κεηαπηπρηαθήο ζρνιήο θαη ζρνιήο δηα βίνπ κάζεζεο
επηέκβξηνο 2013: Έλαξμε ιεηηνπξγίαο κεηαπηπρηαθψλ ζρνιψλ θαη ζρνιήο δηα βίνπ
κάζεζεο
Β. Μεζνπξφζεζκα
Οθηώβξηνο 2013 – Μάξηηνο 2014: Ίδξπζε ηνπ ηκήκαηνο ζπνπδψλ δηαθπβέξλεζεο,
έληαμε ηνπ (πξνζσξηλά) ζηελ πνιπηερληθή ζρνιή θαη εγγξαθή ηνπ ζην
κεραλνγξαθηθφ δειηίν γηα ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ.
Απξίιηνο 2014-Αύγνπζηνο 2014: Δπίιπζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
κεηεμέιημε ηνπ ηκήκαηνο βαιθαληθψλ ζπνπδψλ (π.ρ. κεηαθίλεζε θαζεγεηψλ πξνο ην
ηκήκα δηαθπβέξλεζεο απφ ηκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο, κέξηκλα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζπνπδψλ απηψλ πνπ θνηηνχλ κε ην παιηφ πξφγξακκα)
επηέκβξηνο 2014: Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ζπνπδψλ δηαθπβέξλεζεο.
Δθαξκνγή λένπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο βαιθαληθψλ ζπνπδψλ θαη ησλ
αλαζεσξεκέλσλ πξνγξακκάησλ ησλ ππνινίπσλ
Οθηώβξηνο 2014 – Αύγνπζηνο 2015: Πξνεηνηκαζία πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
ηκήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαη επίιπζε δεηεκάησλ
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πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ (π.ρ. κεηαθίλεζε θαζεγεηψλ απφ άιια ηκήκαηα,
θηηξηαθφ)
επηέκβξηνο 2015 – Μάξηηνο 2016: Ίδξπζε ζρνιήο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη
ηκήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, έληαμε ηνπ (φπσο θαη
ηνπ ηκήκαηνο ζπνπδψλ δηαθπβέξλεζεο) ζηελ ζρνιή θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη
εγγξαθή ηνπ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν γηα ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ.
επηέκβξηνο 2016: Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
Γ. Μαθξνπξφζεζκα
Οθηώβξηνο 2016 – Αύγνπζηνο 2018: Πξνπαξαζθεπή γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
ηεο ζρνιήο πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ησλ δπν ηκεκάησλ ηνπ.
επηέκβξηνο 2018: ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ησλ
δπν ηκεκάησλ ηνπ.
Παξάξηεκα (ΙΙ)
Πξόηαζε Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
«Πξφγξακκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ»
Γηαηί έλα πξόγξακκα «Βαιθαληθώλ πνπδώλ»;
Καη‟αξρήλ ζπλερίδνπκε λα πηζηεχνπκε θαη λα απνδερφκαζηε ηελ αξρηθή
επηζηεκνινγηθή αηηηνιφγεζε ηνπ ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ
Φιψξηλαο (ΣΒΦ).
«Ζ ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ελφο παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ
δελ πξνυπνζέηεη ηελ νληνινγηθή θαη επηζηεκνινγηθή δηάθξηζε ηεο ρεξζνλήζνπ απηήο
ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο απφ ηελ ππφινηπε γεξαηά ήπεηξν.
Δμάιινπ ε ηδέα ηεο «πεξηθεξεηνπνίεζεο ησλ Βαιθαλίσλ έλαληη ηνπ
επξσπατθνχ θέληξνπ θαη φια ηα ζρεηηθά ππνηηκεηηθά ζηεξεφηππα πνπ ηε ζπλφδεπζαλ
είλαη ζρεηηθά πξφζθαηα, πνιιέο θνξέο πξντφληα παξαθηινινγίαο θαη δεκνζηνγξαθίαο
ηνπ 19νπ αηψλα πνπ δελ αλαζεσξήζεθαλ πνηέ. Δίλαη φκσο δεδνκέλν φηη ε κειέηε ησλ
Βαιθαλίσλ απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ θιάδν ζην πιαίζην ησλ
ιεγφκελσλ area studies ή αιιηψο γεσπνιηηηθψλ κειεηψλ, εθπαηδεπηηθνχ φξνπ πνπ
πεξηγξάθεη δηεπηζηεκνληθέο, ζεσξεηηθέο ζπνπδέο, επηθεληξσκέλεο ζηνπο ιανχο ελφο
θαζνξηζκέλνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. πνπδέο ηέηνηνπ είδνπο, θαηά παξάδνζε,
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ιαψλ ή θξαηψλ πνπ γηα
ιφγνπο πνιηηηθήο πξνζέιθπζαλ ηνλ ελδηαθέξνλ κηαο ηξίηεο, ζπλήζσο δπηηθήο
ρψξαο…».
«ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γεσπνιηηηθψλ ζπνπδψλ είλαη ν Α΄
Παγθφζκηνο Πφιεκνο, Τπφ ηελ πίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο
πεξηφδνπ εληάρζεθαλ ηφηε ζην Λνλδίλν δχν λέα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ έγξαςαλ
ηζηνξία θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά: ε ρνιή Αλαηνιηθψλ θαη Αθξηθαληθψλ
πνπδψλ θαη απηή ησλ ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθνεπξσπατθψλ πνπδψλ. Αληίζηνηρεο
αλάγθεο ηεο δηπισκαηίαο θαη ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην
Πφιεκν
επλφεζαλ
ηελ
ίδξπζε
αθαδεκατθψλ
θέληξσλ
νβηεηηθψλ,
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Λαηηλνακεξηθαληθψλ, Μεζαλαηνιηθψλ θαη Κηλεδηθψλ πνπδψλ θαη πην πξφζθαηα
Ηαπσληθψλ ή θαη Δπξσπατθψλ ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Απζηξαιία. Δίλαη πξνθαλέο φηη
παξφκνηεο αλάγθεο δεκηνχξγεζε ζηε ρψξα καο ε θαηάξξεπζε ηνπ ζνβηεηηθνχ
ζπλαζπηζκνχ θαζψο θαη νη ηξνκαθηηθέ αλαθαηαηάμεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζε
νιφθιεξε ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ άλεπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε
θαη ε παιηλλφζηεζε νκνγελψλ απφ ηηο παξεπμείληεο πεξηνρέο έθεξε ηελ ειιεληθή
θνηλσλία ζε θαζεκεξηλή επαθή θαη ζπλαιιαγή κε ιανχο θαη πνιηηηζκνχο ειάρηζηα
γλσζηνχο. Οη αλάγθεο απηέο επηθνηλσλίαο έγηλαλ θαηεπείγνπζεο κεηά ηηο βίαηεο
ζπγθξνχζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ παξάιιειε πνιπεπίπεδε
παξέκβαζε ηεο Διιάδαο ζε φιεο ηηο πξνο Βνξξάλ φκνξεο ρψξεο…» (Οδεγφο
πνπδψλ ΣΒΦ, 2000-2001, ζ. 23-24).
ήκεξα, ε αλάγθε κειέηεο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ σο κηαο μερσξηζηήο
πεξηνρήο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη δχν επηπιένλ επηκέξνπο ιφγνπο:
α) δηφηη δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε ε έληαμε ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). Δίθνζη ρξφληα κεηά ηε δηάιπζε ηεο .Ο.Γ. ηεο
Γηνπγθνζιαβίαο νη ρψξεο ησλ ιεγφκελσλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ (ε Κξναηία, ε εξβία,
ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ην Μαπξνβνχλην, ην Κνζζπθνπέδην, ε Πξψελ
Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ε Αιβαλία) δελ έρνπλ εληαρζεί
αθφκε ζηελ ΔΔ. κηα αβεβαηφηεηα ε νπνία ρσξίο ακθηβνιία επηηείλεηαη θαη απφ ηελ
πξφζθαηε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη θαη ηελ ΔΔ θαη ηελ επξσδψλε
εηδηθφηεξα, αιιά θπξίσο:
β) δηφηη ε ειιεληθή «παξνπζία» θαη «εκπινθή» ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο έρεη
εληζρπζεί αθφκε πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, θηάλεη
θαλείο λα αλαινγηζηεί ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θαη
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ηα Βαιθάληα – ηα Γπηηθά Βαιθάληα, ε Βνπιγαξία, ε
Ρνπκαλία, καδί θαη κε ηελ Σνπξθία – ζπλερίδνπλ λα ζπγθξνηνχλ κηα ηδηαίηεξε
πεξηνρή, φπνπ ηα ζπζζσξεπκέλα ειιεληθά ζπκθέξνληα αιιά θαη νη ηδηαίηεξεο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, απαηηνχλ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπο. Με
άιια ιόγηα πηζηεύνπκε όηη όρη κόλν δελ έρεη αλαηξεζεί ε αλάγθε κειέηεο ηωλ
Βαιθαλίωλ ωο ελόο μερωξηζηνύ ππνζπλόινπ ηεο επξωπαϊθήο επείξνπ, αιιά αληίζεηα
έρεη εληζρπζεί αθόκε πεξηζζόηεξν.
