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Δηζαγωγή
Ζ παξνχζα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο απνηειεί ηελ δεχηεξε έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ε
Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΜΟΓΗΠ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ έθζεζε
ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην Ν. 3374/2005 θαη ηα θξηηήξηα αλαιχζεθαλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
ζρέδηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΑΓΗΠ). Ζ ΜΟΓΗΠ αθνχ έιαβε ππφςε, ηηο
ηεηξαεηείο εθζέζεηο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πέληε εθ ησλ έμη ηκεκάησλ γηα ην αθαδεκατθφ
έηνο 2010-11, πξνρψξεζε ζε κία εληαία θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ
ζε επίπεδν ηδξχκαηνο, ηφζν ηα ζεηηθά φζν θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ηκήκαηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο βειηίσζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπο.
Απψηεξνο ζηφρνο ηεο έθζεζεο είλαη ε ελίζρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη νη πξνηάζεηο
ησλ ηκεκάησλ γηα ηε ζσζηή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, ηνπ
δηνηθεηηθνχ έξγνπ θαη ππνδνκψλ ζην κέιινλ. Τα θξηηήξηα πνπ αλαιχνληαη ζην παξφλ θείκελν
ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
1. Παξνπζίαζε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο
2. Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ
3. Γηδαθηηθφ Έξγν
4. Δξεπλεηηθφ Έξγν
5. Σρέζεηο κε θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο θνξείο
6. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο
7. Σρέδηα βειηίσζεο
Μέζσ ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ε ΜΟΓΗΠ ηνπ Π.Γ.Μ., ζηνρεχεη ζηελ αληηθεηκεληθή ηεθκεξίσζε
αιιά θαη θαηαλφεζε ηεο πνξείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζηνπο ηνκείο:
Δθπαίδεπζε, Έξεπλα, Αλζξψπηλν Γπλακηθφ, Γηνίθεζε, Γηαρείξηζε Πφξσλ, ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ν θεληξηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ηδξχκαηνο, πνπ είλαη ε βειηίσζε θαη
πξνζαξκνγή ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηελεξγνχκελεο έξεπλαο ζηα ζχγρξνλα
δεδνκέλα θαη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν λα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο
ρψξαο.
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Με ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο επηηπγράλεηαη:
 Ζ αθξηβήο απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.
 Ζ δηακφξθσζε ηεθκεξησκέλεο εηζήγεζεο γηα ηελ πηζαλή ιήςε κέηξσλ, φζνλ αθνξά ηε
βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ηε δηακφξθσζε λέσλ θαηεπζχλζεσλ ή άιισλ
ζηξαηεγηθψλ βειηίσζεο.
 Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε γηα ηελ πνξεία επίηεπμεο ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ.
 Ζ αθξηβήο απνηχπσζε ηνπ ξφινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ
γίγλεζζαη.
Σε απηφ ην ζεκείν επηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φια ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο ηνπ ηδξχκαηνο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
 ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο πνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο
αλαηξνθνδνηνχλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηκεκάησλ θαη ηνπ ηδξχκαηνο γηα ην έξγν πνπ
επηηειείηαη θαη κε ηελ ειπίδα φηη ζην κέιινλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζα είλαη πην ελεξγή.
 Σην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ αθηεξψζεη πνιχ ρξφλν ζηελ θαηαγξαθή ηνπ
έξγνπ ηνπο ζηε λέα βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΜΟΓΗΠ θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ απνγξαθηθψλ
δειηίσλ γηα ηα καζήκαηα ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο.
 Σην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπο ζε απνγξαθηθά δειηία θαη
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο.
 Σε φια ηα κέιε ΟΜΔΑ, ηνπο πξνέδξνπο θαη γξακκαηείεο γηα ηε ζχληαμε ησλ ηεηξαεηψλ
θαη εηήζησλ εθζέζεσλ εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.
 Τα κέιε ηεο ΜΟΓΗΠ πνπ αζρνιήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο έθζεζεο θαη κε ππνκνλή
θαη επηκνλή θαζνδεγνχλ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.
Εεηάσ ηελ θαηαλφεζε ζαο θαη ζέβνκαη ηηο πηζαλψο δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ
κπνξεί λα θάλεη θαλείο αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ηεο έθζεζεο απηήο. Τέινο δεηάσ ηελ
θαηαλφεζε ζαο γηα πηζαλά ιάζε ησλ δεδνκέλσλ ή αιιαγψλ πνπ έρνπλ γίλεη ηνπο ηειεπηαίνπο
κήλεο.
Θεόδωξνο Χαηδεπαληειήο, Πξόεδξνο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π.
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Κεθάιαην 1
1 .1

Π αξ ν π ζ ί αζ ε η ν π Η δ ξ ύ κ αη ν ο θ α η η ωλ Τ κ ε κά η ωλ

Ίδξπζε θαη δνκή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Τν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηδξχζεθε ην
2003 κε ην Π.Γ. 92/2003 θαη ιεηηνπξγεί απφ ηελ 1/1/2004 κε ηε κεηαθνξά ηεζζάξσλ Τκεκάησλ
απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ζχκθσλα κε ηελ Κ.Υ.Α. 134881
α/Β1/23.12.2003 (Φ.Δ.Κ. 1975/31.12.2003). Έδξα ηνπ νξίζηεθε ε Κνδάλε.
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αλαηέζεθε ζε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ε ζεκεξηλή ζχλζεζε ηεο
νπνίαο είλαη ε εμήο:
Πξόεδξνο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο:
Φαηδεπαληειήο Θεφδσξνο, Καζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
Αληηπξόεδξνο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο:
Παηηάο Πέηξνο, Καζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
Μέιε Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο:
Βιαρφπνπινο Ζιίαο, Φπζηθφο
Τξέζζνπ - Φαηνχξνπ Δπαγγειία,Καζεγήηξηα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
Αλδξένπ Αλδξέαο, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Κηθθηλίδεο Δπζηάζηνο, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Κνκλελφο Νηθφιανο, Καζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
Εεξβφο Αξζνχξνο, Πξφεδξνο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ, Καζεγεηήο ηνπ Δζληθνχ
Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ
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Αθαδεκαϊθέο κνλάδεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Τν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απνηειείηαη απφ έμη Τκήκαηα θαη κία Σρνιή, ηα νπνία
έρνπλ σο εμήο:
Παηδαγσγηθή Σρνιή, πνπ εδξεχεη ζηε Φιψξηλα θαη ζηελ νπνία αλήθνπλ δχν ηκήκαηα


Παηδαγσγηθφ Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Έηνο ιεηηνπξγίαο 1989- Π.Γ. 544/1989)



Παηδαγσγηθφ Τκήκα Νεπηαγσγψλ (Έηνο ιεηηνπξγίαο 1993-Π.Γ. 99/1993)

Γχν Τκήκαηα Πνιπηερληθήο θαηεχζπλζεο κε έδξα ηελ Κνδάλε


Τκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Πξψελ Τκήκα Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ
Πφξσλ) (Έηνο ιεηηνπξγίαο 1999 – Π.Γ. 203/1999)



Τκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ (Έηνο ιεηηνπξγίαο 2005 – Π.Γ.
130/2005)

Γχν Αλεμάξηεηα Τκήκαηα κε έδξα ηελ Φιψξηλα


Τκήκα Βαιθαληθψλ Σπνπδψλ(Έηνο ιεηηνπξγίαο 1999 – Π.Γ. 203 /1999)



Τκήκα Δηθαζηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ Τερλψλ(Έηνο ιεηηνπξγίαο 2006 - Π.Γ.169/2006)