Απηή ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ έξρεηαη λα
ππεξαζπηζηεί θαη ε πξφηαζε πξνγξάκκαηνο «Βαιθαληθψλ πνπδψλ», ε νπνία γίλεηαη
ιακβάλνληαο ππ‟ φςε θαη ηνπο ηξέρνληεο ζρεδηαζκνχο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
θαη ηελ αλάγθε ράξαμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ εληαγκέλσλ ζε επξχηεξεο ζρνιέο,
Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηεξίδεηαη ζηελ ίδηα πνιπ-επηζηεκνληθή
πξνζέγγηζε πνπ έρεη αθνινπζεζεί κέρξη ζήκεξα ζην ΣΒΦ, πεξηιακβάλνληαο ηξία
(3) βαζηθά επηζηεκνληθά πεδία: ηελ πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πνιηηηζκό. Οη
θνηηεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ έκθαζε – ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα
θαη ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ηνπο, είηε ζηελ πνιηηηθή, είηε ζηελ νηθνλνκία, είηε ζην
δίθαην θαη ηνλ πνιηηηζκό (γιψζζεο, ηζηνξία-γεσγξαθία, αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ)
ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ αλαθνξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δειαδή, ησλ Βαιθαλίσλ),
επηιέγνληαο καζήκαηα βάζεη ελφο επέιηθηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε
ππνρξεσηηθά θαη ππνρξεσηηθώλ επηιεγόκελα καζήκαηα. Βαζηθόο καο ζηόρνο είλαη
ε θαηαλόεζε, εκπέδωζε έξεπλα θαη γλώζε ηνπ ζύγρξνλνπ πεξηβάιινληνο ηωλ
Βαιθαλίωλ κέζα από κηα πνιύ-επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Ζ πνιχ-επηζηεκνληθή
πξνζέγγηζε (multi-disciplinary approach) απνηειεί κάιηζηα θαη έλα βαζηθφ
πξνηέξεκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο φια θαη πεξηζζφηεξν
αλαγλσξίδεηαη ζην εμσηεξηθφ φηη νη απφθνηηνη ηκεκάησλ/πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
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πνπ εθαξκφδνπλ κηα πνιπ-επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε είλαη θαιύηεξα πξνεηνηκαζκέλνη
ζην λα αληηκεηωπίδνπλ ηα ζύλζεηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη θνηλωλίεο
ζήκεξα (βιέπε γηα παξάδεηγκα ηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Center for Studies in Higher
Education, University of California, Berkeley).
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεσξνχκε ηδηαηηέξσο θξίζηκν λα ηνληζηεί φηη ην
ΣΒΦ, ζην δηάζηεκα ηεο ελδεθαεηνχο παξνπζίαο ηνπ, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνπο
αθαδεκατθνχο ζηφρνπο ηνπ (δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο) θαη κέζσ ηεο
ηθαλνπνίεζεο απηψλ, θαηφξζσζε λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ εμσζηξέθεηά ηνπο θαη
ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ ηνπηθή θαη ππεξηνπηθή θνηλσλία, κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο
ζπλεξγαζίαο κε θνηλσληθνχο θνξείο, κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη κε άιια
αθαδεκατθά ηδξχκαηα (βιπ ζρεηηθά, παξάξηεκα Η – ζρεηηθφ απφζπαζκα θεηκέλνπ απφ
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΣΒΦ – αθαδ. Έηνπο 2009-2010).