1 .2

Ζ Μν λ άδ α Γη αζ θ ά ι ηζ ε ο Π ν ηό η εη α ο η ν π Π Γ Μ

Ζ ΜΟΓΗΠ είλαη ην φξγαλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Απνηειεί έλα ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν γηα ηε δηνίθεζε
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ην νπνίν, κέζα απφ ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ζπγθεληξψλεη πνιχηηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, γηα ηηο ειιείςεηο θαη ηηο
αλαγθαηφηεηεο θαη εηζεγείηαη βειηηψζεηο θαη αιιαγέο κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε πςεινχ
επηπέδνπ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, θαζψο θαη ζηελ
επξχηεξε θνηλσλία.
Σηφρνο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π είλαη ε ζπζηεκαηηθή, ηεθκεξησκέλε, θαηαγξαθή θαη αλάδεημε ηνπ έξγνπ
θάζε Αθαδεκατθήο Μνλάδαο θαη Τκήκαηνο ρσξηζηά, θαζψο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο ζπλνιηθά. Τα
ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο δεκνζηνπνηνχληαη κε ηξφπν ψζηε λα πξνάγεηαη ε δηαθάλεηα
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ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Αλψηαηεο Παηδείαο θαη λα αλαδεηθλχεηαη ην ζεκαληηθφ έξγν ην νπνίν
παξάγεηαη ζην Ίδξπκα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηκεκάησλ θαη ζπλνιηθά ηνπ ηδξχκαηνο αθνξά ηελ
πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ. Ζ ΜΟΓΗΠ έρεη ραξαθηήξα ζπληνληζηηθφ θαη φρη επηηειηθφ ή
ξπζκηζηηθφ. Μέζα απφ ην ζχζηεκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ε ΜΟΓΗΠ ηνπ
ηδξχκαηνο επηδηψθεη λα θαηαγξάςεη ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο πνπ έρεη θάζε κνλάδα, λα αλαδείμεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο,
εξεπλεηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη λα ζπκβάιεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ βειηίσζεο απφ
ηα ηκήκαηα, ην ίδξπκα θαη ηελ πνιηηεία.
Ζ ζχλζεζε ηεο ΜΟΓΗΠ αλαζπγθξνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 [ΑΓΑ 4ΑΣ7469Β7Κ-Ξ66] θαη
απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε:
Πξόεδξνο ΜΟΓΗΠ:
ΘεφδσξνοΦαηδεπαληειήο, Πξφεδξνο Γ.Δ.
Μέιε ΜΟΓΗΠ:
ΠέηξνοΚαξηψηνγινπ, Καζεγεηήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο Νεπηαγσγψλ.
ΑληψληνοΤνπξιηδάθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηή ηνπ Τκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ.
ΓεκήηξηνοΑθξηβνχιε, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Τκήκαηνο Βαιθαληθψλ Σπνπδψλ.
Βαζίιεηνο Κνπηαιάο, εθπξφζσπνο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
Κπξηάθνο Βαθεηάδεο , εθπξφζσπνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
Διέλε Φσηηάδνπ, εθπξφζσπνο ηνπ ινηπνχ επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Τνλ Μάην ηνπ 2011 ε ΜΟ.ΓΗ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο εληάρζεθε ζηελ πξάμε κε ηίηιν «ΜΟ.ΓΗ.Π ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο», ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηηο 3 πεξηθέξεηεο
ζηαδηαθήο εμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»,
πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (Δ.Κ.Τ.) θαη απφ Δζληθνχο
πφξνπο.
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1 .3

Ζ δ ηαδ ηθ αζ ία η εο ε ζ ωη ε ξ ηθ ή ο αμη ν ιό γ εζ εο

Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην ίδξπκα,ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3374/2005, μεθίλεζε
πεξίπνπ ην 2007 κε ηνλ νξηζκφ ησλ πξψησλ ΟΜΔΑ ζηα ηέζζεξα απφ ηα έμη ηκήκαηα, θαηφπηλ
απνθάζεσλ ησλ ΓΣ.θαη ηελ ζχλζεζε ηεο ΜΟΓΗΠ ηνπ ΠΓΜ. Απφ ηφηε μεθίλεζε κία κεγάιε
πξνζπάζεηα γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ησλ κνλάδσλ θαη θαηαγξαθή ησλ αδπλακηψλ ηνπο κε
θχξην ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ην έξγν πνπ επηηεινχλ. Τν αθαδεκατθφ έηνο
2007-08 μεθίλεζαλ ηα θαηαηίζεληαη εηήζηεο εθζέζεηο πνπ βαζηδφηαλ ζε ζηνηρεία απφ
εξσηεκαηνιφγηα θνηηεηψλ θαη απνγξαθηθά δηδαζθφλησλ, ελψ ην 2009 νινθιεξψζεθε θαη ε
ελδηάκεζε έθζεζε ηνπ ηδξχκαηνο. Με ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-11 νινθιεξψζεθαλ
θαη νη ηεηξαεηείο εθζέζεηο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πέληε εθ ησλ έμη ηκεκάησλ, εθ ησλ
νπνίσλ ην Τκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ είλαη λενζχζηαην θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ε απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Τν Τκήκα Δηθαζηηθψλ θαη
Δθαξκνζκέλσλ Τερλψλ, ιφγσ ειιηπνχο αξηζκνχ κειψλ ΓΔΠ θαη θαζψο είλαη λενζχζηαην ζα
νινθιεξψζεη ζε επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. Σε απηφ ην ζεκείν
ζεκεηψλεηαη φηη κέρξη ην παξφλ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο
εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ ΑΓΗΠ.
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Κεθάιαην 2
Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ
2 .1

Π ξ ν π η π ρ ηα θ έ ο Σπ ν π δ έ ο

Ζ δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ επηζηεκνληθή
πεξηνρή. Γηα ηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα θαη ην Τκήκα Βαιθαληθψλ Σπνπδψλ ε ειάρηζηε δηάξθεηα
θνίηεζεο είλαη ηα ηέζζεξα έηε ή νρηψ εμάκελα ελψ γηα ηα Πνιπηερληθά Τκήκαηα είλαη ηα πέληε
έηε ή δέθα εμάκελα. Τα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ηδξχκαηνο
δεκνζηνπνηνχληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαηά θχξην ιφγν, ελψ ζπαληφηεξα
δηαλέκεηαη έληππα. Πξαγκαηνπνηείηαη αλακφξθσζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε φια ηα
ηκήκαηα φηαλ απηή θξίλεηαη αλαγθαία. Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ νξίδεηαη κία εηδηθή επηηξνπή ζε θάζε ηκήκα, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηα δεδνκέλα απφ
ηηο αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηψλ, ηηο επηθαηξνπνηήζεηο ηεο χιεο ψζηε απηέο λα αληαπνθξίλνληαη
ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο θαη ζηηο αιιαγέο ιφγσ θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.
Σηελ ελφηεηα απηή έρεη απνηππσζεί έλα κέξνο ησλ πην ζεκαληηθψλ ζεκείσλ πνπ δηέπνπλ ηα
πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ αλά ηκήκα θαη ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ηεηξαεηείο
εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 2010-11 θαη ηνπο νδεγνχο ζπνπδψλ. Αλαιπηηθά νη
πιεξνθνξίεο αλά ηκήκα ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο.

Παηδαγωγηθό Τκήκα Νεπηαγωγώλ
Ζ θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Νεπηαγσγψλ απνζθνπεί λα είλαη νη
απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ σο θξηηηθά αλαζηνραδφκελνη εθπαηδεπηηθνί κε
ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο αιιά θαη σο επηζηήκνλεο.


Απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε 52 καζεκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 38 είλαη
ππνρξεσηηθά θαη ηα 14 επηινγήο, θαη κίαο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
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Σπλνιηθά ην ηκήκα πξνζθέξεη 38 ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη 74 επηινγήο. Τν 53% είλαη
βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ην 45% εκβάζπλζεο θαη ην 2% εθαξκνγήο



Σην ηκήκα δελ ιεηηνπξγνχλ ηνκείο θαη θαηεπζχλζεηο, ελψ ηα καζήκαηα κε θξηηήξην ην
πεξηερφκελν ηνπο ρσξίδνληαη ζε 23 γλσζηηθά αληηθείκελα.



Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα εθαξκφδεηαη ζην 5% ησλ καζεκάησλ.



Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο είλαη 240 ή 174
δηδαθηηθέο κνλάδεο.



Ψο πξνο ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ πνιιαπινί ηξφπνη αμηνιφγεζεο, ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ γξαπηήο εμέηαζεο θαη
εξγαζίαο ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ καζεκάησλ πεξηιακβάλεη κφλν πξνθνξηθή εμέηαζε ή
ζε ζπλδπαζκφ κε εξγαζία.



Γελ ππάξρνπλ πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο σο πξνο ηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη ν θνηηεηήο
βαζκνινγείηε απφ δχν βαζκνινγεηέο.



Απφ μέλεο γιψζζεο δηδάζθεηαη κφλν ε αγγιηθή.



Γελ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ
θνηηεηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Υπάξρεη ζπλεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο κε 9 δηεζλή
παλεπηζηήκηα. Τν ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ
εθαξκφδεηαη απφ ην 2006.



Ζ πξαθηηθή άζθεζε απνηειεί ππνρξεσηηθφ κέξνο ησλ ζπνπδψλ, δηαξθεί έλα εμάκελν θαη
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 7ν ή 8ν εμάκελν. Υπάξρεη ζπλεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο κε
10 λεπηαγσγεία ηεο πεξηνρήο, αιιά ππάξρεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζηελ επνπηεία θαη ηνλ
ζπληνληζκφ ηεο πξαθηηθήο.

Παηδαγωγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζε ο
Ζ δηακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, δειαδή ε επηινγή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ν θαζνξηζκφο ηεο
αλαινγίαο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, θαζψο επίζεο
θαη ε ζέζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο βαζίζηεθαλ ζε αξρέο ψζηε ην Πξφγξακκα λα
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αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο αιιά θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα
δαζθάινπο επαγγεικαηίεο, επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο.


Γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε 55 καζεκάησλ ελψ ε πηπρηαθή
εξγαζία είλαη πξναηξεηηθή.



Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο είλαη 240.



Σην ηκήκα δηδάζθνληαη ζπλνιηθά 81 καζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 43 είλαη ππνρξεσηηθά
ελψ ηα 38 είλαη θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά.



Τν πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ ΠΤΓΔ δελ πξνβιέπεη θαηεπζχλζεηο ή
εηδηθεχζεηο. Ψζηφζν, πξνβιέπεηαη κε ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ρνξήγεζε «Βεβαίσζεο
Δκβάζπλζεο» ζηνπο θνηηεηέο.



Υπάξρνπλ ζε έλα πνζνζηφ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα θαη ππάξρεη ζπλδηδαζθαιία 4
καζεκάησλ κε ην ηκήκα Νεπηαγσγψλ.



Σηελ δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζπγθαηαιέγεηαη ε αγγιηθή, ε γαιιηθή θαη ε
γεξκαληθή ζε δχν εμάκελα.



Κχξηνο άμνλαο ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη νη πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εμεηάζεηο
ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, φπσο γξαπηέο
εξγαζίεο, παξνπζίεο ζηηο δηαιέμεηο θηι. Τν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα αμηνινγείηαη κφλν απφ
ηνπο θνηηεηέο κε εξσηεκαηνιφγην.



Γηα ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία νη θνηηεηέο βαζκνινγνχληαη απφ 2 βαζκνινγεηέο θαη
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο σο πξνο ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο δελ έρνπλ νξηζηεί,
παξφια απηά νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη ζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο
κίαο πνηνηηθήο εξγαζίαο.



Καηά θαηξνχο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ δηδάζθνληεο απφ ην εμσηεξηθφ
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus, ελψ ε ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ είλαη
πεξηνξηζκέλε, ελψ νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο πξνέξρνληαη απφ ηελ Κχπξν.



Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε

είλαη

ππνρξεσηηθή,

δηαθξίλεηαη

ζε

ηξεηο

θάζεηο

θαη

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο απφ ην 2ν έσο ην 8ν εμάκελν ζπνπδψλ.
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Τκήκα Βαιθαληθώλ Σπνπδώλ
Τν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο Βαιθαληθψλ Σπνπδψλ έρεη ζηφρν νη
απφθνηηνη λα απνθηήζνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο θαη λα εηδηθεπηνχλ ζε γλσζηηθά
αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Βαιθάληα.


Γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ απαηηείηαη επηηπρήο νινθιήξσζε 48-50 καζεκάησλ



Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο είλαη 250.



Σην ηκήκα δηδάζθνληαη ζπλνιηθά 107 καζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 26 είλαη ππνρξεσηηθά
ελψ ηα ππφινηπα είλαη θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά θαη ειεχζεξεο επηινγήο.



Ο θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην ηξίην έηνο ζπνπδψλ ηνπ κία απφ ηεο δχν
θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Οηθνλνκία θαη
Πνιηηηθή» θαη «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο».



Γελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, ελψ ε ζπλδηδαζθαιία κε άιια
ηκήκαηα είλαη πεξηζηαζηαθή. Γηα ην 2010-11 πξνζθέξζεθαλ 12 καζήκαηα απφ ηα
παηδαγσγηθά ηκήκαηα.



Σην ηκήκα δηδάζθνληαη βαιθαληθέο γιψζζεο φπσο ε βνπιγαξηθή, ζεξβηθή, ξνπκαληθή,
ηνπξθηθή, αιβαληθή θαη εθηφο απηψλ θαη ε ξσζηθή.



Ψο πξνο ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ πνιιαπινί ηξφπνη αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ
εμέηαζε μέλεο γιψζζαο ρξεζηκνπνηείηαη ε γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε κε ζπλδπαζκφ
ελδηάκεζεο εμέηαζεο (πξνφδνπ) θαη εξγαζίαο. Σε κηθξφ πνζνζηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε
πξνθνξηθή εμέηαζε ζε ζπλδπαζκφ κε εξγαζία.



Γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία έρνπλ νξηζηεί πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη
θαηά ηελ ζπγγξαθή ψζηε λα είλαη πνηνηηθέο θαη νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί ζηνλ
νδεγφ ζπνπδψλ.



Υπάξρεη κηθξή ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ (1,96% γηα ηα έηε 2007-11)
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus θαη αιινδαπψλ θνηηεηψλ (11,7% γηα ηα έηε
2007-11). Υπάξρνπλ 10 δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο κε παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα. Τν ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ εθαξκφδεηαη
ζην ηκήκα θαη δηαλέκεηαη θαη Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο θαηά ηελ απνθνίηεζε.
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Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο, ν ζεζκφο μεθίλεζε απφ ην
2005 κέζσ ζπκκεηνρήο ζην 2ν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.

Τκήκα Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ
Τν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ απνζθνπεί ζηελ
θαιιηέξγεηα θαη ηελ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο γλψζεο πνπ
αθνξά ζηα βαζηθά αληηθείκελα ηνπ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ.


Γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε 58 καζεκάησλ,εθ ησλ νπνίσλ
ηα 38 είλαη ππνρξεσηηθά θνξκνχ, κίαο εξγαζίαο κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κίαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.



Σην ηκήκα δηδάζθνληαη ζπλνιηθά 73 καζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 43 είλαη ππνρξεσηηθά
(θνξκνχ ή θαηεχζπλζεο) ελψ ηα ππφινηπα είλαη επηινγήο.



Σην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΤΜΜ ππάξρνπλ 3 θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α) Δλεξγεηαθή
Καηεχζπλζε, β) Καηεχζπλζε Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο, γ) Καηαζθεπαζηηθή Καηεχζπλζε.
Αλεπηζήκσο ην ηκήκα είλαη ρσξηζκέλν ζε 4 ηνκείο: α) Τνκέαο Παξαγσγήο θαη
Μεηαθνξάο Δλέξγεηαο, β) Τνκέαο Πεξηβάιινληνο θαη Φξήζεο Δλέξγεηαο, γ) Τνκέαο
Βηνκεραληθήο Τερλνινγίαο θαη Γηνίθεζεο, Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο, δ) Τνκέαο
Καηαζθεπψλ θαη Υιηθψλ.