Η ζπδήηεζε γηα ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ ελόο
πξνγξάκκαηνο «Βαιθαληθώλ πνπδώλ»
Α. Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη θαλέλα Σκήκα Παλεπηζηεκηαθήο
ρνιήο ζηελ Διιάδα, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί, εδψ θαη θαηξφ, ηελ πιήξε θαη άκεζε
απνξξφθεζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ, θάηη πνπ ηζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ηηο
αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ην ΣΒΦ. Γελ ππάξρεη θάπνην καγηθό
θιεηδί γηα ηελ άκεζε εμαζθάιηζε απαζρόιεζεο. Παξφια απηά, φηαλ άξρηζε λα
ιεηηνπξγεί ην ΣΒΦ ε βαζηθή πξνδνζία ήηαλ φηη «ν ζπλδπαζκφο γισζζνκάζεηαο,
ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ» ζα ζπλέβαιε «ζηε δεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ
επαγγεικαηηθνχ πξνθίι πξνζαξκφζηκνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ αιιά θαη ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέο». Πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάδνπκε απφ ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία πνπ έρνπκε; ε ην βαζκφ έρεη επαιεζεπηεί ή θαη δηαςεπζζεί ε αξρηθή
πξνζδνθία φηη «… νη πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ πηπρηνχρσλ
ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ, ζηε ζεσξία ηνπιάρηζηνλ ππεξηεξνχλ πνιιψλ
παξαδνζηαθψλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζρεδηάζνπλ ηηο
ζπνπδέο ηνπο κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ έηζη νη ίδηνη ηελ
ζειθηηθφηεξε γη‟ απηνχο θαη πεξηζζφηεξα ππνζρφκελε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα»;
(Οδεγφο πνπδψλ ΣΒΦ, 2000-2001, ζ. 28).
Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ, θαζψο θαη ζε κηα ζεηξά άιισλ εξσηεκάησλ –
ζπλαθψλ κε ηε θπζηνγλσκία ησλ απνθνίησλ ηνπ ΣΒΦ, απνδίδεηαη θαη
ηεθκεξηψλεηαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ πξφζθαηεο έξεπλαο πνπ δηελήξγεζε ην
Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο απηήο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί (βιπ. ρεηηθά παξάξηεκα
ΗΗΗ). Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο πξνθχπηεη φηη, γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ
εξσηεζέλησλ απνθνίησλ, νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Σκήκα
Βαιθαληθψλ πνπδψλ Φιψξηλαο (ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο
κέζσ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ), ηνπο βνήζεζαλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν) ζην νπνίν αξθεηνί απφ απηνχο αλέπηπμαλ ήδε επηηπρεκέλε δξάζε,
αςεθψληαο ηηο φπνηεο δπζθνιίεο.
Β. Πνηα είλαη ηα αλαγλσξηζκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ
απνθνίησλ καο; ην εξψηεκα απηφ, απαληψληαο φζνλ αθνξά ηα έσο ζήκεξα
ηζρχνληα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη:
α/ εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ θαηνρχξσζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ
ζηνλ δεκφζην ηνκέα, νη απφθνηηνη ηνπ ΣΒΦ, ήδε εληάζζνληαη ζηα πεδία ΠΔ
Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, θαζψο θαη ΠΔ Ακηγψο Γηνηθεηηθνχ (ΑΔΠ).
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β/ κεηά απφ επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο κε ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο νη απφθνηηνη ηεο Οηθνλνκηθήο θαη
Πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ ΣΒ εθφζνλ έρνπλ ζπλνιηθά 50%+1 νηθνλνκηθά
καζήκαηα κπνξνχλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο λα εγγξάθνληαη κέιε ηνπ επηκειεηεξίνπ.
γ/ζε κηα δηαξθψο απνδπλακσλφκελε αγνξά εξγαζίαο γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, ε
αλαδήηεζε επαγγεικαηηθψλ δηεμφδσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αληίζηνηρα, θαίλεηαη λα
απνηειεί πιένλ ππνρξεσηηθή θαηεχζπλζε. Απηή δε ε ειεχζεξε αγνξά πξνο ηελ νπνία
ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη/ ζηνρεχνπλ νη λένη – απφθνηηνη ησλ παλεπηζηεκίσλ καο,
γεληθφηεξα, πξνθαλψο είλαη κηα αγνξά ελφο φπσο θαη εθηφο ζπλφξσλ. Δίλαη ινηπφλ,
ζρεδφλ απηαπφδεηθην φηη, κέζα ζ‟ απηφ ην άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε
ελδπλάκσζε ηνπ πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ καο κε καζήκαηα/γλψζεηο απφ ηα εηδηθά
πεδία πνπ πξνζθέξνληαη (βι. παξαπάλσ, βαζηθά επηζηεκνληθά πεδία: πνιηηηθή
επηζηήκε, νηθνλνκηθή επηζηήκε, δίθαην θαη πνιηηηζκφο) πξέπεη λα απνηειεί ηελ
θπξίαξρε ζηφρεπζε.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε δε απηή, εληζρπηηθά παξαηίζεληαη θαη ηα ελδηάκεζα
απνηειέζκαηα απφ πξφζθαηε – επίθαηξε – έξεπλα πνπ δηελεξγείηαη απηφ ην δηάζηεκα
απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΠΓΜ γηα ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ απνθνίησλ,
ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ήδε απνθηνχλ (ή έρνπλ απνθηήζεη θαηά ην παξειζφλ),
ηηο πξνζδνθίεο/αλακνλέο ηνπο ζην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο θαηνρχξσζεο ησλ
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο (βιπ. ρεηηθά, παξάξηεκα ΗΗ, ΔΡΔΤΝΑ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ζρεηηθά κε ηε θπζηνγλσκία/πξνθίι ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο
Βαιθαληθψλ πνπδψλ).