Γελ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ αιιά ππάξρεη φξην θαηά ηε
δήισζε καζεκάησλ. Υπάξρεη ζπλδηδαζθαιία θάπνησλ καζεκάησλ κε ην Τκήκα
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ.



Ζ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ πεξηνξίδεηαη ζηελ αγγιηθή ζηα 2 πξψηα εμάκελα
ζπνπδψλ.



Τν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα δηέπεηαη απφ ελδηάκεζε εμέηαζε (πξφνδνο) ηνπιάρηζηνλ ζηα
ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ζπλδπαζκφ γξαπηήο εμέηαζεο θαη εξγαζίαο.



Γηα ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία νη θνηηεηέο βαζκνινγνχληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή κεηά
απφ αλνηρηή παξνπζίαζε ζε θνηηεηέο θαη κέιε ΓΔΠ. Τν ηκήκα έρεη ζέζεη ζπγθεθξηκέλεο
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πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηκήκαηνο.


Γελ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ
αιινδαπψλ θνηηεηψλ είλαη κηθξή, κε ζεκαληηθφηεξε ησλ θνηηεηψλ θππξηαθήο θαη
αιβαληθήο ππεθνφηεηαο. Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus έρνπλ ζπλαθζεί 7
δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Σην ηκήκα δελ εθαξκφδεηαη κέρξη
ζηηγκήο ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ.



Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα.

Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλωληώλ
Τν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Τειεπηθνηλσληψλ απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε θαηαξηηζκέλσλ απνθνίησλ Μεραληθψλ, έρνληαο
απνθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο θαη εθφδηα πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο
αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο κεηέπεηηα πνξείαο ηνπο.


Ζ απφθηεζε πηπρίνπ επηηπγράλεηαη κε νινθιήξσζε 57 καζεκάησλ θαη κίαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.



Σην ηκήκα δηδάζθνληαη ζπλνιηθά 66 καζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 51 είλαη ππνρξεσηηθά
(θνξκνχ ή θαηεχζπλζεο) ελψ ηα ππφινηπα είλαη επηινγήο.



Σην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΤΜΠΤ ππάξρνπλ 3 θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α) Δπηζηήκεο
Υπνινγηζηψλ, β) Τειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ, γ) Πξνεγκέλσλ Δθαξκνγψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ.



Γελ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ. Υπάξρεη ζπλδηδαζθαιία 4
καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Τκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ.



Ζ δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε μέλεο γιψζζαο αθνξά ηελ αγγιηθή ζηα 2 πξψηα εμάκελα
ζπνπδψλ.

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

17



Οη ηξφπνη εμέηαζεο καζήκαηνο είλαη ζπλδπαζκφο κεηαμχ ηειηθήο γξαπηήο εμέηαζεο,
ελδηάκεζεο γξαπηήο εμέηαζεο, αηνκηθήο ή νκαδηθήο εξγαζίαο, εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ
θαη πξνθνξηθήο εμέηαζεο.



Γηα ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία νη θνηηεηέο βαζκνινγνχληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα
θαζεγεηή θαη ελφο ζπλεμεηαζηή κεηά απφ αλνηρηή παξνπζίαζε ζε θνηηεηέο θαη κέιε
ΓΔΠ. Τν ηκήκα δελ έρεη ζέζεη επηζήκσο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε
ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο.



Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζε δηαιέμεηο γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ είλαη κηθξή (πεξίπνπ 2% ησλ
ελεξγψλ θνηηεηψλ). Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus έρνπλ ζπλαθζεί 7 δηεζλείο
ζπλεξγαζίεο κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Σην ηκήκα δελ εθαξκφδεηαη πιήξσο κέρξη ην
2011 ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ.



Ο ζεζκφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο μεθίλεζε ην 2011, ρξεκαηνδνηείηαη απφ
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη είλαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο.
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2 .2

Μ ε η απ η π ρ ηα θ έ ο Σ π ν π δ έ ο

Σπλνιηθά ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη επηά πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ ηα νπνία αλά ηκήκα είλαη ηα εμήο:
Παηδαγωγηθό Τκήκα Νεπηαγωγώλ
Η) Δπηζηήκεο ηεο αγσγήο,
ΗΗ) Γεκηνπξγηθή γξαθή,
ΗΗΗ) Γλσζηηθή θαη Κηλεηηθή Αλάπηπμε.
Παηδαγωγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
IV) Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο
V) Μνπζεηνινγία (Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ)
Τκήκα Βαιθαληθώλ Σπνπδώλ
VI) Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ Δπξψπε
VII) Σπνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ Φσξψλ ζηε ΝΑ Δπξψπε
Τα ηκήκαηα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ
δελ δηαζέηνπλ πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.

Παηδαγωγηθό Τκήκα Νεπηαγωγώλ
Η. Δπηζηήκεο ηεο αγωγήο
Σην Παηδαγσγηθφ Τκήκα Νεπηαγσγψλ ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 200405κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ φπσο απηφ εγθξίζεθε κε ηελ Υ.Α. 29633/Β7 θαη
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 801/η.Β/28.5.2004 θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Υ.Α. 67819/Β7
(ΦΔΚ1572/η.Β./6.8.2008) θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Υ.Α. 7338/Β7 (ΦΔΚ 298/η.Β/18.2.2009).


Απνλέκεηαη Μ.Γ.Δ. ζηηο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» κε ηηο αθφινπζεο 5 θαηεπζχλζεηο: α)
Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, β) Πνιηηηζκηθέο Σπνπδέο
(Σεκεησηηθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο), γ) Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα,
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δ) Χπρνινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε) Γιψζζα θαη
Λνγνηερλία ζηελ εθπαίδεπζε


Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
είλαη 120, θαη απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε 8,9 ή 10 καζεκάησλ αλαιφγσο ηεο
θαηεχζπλζεο θαη κίαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.



Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ αληηζηνηρεί ζε 4 δηδαθηηθά εμάκελα. Τν 4ν εμάκελν είλαη γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.



Γελ ππάξρνπλ δίδαθηξα θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαιχπηεηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.



Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θνηηεηψλ πεξηιακβάλεη εμέηαζε μέλεο γιψζζαο, εμέηαζε
ελφο βαζηθνχ καζήκαηνο, αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ππνςεθίσλ θαη πξνζσπηθή
ζπλέληεπμε.

ΗΗ. Γεκηνπξγηθή Γξαθή
Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-09ιεηηνπξγεί ζην Παηδαγσγηθφ Τκήκα Νεπηαγσγψλ ην
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Γεκηνπξγηθή Γξαθή» φπσο απηφ εγθξίζεθε κε ηελ Υ.Α.
95300/Β7 θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1650/η.Β/14.8.2008.


Απνλέκεηαη Μ.Γ.Δ. ζηε «Γεκηνπξγηθή Γξαθή».Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ
ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο είλαη 120, θαη απαηηείηαη ε επηηπρήο
νινθιήξσζε 8καζεκάησλ θαη κίαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.



Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ αληηζηνηρεί ζε 4 δηδαθηηθά εμάκελα. Τν 4ν εμάκελν είλαη γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.



Τν θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ.



Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θνηηεηψλ πεξηιακβάλεη γξαπηή εμέηαζε δεμηφηεηαο ηνπ
ππνςεθίνπ ζηε ινγνηερλία, αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ππνςεθίσλ θαη πξνζσπηθή
ζπλέληεπμε. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ νξίδεηαη ζε 25 θνηηεηέο αλά έηνο.
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ΗΗΗ. Γλωζηηθή θαη Κηλεηηθή Αλάπηπμε
Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-09ιεηηνπξγεί ζην Παηδαγσγηθφ Τκήκα Νεπηαγσγψλ ην
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Γλσζηηθή θαη Κηλεηηθή Αλάπηπμε» ζε ζπλεξγαζία κε ην
Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ ΑΠΘ, φπσο απηφ εγθξίζεθε κε ηελ
Υ.Α. 223/Β7 θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 298/η.Β/18.2.2009.


Απνλέκεηαη Μ.Γ.Δ. ζηε «Γλσζηηθή θαη Κηλεηηθή Αλάπηπμε» κε δχν θαηεπζχλζεηο α)
Γλσζηηθή Αλάπηπμε, β) Κηλεηηθή Αλάπηπμε. Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS
γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο είλαη 90, θαη απαηηείηαη ε επηηπρήο
νινθιήξσζε 8 καζεκάησλ θαη κίαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.



Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ αληηζηνηρεί ζε 3 δηδαθηηθά εμάκελα. Τν 3ν εμάκελν είλαη γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.



Τν θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.



Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θνηηεηψλ πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ
ππνςεθίσλ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ νξίδεηαη ζε 20 θνηηεηέο αλά έηνο.

Παηδαγωγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
ΗV. Δπηζηήκεο ηεο αγωγήο
Σην Παηδαγσγηθφ Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 19951996κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Υ.Α. 92946π.ε./Β7
(ΦΔΚ 284/η.Β/17.2.2009).


Απνλέκεηαη Μ.Γ.Δ. ζηηο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» κε δπλαηφηεηα εηδίθεπζεο ζηηο
αθφινπζεο 3 θαηεπζχλζεηο: α) Παηδαγσγηθή θαη Νέεο Τερλνινγίεο, β) Αλζξσπηζηηθέο
Σπνπδέο θαη Νέεο Τερλνινγίεο, γ) Θεηηθέο Δπηζηήκεο θαη Νέεο Τερλνινγίεο



Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
είλαη 120, θαη απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε 10 καζεκάησλ γηα θάζε θαηεχζπλζε
θαη κίαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.
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Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ αληηζηνηρεί ζε 4 δηδαθηηθά εμάκελα. Τν 4ν εμάκελν είλαη γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.



Γελ ππάξρνπλ δίδαθηξα θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαιχπηεηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη απφ ρνξεγίεο θαη
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ.

V. Μνπζεηνινγία
Τα ηκήκαηα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Α.Π.Θ. θαη Παηδαγσγηθνχ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νξγαλψλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο
2001-02 Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΓΠΜΣ) κε ηίηιν:
Μνπζεηνινγία (ΦΔΚ Ίδξπζεο 1777/ 31-12-2001).


Απνλέκεηαη Μ.Γ.Δ. Δηδίθεπζεο ζηε Μνπζεηνινγία.



Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
είλαη 112,5 θαη απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε 6ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ,
πξαθηηθήο άζθεζεο θαη κίαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.



Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ αληηζηνηρεί ζε 4 δηδαθηηθά εμάκελα. Τν 3ν εμάκελν είλαη γηα ηελ
πξαθηηθή άζθεζε ελψ ην 4ν εμάκελν είλαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο.



Τελ επζχλε θαη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη ην Τκήκα
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Α.Π.Θ.

Τκήκα Βαιθαληθώλ Σπνπδώλ
VI. Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ Δπξώπε
Σην Τκήκα Βαιθαληθψλ Σπνπδψλ ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-05 κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε αξγφηεξα απφ ηελ Υ.Α. 96139/Β7 (ΦΔΚ
2325/η.Β/7-12-2007) θαη Υ.Α. 91831/Β7 (ΦΔΚ. 2600/η.Β/22-12-2008)


Απνλέκεηαη Μ.Γ.Δ. ζηηο «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ Δπξψπε»
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Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
είλαη 110, θαη απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε 11 καζεκάησλ θαη κίαο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο.



Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ αληηζηνηρεί ζε 3 δηδαθηηθά εμάκελα.



Γελ ππάξρνπλ δίδαθηξα θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαιχπηεηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

VIΗ. Σπνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ηωλ Φωξώλ ζηε ΝΑ Δπξώπε
Σην Τκήκα Βαιθαληθψλ Σπνπδψλ ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-10 κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ φπσο απηφ εγθξίζεθε απφ ηελ Υ.Α. 86293/Β7 (ΦΔΚ 1757/η.Β/25-8-2009).


Τν ΠΜΣ «Σπνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ Φσξψλ ζηε ΝΑ Δπξψπε»
απνλέκεη Μ.Γ.Δ. ζηηο αθφινπζεο δχν θαηεπζχλζεηο: α) Γιψζζεο, Φηινινγία θαη
Πνιηηηζκφο ηεο ΝΑ Δπξψπεο, β) Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο θαη Πνιηηηθέο Γνκέο ζηε ΝΑ
Δπξψπε



Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
είλαη 120, θαη απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε 10 καζεκάησλ αλά θαηεχζπλζε θαη
κίαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.



Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ αληηζηνηρεί ζε 4 δηδαθηηθά εμάκελα. Τν 4ν εμάκελν δηαηίζεηαη γηα
ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.



Τν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜΣ θαιχπηεηαη απφ δίδαθηξα, ρνξεγίεο θαη εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα.

Δπηζεκαίλεηαη ν κεγάινο αξηζκφο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη αληίζηνηρα ν αξηζκφο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ δεδνκέλνπ φηη ην Παλεπηζηήκην είλαη αθφκε λέν, κε κηθξφ αξηζκφ
θαζεγεηψλ ζε ζρέζε κε ηα παιαηφηεξα ηδξχκαηα θαη ειιηπή πιηθνηερληθή ππνδνκή. Τα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αληαλαθινχλ εηδηθεχζεηο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα
Τκήκαηα.
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2 .3

Γ ηδ αθ η ν ξ ηθ έ ο Σπ ν π δ έ ο

Σην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ιεηηνπξγνχλ ζην επίπεδν ηνπ θάζε ηκήκαηνο
πξνγξάκκαηα δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. Απνηεινχληαη απφ εθπφλεζε έξεπλαο πνπ νδεγεί ζηε
ζπγγξαθή θαη δεκφζηα ππνζηήξημε πξσηφηππεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ πεξηνρή εθπφλεζεο
ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ νηθείνπ
ηκήκαηνο. Οη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο απνζθνπνχλ ζηελ εκβάζπλζε ηεο γλψζεο, ζηε κεηάδνζε
ησλ αξρψλ ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο
ζηηο επηζηήκεο εθπαίδεπζεο, επηζηήκεο ησλ κεραληθψλ θαη πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο γίλεηαη κε εηζήγεζε ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο πξνο ηε Γεληθή
Σπλέιεπζε Δηδηθήο Σχλζεζεο ηνπ ηκήκαηνο κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Ζ δηάξθεηα ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ είλαη θαη’ ειάρηζην ηξία (3) έηε γηα ηνπο θαηφρνπο
Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ή ηέζζεξα (4) έηε γηα ηνπο κε έρνληεο ΜΓΔ.
Αλαιπηηθά νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο αλά ηκήκα αλαθέξνληαη ζηηο
εζσηεξηθέο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ ηκήκαηνο θαη θάπνηα πνηνηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη
ζην Πίλαθα 3 ηνπ παξαξηήκαηνο. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ εθζέζεσλησλ ηκεκάησλ,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 44 ζπλνιηθά αλαγνξεχζεηο Γηδαθηφξσλ ζην ίδξπκα ηελ πεληαεηία 20062011 θαη ε θαηαλνκή ηνπο θαηά Τκήκα παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 1.
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Γηάγξακκα 1: Αλαγνξεχζεηο δηδαθηφξσλ αλά ηκήκα θαη κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηα
αθαδεκατθά έηε 2006-07 έσο 2010-11
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Κεθάιαην 3
Γηδαθηηθό Έξγν
3 .1 Γε λη θ έ ο π ν ην η ηθ έ ο π αξ αη εξ ήζ ε η ο
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ησλ δηδαζθφλησλ κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-11
έγηλε κε έληππα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλέκνληαλ ζηηο αίζνπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηδαζθαιίαο. Απφ ην 2011-12 ηα εξσηεκαηνιφγηα απαληψληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηεο ΜΟΓΗΠ. Ζ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ζπγθεληξψλνπλ
πςειά πνζνζηά ζεηηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο. Παξφια απηά ην πιήζνο ησλ θνηηεηψλ
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε παξακέλεη κηθξφ.
Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθφκελσλ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 γηα ην αθαδεκατθφ
έηνο 2010-11 απνδεηθλχεη φηη ν ιφγνο δηδάζθνληα πξνο θνηηεηέο είλαη κηθξφο γηα φια ηα
ηκήκαηα θάηη ην νπνίν επηηξέπεη ηελ απνδνηηθφηεξε δηδαζθαιία. Ο κηθξφο ιφγνο νθείιεηαη ζην
κηθξφ πιήζνο εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ θαζψο νη κεηεγγξαθέο πνπ ίζρπαλ κέρξη ην 2010-11
απνξξνθνχζαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ θνηηεηψλ.