Δλ θαηαθιείδη αλαθέξνπκε φηη
→
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πξνγξάκκαηνο «Βαιθαληθψλ πνπδψλ»,
γίλεηαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςε θαη ηνπο ηξέρνληεο ζρεδηαζκνχο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαί
δεπζεο θαη ηελ αλάγθε ράξαμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ εληαγκέλσλ ζε επξχηεξεο ζ
ρνιέο.
→
Βαζηθόο καο ζηόρνο είλαη ε θαηαλόεζε, εκπέδωζε,
έξεπλα θαη γλώζε ηνπ ζύγρξνλνπ πεξηβάιινληνο ηωλ Βαιθαλίωλ κέζα από
κηα πνιύ-επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε.
→
Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηεξίδεηαη ζηελ ίδηα πνιύ-επηζηεκνληθή
πξνζέγγηζε πνπ έρεη αθνινπζεζεί κέρξη ζήκεξα ζην ΣΒΦ,
πεξηιακβάλνληαο ηξία (3) βαζηθά επηζηεκνληθά πεδία: ηελ πνιηηηθή,
ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πνιηηηζκό.
→
Ο θαζνξηζκφο ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ κέζσ ελφο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσ
ηηθψλ θαη ππνρξεσηηθψο επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε ζπζ
ηεκαηηθήο κειέηεο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ.
→
Χο έλα «ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν» αλαβάζκηζεο ηνπ πηπρίνπ,
πξνηείλνπκε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ, ηε κείσζή ηνπο: 60 κε 80 εηεζίσο.
Φιψξηλα, 21 Ννεκβξίνπ 2011
Γηψξγνο Υξεζηίδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒΦ
Διέλε Γαβξά, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ΣΒΦ
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Παξάξηεκα (ΙΙΙ)
ΠΡΟΣΑH ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΠΟ ΣΗ ΜΔΣΔΞΔΛΙΞΗ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΓΜ

Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ην ΣΒ αληηκεηψπηζε πνιιά πξνβιήκαηα βαζηθφηεξν
ησλ νπνίσλ ήηαλ ε ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ηελ θεληξηθή θπζηνγλσκία θαη ηνλ
αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Σκήκαηνο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο πξφηαζεο απηήο
είλαη: ε αξηηφηεξε θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ, ε πεξαηηέξσ ζπζηεκαηνπνίεζε θαη
νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ, ε επθνιφηεξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ
πηπρηνχρσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε μεθάζαξε επηζηεκνληθή/ζεκαηηθή ζηφρεπζε, ε
πξνζέιθπζε θνηηεηψλ πςεινχ επηπέδνπ (βαζκνχ εηζαγσγήο) θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ
ππάξρνληνο δπλακηθνχ (ΓΔΠ, ΔΓΗΠ θιπ) ηνπ ΣΒ.
Πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηνπνηεζνχλ ηα δπν ελαιιαθηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
πεξηιαβάλεη ε παξνχζα πξφηαζε ιήθζεθαλ ππφςε:
 Σν θείκελν δηαβνχιεπζεο ηεο Γ.Δ.
 Απηά πνπ εηπψζεθαλ ζε δπν άηππεο ζπλειεχζεηο ηνπ ΣΒ
 Απηά πνπ εηπψζεθαλ ζηε Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ ΠΓΜ
 Οη απφςεηο δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ ζε θαη‟ ηδίαλ ζπδεηήζεηο
Απηφ πνπ πξνέρεη σο βαζηθφ δεηνχκελν, θαη αλεμάξηεηα ηνπ πνηφ πξφγξακκα
ζα πηνζεηεζεί ηειηθά, είλαη ε έληαμε/ππαγσγή ηνπ ζε θάπνηα ζρνιή ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν. Απφ ηηο κέρξη ηψξα ζπδεηήζεηο θαίλεηαη φηη ε
αθαδεκατθά θαη δηνηθεηηθά θαιχηεξε ιχζε δελ είλαη ε ππαγσγή ηνπ ζε κηα απφ ηηο
δπν ππάξρνπζεο ζρνιέο, αιιά ε δεκηνπξγία κηαο ηξίηεο ζρνιήο «Κνηλσληθψλ
Δπηζηεκψλ». Ζ ζρνιή απηή ζα είλαη αξρηθά κνλνηκεκαηηθή (θάηη ηέηνην πξνβιέπεηαη
απφ ην Νφκν). ην απψηεξν κέιινλ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ ζα
κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη άιια ηκήκαηα θνηλσληθψλ επηζηεκψλ.
Ζ πξφηαμε ηνπ φξνπ «Γηαθπβέξλεζε» θαη ζηηο 2 πξνηάζεηο θξίλεηαη ζθφπηκε
θαζψο ν φξνο απηφο είλαη αλαγλσξίζηκνο θαη δηαθξηηφο επηζηεκνληθά θαη
επαγγεικαηηθά, δηαθνξνπνηεί ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα ηεηξηκκέλα
ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηκεκάησλ θαη απνηειεί έλαλ λεσηεξηζκφ γηα ηα
Διιεληθά ΑΔΗ. Ζ «Βαιθαληθή θιεξνλνκηά» κπνξεί θάιιηζηα λα αμηνπνηεζεί ζηηο
νλνκαζίεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ, σο εηδηθφηεξν
ζέκα θαη φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηα 2 ππάξρνληα ΠΜ ηνπ ΣΒ.
1ε Πξφηαζε: Σκήκα πνπδψλ Οηθνλνκηθήο θαη Πνιηηηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Σν πξφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ζα πεξηιακβάλεη πξσηίζησο νηθνλνκηθά
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεκάησλ management θαη marketing) θαη
πνιηηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε θαη σο service (άζρεηα κε ην φηη ηα
πεξηζζφηεξα ζα είλαη ππνρξεσηηθά), καζήκαηα Νεψηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο,
Ζ/Τ, Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ θ.α. Γελ ζα πεξηιακβάλεη καζήκαηα, γισζζψλ,
θηινινγίαο θαη πνιηηηζκνχ.
2ε Πξφηαζε: Σκήκα πνπδψλ Γηαθπβέξλεζεο
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Με δεδνκέλε ηε δεισκέλε πξνηίκεζε κειψλ ΓΔΠ ηνπ ΣΒ λα εληαρζνχλ ζε
πξφγξακκα(ηα) πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην ηκήκα κεραληθψλ ηεο Κνδάλεο, ε
πινπνίεζε ηεο 1εο πξφηαζεο ίζσο απνδεηρζεί εθ ησλ πξαγκάησλ αλέθηθηε. ηελ
πεξίπησζε απηήλ θαη κε 2 κφλν παξακέλνληεο νηθνλνκνιφγνπο ην πξφγξακκα ζα
πεξηιακβάλεη κηα πξσηεχνπζα πνιηηηθή ζπληζηψζα, κηα δεπηεξεχνπζα απφ καζήκαηα
πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη φια ηα πξναλαθεξζέληα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαιθαληθψλ γισζζψλ (ζε άιιε βάζε) θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ σο service.
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ΤΝΟΦΖ
Ζ εηήζηα έθζεζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012
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 νξηζκέλα καζήκαηα επηινγήο λα κελ είλαη
δπλαηφλ λα πξνζθεξζνχλ, ζηεξψληαο ελ κέξεη ηε δπλαηφηεηα ησλ θνηηεηψλ γηα
εμεηδίθεπζε φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ 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 δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
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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

2011-12

εθ

κέξνπο

ηεο Ο.Μ.Δ.Α. ηνπ Σ.Β.. θαη ησλ Οκάδσλ εξγαζίαο ηνπ ΣΒ γηα ηελ Δ. Α.
Γηώξγνο Μαθξήο, Αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο
Αηθαηεξίλε αξξή, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα
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