3 .2 Αλ α θν ξ ά ζ ε κ ε ζ ό δ ν π ο ,
β ν εζ ήκ αη α/ ζ π γ γ ξ άκ κα η α

ρ ξ ήζ ε

λ έ ωλ

η ε ρ λν ιν γ η ώλ,

Τν δηδαθηηθφ έξγν, ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο, ζπλίζηαηαη φρη κφλν ζηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζε
καζήκαηα, εξγαζηήξηα θαη θξνληηζηήξηα (6 ψξεο εβδνκαδηαίσο), αιιά θαη ζε νπζηαζηηθή
θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηψλ γηα εθπφλεζε εξγαζηψλ, πξαθηηθήο άζθεζεο, πηπρηαθψλ εξγαζηψλ,
ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαζψο θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Σην εθπαηδεπηηθφ
έξγν ησλ κειψλ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ εκπίπηεη θαη ε δηφξζσζε θάζε είδνπο εξγαζηψλ ησλ
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θνηηεηψλ, ε επίβιεςε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ή επίβιεςε
δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ.
Ζ δηδαζθαιία βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ε νπνία δηελεξγείηαη ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο θαη ζηα ακθηζέαηξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ
θπξίσο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ θαη πξνβνιηθέο
δηαηάμεηο. Οη εξγαζηεξηαθέο/πξαθηηθέο αζθήζεηο δηελεξγνχληαη ζε εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο θαη
ε παξαθνινχζεζε απηψλ είλαη ππνρξεσηηθή.
Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-11ε δηαλνκή ησλ ζπγγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο «Δχδνμνο» θαηά ηελ νπνία ν θνηηεηήο επηιέγεη έλα απφ ηα δηαζέζηκα
βηβιία πνπ έρεη πξνηείλεη ν δηδάζθνληαο, ελψ ε παξνρή ηνπο γίλεηαη απφ ζπκβεβιεκέλα
βηβιηνπσιεία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη βειηησζεί θαηά πνιχ ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο παξαιαβήο
ησλ ζπγγξακκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηηο παιαηέο κεζφδνπο δηαλνκήο
ζπγγξακκάησλ. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο καζεκάησλ νη δηδάζθνληεο δηαλέκνπλ επηπξφζζεηα ηφζν
ζεκεηψζεηο φζν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο.
Τέινο, ε αζχγρξνλε πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο OPENeCLASS ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη
επξέσο ζηα καζήκαηα ηνπ ηδξχκαηνο (πεξίπνπ ζην 80% ησλ καζεκάησλ), απνηειεί
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηδαζθαιίαο θαζψο βνεζάεη ηφζν ηνλ δηδάζθνληα ζηελ
θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο (ζεκεηψζεηο, αλαθνηλψζεηο, εξγαζίεο, θηι) φζν θαη ηνπο
θνηηεηέο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο.
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Κεθάιαην 4
Δξεπλεηηθό έξγν
Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ βαζίζηεθε ζηα απνγξαθηθά δειηία δηδάζθνληνο πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηα
κέιε ΓΔΠ ησλ ηκεκάησλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζηηο ηεηξαεηείο εθζέζεηο ζην πιαίζην
δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Τν δεισζέλ κε ηε δηαδηθαζία απηή έξγν ππνιείπεηαη
θαηά θαλφλα ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε θάζε Τκήκα. Ο θχξηνο ιφγνο
βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε θάζε Τκήκα ππήξμε έλαο, θαηά θαλφλα κηθξφο αξηζκφο κειψλ
ΓΔΠ, ν νπνίνο δελ ζπκκεηείρε ζηε θαηαγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ έγηλε απφ δεδνκέλα ηεο επηηξνπήο εξεπλψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Τέινο
θαηαγξάθηεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο δηαθξίζεηο εξεπλεηηθνχ έξγνπ απφ θάζε ηκήκα.
Τν ίδξπκα παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθφ κέζν φξν εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη αλαγλψξηζε ηνπ ζε
ζρέζε κε ην κηθξφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηηο δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο
θαη εμνπιηζκφ.

5 .1 Δ ξ ε π λ εη ηθ ό έ ξ γ ν ηδ ξ ύ κ αη ν ο
Σχκθσλα πάληα κε ηα δεδνκέλα ησλ εθζέζεσλ ησλ πέληε ηκεκάησλ ην πιήζνο ησλ
επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ γηα ηελ ηεηξαεηία 2008 έσο 2011 ησλ ηκεκάησλ παξνπζηάδεηαη
ζηνλ Πίλαθα 1 παξαθάησ. Σπλνιηθά ζην ίδξπκα γηα απηή ηελ ηεηξαεηία ηα κέιε ΓΔΠ έρνπλ
1749 εξγαζίεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ελψ γηα θάζε κέινο ΓΔΠ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ 19 εξγαζίεο
εξεπλεηηθνχ έξγνπ θάζε ηέζζεξα έηε.
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Τκήκαηα
Ζκεξνινγη
ηνπ
αθά Έηε
ηδξύκαηνο

Α

Β

Γ

Γ

Δ

ΣΤ

Ε

Ζ

Θ

Η

ΠΤΝ

37

95

34

199

6

42

5

16

78

5

0

517

24

24/517

1/22

ΠΤΓΔ

8

76

12

171

3

72

8

18

94

1

68

531

23

23/531

1/23

12

42

5

56

17

58

0

17

31

16

0

254

20

20/254

1/13

ΤΜΜ

6

108

0

112

1

9

0

2

50

0

0

288

15

15/288

1/19

ΤΜΠΤ

4

65

0

74

0

13

0

1

2

0

0

159

9/159

1/18

67

386

51

612

27

194

13

54

255

22

68

1749

9
91

91/1749

1/19

2008-2011 ΤΒΣ

Σύλνιν

Κ

Πιήζνο
Αξηζκόο
επηζηεκνληθ
Αληηζηνηρία κειώλ ΓΔΠ
κειώλ ΓΔΠ
νύ έξγνπ
κε επηζηεκνληθό έξγν
ην 2010ηεηξαεηίαο
ηεηξαεηίαο
2011
αλά ηκήκα

Πίλαθαο 1: Δξεπλεηηθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ ηδξχκαηνο γηα ηελ ηεηξαεηία 2008-2011
Δπεμεγήζεηο:
A = Βηβιία/κνλνγξαθίεο
Β = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο
Γ = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρωξίο θξηηέο
Γ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε θξηηέο
Δ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ ρωξίο θξηηέο
ΣΤ = Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο
Ε = Σπιινγηθνί ηόκνη ζηνπο νπνίνπο επηζηεκνληθόο εθδόηεο είλαη κέινο Γ.Δ.Π. Τνπ Τκήκαηνο
Ζ = Άιιεο εξγαζίεο
Θ = Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά
Η = Βηβιηνθξηζίεο πνπ ζπληάρζεθαλ από κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Τκήκαηνο
Κ=Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ρωξίο θξηηέο πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά

5 .2 Αλ αγ λ ώξ ηζ ε ε ξ ε π λ εη ηθ ν ύ έ ξ γ ν π ηδ ξ ύ κ αη ν ο

Ζκεξνινγηαθά
Έηε

2008-2010

Σύλνιν

Τκήκαηα ηνπ
ηδξύκαηνο

Πιήζνο
αλαγλώξηζεο
εξεπλεηηθνύ
έξγνπ

Α

Β

Γ

Γ

Δ

ΣΤ

ΠΤΝ

479

74

1

66

75

60

0

755

ΠΤΓΔ

300

9

5

42

41

28

10

435

ΤΒΣ

212

24

0

18

14

26

0

294

ΤΜΜ

968

145

0

23

6

16

0

1158

ΤΜΠΤ

548

1

0

44

10

1

1

605

2507

253

6

193

146

131

11

3247

Ε

Πίλαθαο 2: Αλαγλψξηζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ ηδξχκαηνο απφ ην 2008 έσο ην 2010
Δπεμεγήζεηο:
Α = Δηεξναλαθνξέο
Β = Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνύ/επηζηεκνληθνύ ηύπνπ
Γ = Βηβιηνθξηζίεο ηξίηωλ γηα δεκνζηεύζεηο κειώλ Γ.Δ.Π. ηνπ Τκήκαηνο
Γ = Σπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίωλ
Δ = Σπκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ
ΣΤ = Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο
Ε = Γηπιώκαηα επξεζηηερλίαο
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5 .3 Δ ξ ε π λ εη ηθ ά π ξ ν γ ξ άκ κ αη α
Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απφ ην
1/1/2004 κέρξη θαη 1/10/2012 πινπνηήζεθαλ ή πινπνηνχληαη 293 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα –
έξγα δηάθνξσλ εηδψλ (αλαπηπμηαθά, εθπαηδεπηηθά, εξεπλεηηθά, θ.α) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
25.401.409,00 €. H ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ πξνέξρεηαη απφ εζληθνχο ή θαη επξσπατθνχο
θνξείο θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4 ηνπ παξαξηήκαηνο. Σην Γηάγξακκα 2παξνπζηάδεηαη ην
πνζνζηφ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ αλά ηκήκα.
ΠΔΜ

ΠΤΔΕ

ΠΤΝ

ΤΒΣ

ΤΕΕΤ

ΤΜΜ

ΤΜΠΤ

4%
21%

3%
10%
59%
2%
1%

Γηάγξακκα 2: Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα αλά ηκήκα απφ ην 2004-2011

5 .4 Α λ α θν ξ ά
η δ ξ ύ κ αη ν ο

ζε

ηδ η α ίη ε ξ α

ζ ε κα λη ηθ έ ο

δ ηα θ ξ ίζ ε η ο

ηνπ

Σε απηήλ ηελ ελφηεηα θαηαγξάθεθαλ αλά ηκήκα νξηζκέλεο ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο δηαθξίζεηο
ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ ηδξχκαηνο απφ ην 2003 έσο ην 2011 ζχκθσλα απφ ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο ησλ ηκεκάησλ.
Παηδαγωγηθό Τκήκα Νεπηαγωγώλ
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Τ. Κσηόπνπινο: Βξάβεπζε από ην Σύιινγν Δθδνηώλ Βνξείνπ Διιάδαο, 2008.
Ν. Παιαηνιόγνπ: Δθινγή σο εθπξνζώπνπ ζην 7κειέο Σπκβνύιην ηνπ Γηεζλνύο Φνξέα «Γηαπνιηηηζκηθήο
Δθπαίδεπζεο», www.iaie.org, από ην 2009 έσο ζήκεξα. Αλάιεςε θαζεθόλησλ ζπλ-επηκειήηξηαο έθδνζεο
(AssociateEditorinChief)

ζην

δηεζλέο

πεξηνδηθό

InterculturalEducation,

TaylorandFrancis,

RoutledgePublications (από ην 2006 έσο ζήκεξα.
Σ. Τξηαληάξε: Βξάβεπζε από ην Σύλδεζκν Δθδνηώλ Βνξείνπ Διιάδνο γηα ην ζπγγξαθηθό έξγν θαη ηελ ελ
γέλεη πξνζθνξά ζηα Διιεληθά Γξάκκαηα, 2005. Βξάβεπζε γηα ην έξγν: «Η ζπκβνιή ηνπ Διιεληθνύ
πλεύκαηνο ζηελ εμάπισζε ηεο Δπξσπατθήο ηδέαο, 2005. Βξάβεπζε γηα ην έξγν ηεο από ηελ
«Ακθηθηπνλία» (Παλειιήληνο Δπηζηεκνληθόο θαη Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο).
Αλ. Αιεπξηάδνπ: Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα ζην OhioStateUniversity, (2007) θαη ζην Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο
θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Αιεπξηάδνπ Αλαζηαζία).

Παηδαγωγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Κ. Φσηηάδεο: Βξάβεπζε από ην Γήκν Βέξνηαο κε ην «Φξπζό Κιεηδί» ηεο πόιεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ,
2006. Βξάβεπζε από ην Σπκβνύιην Απόδεκνπ Διιεληζκνύ κε κεηάιιην γηα ηε «ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε
ηνπ Απόδεκνπ Διιεληζκνύ» ,2006. Βξάβεπζε από ηελ Έλσζε Ιδηνθηεηώλ Ηκεξεζίσλ Δπαξρηαθώλ
Δθεκεξίδσλ γηα ηελ «ζεκαληηθή πξνζθνξά σο αθεηεξία ηελ Διιεληθή Πεξηθέξεηα», 2007. Βξάβεπζε από
ηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Γξάκαο κε Φξπζό Μεηάιιην «δη’ όζα ππέξ ηνπ Πόληηνπ Διιεληζκνύ νύηνο έπξαμελ»,
2008.
11 από ηα 23 κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο έρνπλ δηδάμεη σο επηζθέπηεο θαζεγεηέο ζε άιια Ιδξύκαηα ηνπ
εμσηεξηθνύ.

Τκήκα Βαιθαληθώλ Σπνπδώλ
Σπλνιηθά 13 βξαβεία/δηαθξίζεηο ησλ κειώλ ΓΔΠ

Τκήκα Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ
Ισαλ. Μπάξηδεο: Αληηπξόεδξνο Πξνγξάκκαηνο COST ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο, 2007.
Αλ. Τνκπνπιίδεο: Δπηθεθαιήο ηνπ SpecialInterestGrouponReactingFlows ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ
ERCOFTAC, 2006-παξόλ.
Π. Πειαβάθεο:Μέινοηνπ Centre for Sustainable Development of Energy, Water andEnvIronment
Systems, 2009. Δηήζην βξαβείν ηεο COGENEurope γηα δηαθεθξηκέλε ζπλεηζθνξά ζηε ζπκπαξαγσγή
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ζηελ Δπξώπε, 2004. Fellow ηνπ Βξεηαληθνύ InstitutionofChemicalEngineers (FIChemE).Μέινο ηεο
Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ ηεο Νέαο Υόξθεο.
Αλη. Τνπξιηδάθεο: Βξαβείν ArthurCharles από ην InstitutionofMechanicalEngineers ηεο Μ. Βξεηαλίαο γηα
ην θαιύηεξν επηζηεκνληθό άξζξν ηνπ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ζην αληηθείκελν ηεο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 2003.
Σ. Μαθξίδεο, Δπζη. Κηθθηλίδεο: Βξαβείν θαιύηεξεο αλαξηεκέλεο εξγαζίαο 1ν Δζληθό Σπλέδξην
Τερλνινγηώλ Υδξνγόλνπ: Έξεπλα – Αλάπηπμε – Δθαξκνγέο, Διιεληθή Δηαηξία Υδξνγόλνπ, Αζήλα, 30/92/10, 2004 (Σ.Σ. Μαθξίδεο, M. Kσλζηαληάθνπ, Θ. A. Σηεξηώηεο, E.Σ. Kηθθηλίδεο θαη Α. Κ. Σηνύκπνο
“Υδξνγνλσκέλα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά ζπάληαο γαίαο – κεηαβαηηθώλ κεηάιισλ”)
Γ. Μαξλέιινο: Υπνηξνθία Fulbright 2010 γηα ζπλεξγαζία κε ην MassachussetsInstituteofTechnology ζηα
πιαίζηα

ηεο

εξεπλεηηθήο

εξγαζίαο

“Directhydrocarbonmicro-SolidOxideFuelCell

(m-SOFC)”.

Αληηπξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Υδξνγόλνπ 2006 – Σήκεξα

Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλωληώλ
Κ.

Σηεξγίνπ:Βξαβείνθαιύηεξεοεξγαζίαο

«Strong

Inverse

Consistencies

for

Non‐binary

CSPs»

ζηνζπλέδξην«19th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence ,2007.
Π. Αγγειίδεο:Βξαβείνθαιύηεξεοεξγαζίαο:“Energy‐Efficiency Evaluation of a Medium AccessControl
Protocol for Cooperative ARQ”, ζηνζπλέδξην «IEEE International Conference onCommunications
ICC2011, 2011.
Μ. Λνύηα:Βξαβείνθαιύηεξεοεξγαζίαο“LoadDependent Resource Allocation in Cooperative Multiservice
Wireless Networks:Throughput and Delay Analysis”ζηνζπλέδξηνIEEEISCC’11:IEEE Symposium on
Computers andCommunications (ISCC’11), 2011.
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Κεθάιαην 5
Σρέζεηο
κε
θνηλωληθνύο
πνιηηηζηηθνύο θνξείο

θαη

Τφζν ην ίδξπκα φζν θαη ηα ηκήκαηα ζπλεξγάδνληαη κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη
παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο αιιά έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δηεζλείο ζρέζεηο. Οη ζπλεξγαζίεο ηνπ ηδξχκαηνο κε ΚΠΠ
θνξείο είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο, πξνβάιινληαη θπξίσο κέζσ
ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ηνπηθψλ ΜΜΔ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο κέιε
ΓΔΠ/ΔΠ θαη κεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη έλα κέξνο ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ην ίδξπκα θαη ηα
ηκήκαηα:
 Σπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ κε παξαγσγηθνχο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα,
κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο
 Σπλεξγαζία ηνπ ηδξχκαηνο κε παξαγσγηθνχο θνξείο κέζσ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο, ηεο
Γνκήο Απαζρφιεζεο θαη Σηαδηνδξνκίαο θαη ηνπ γξαθείνπ Μνλάδαο Καηλνηνκίαο θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
 Σπλεξγαζία ησλ κειψλ ΓΔΠ κε θνξείο κέζσ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
 Σπλεξγαζία ηνπ ηδξχκαηνο θαη ησλ ηκεκάησλ κε φιεο ηηο βαζκίδεο απηνδηνίθεζεο φπσο
κε ηνλ Γήκν Κνδάλεο, ην Γήκν Φιψξηλαο θαη Πξεζπψλθαη ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο, Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο.
 Σπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ κε κνπζεία, Γήκνπο, κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, κε
λεπηαγσγεία θαη ηελ α΄βάζκηα θαη β’ βάζκηα εθπαίδεπζε,κε εθπαηδεπηηθά θαη
Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο εζληθά θαη δηεζλή, ηξάπεδεο, ζπιιφγνπο θνθ.
 Τερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο /Τκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΓΔΖ Α.Δ. Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο

Κεθάιαην 6
Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο
Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε βάζε ηνλ Οξγαληζκφ
Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο (Π.Γ. 191/2006) δηαξζξψλνληαη ζηηο αθφινπζεο
κνλάδεο:
α) Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
β) Τκήκα Τερληθψλ Υπεξεζηψλ
γ) Τκήκα Μεραλνξγάλσζεο
δ) Τκήκα Γεκνζηεπκάησλ θαη Δθδφζεσλ
ε) Γξακκαηεία Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο
ζη) Γξακκαηεία Πξνέδξνπ Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο
δ) Γξακκαηεία Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Έξεπλαο
ε) Γξακκαηεία Σρνιήο
ζ) Γξακκαηείεο Τκεκάησλ
Ζ Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο δηαξζξψλεηαη ζηα αθφινπζα ηκήκαηα:
α) Τκήκα Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ
β) Τκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
γ) Τκήκα Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ
Σην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ιεηηνπξγνχλ επίζεο ην Τκήκα Γηεζλψλ Σρέζεσλ θαη
Δπξσπατθψλ

Δθπαηδεπηηθψλ

Πξνγξακκάησλ,

ην

γξαθείν

Γνκήο

Απαζρφιεζεο

θαη

Σηαδηνδξνκίαο, ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, ην γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ην γξαθείν Μνλάδαο
Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ην γξαθείν ΜΟΓΗΠ, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ Οξγαληζκφ θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ θαη θπξίσο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ
πξνγξάκκαηα. Τν Τκήκα Γεκνζηεπκάησλ θαη Δθδφζεσλ δελ ιεηηνπξγεί θαζψο ην αθαδεκατθφ
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έηνο 2010-11 ε δηαλνκή ζπγγξακκάησλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηδξχκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ
ειεθηξνληθή ππεξεζία νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζπγγξακκάησλ «Δχδνμνο».

6 .1

Κ ε λ η ξ ηθ έ ο δ ην η θ ε η ηθ έ ο π π εξ ε ζ ίε ο

Αξηζκόο θαη επαγγεικαηηθή επάξθεηα
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηηο θεληξηθέο
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ηδξχκαηνο αλέξρεηαη ζε 23 ππαιιήινπο εθ ησλ νπνίσλ ησλ 45%
αλήθεη ζηνλ θιάδν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, ην 36% ζηνλ θιάδν Τερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο, ην 14% ζηνλ θιάδν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ην 5% ζηνλ θιάδν
Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σεκεηψλεηαη φηη γηα ηελ θνηηεηηθή ζηέγε, ζίηηζε θαη αζθάιεηα
θηηξίσλ δελ απαζρνινχληαη ππάιιεινη ηνπ ηδξχκαηνο αιιά νη αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ
αλάζεζε ζε εμσηεξηθή ππεξεζία. Σηε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, ζην γξαθείν Γνκήο
Απαζρφιεζεο θαη Σηαδηνδξνκίαο, ζην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, ζην γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο,
ζην γξαθείν Μνλάδαο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζην Τκήκα Γηεζλψλ Σρέζεσλ θαη
Δπξσπατθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ζην γξαθείν ΜΟΓΗΠ απαζρνινχληαη
ζπλεξγάηεο κε ζχκβαζε έξγνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπλππνινγηζηεί ζηα ζηαηηζηηθά.

5%
14%

ΠΕ
45%

ΤΕ
ΔΕ

36%

ΥΕ

Γηάγξακκα 3: Πνζνζηά ηνπ θιάδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη
ηηο Κεληξηθέο Υπεξεζίεο ηνπ ΠΓΜ
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Τκήκα/Κιάδνο
1. Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
2. Τκήκα Μεραλνξγάλσζεο
3. Γξακκαηεία Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο
4. Γξακκαηεία ΠξνέδξνπΓηνηθνχζαο Δπηηξνπήο
5. Γξακκαηεία ΔηδηθνχΛνγαξηαζκνχ Έξεπλαο
6. Γξακκαηεία Παηδαγσγηθήο Σρνιήο
7. Βηβιηνζήθε
Σύλνιν:

Σύλνιν
8
1
1
1
4
3
4
22

ΠΔ
5
1
1
1
2
0
0
10

ΤΔ
3
0
0
0
2
1
2
8

ΓΔ
0
0
0
0
0
1
2
3

ΥΔ
0
0
0
0
0
1
0
1

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή θαη θιάδνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηηο Κεληξηθέο
Υπεξεζίεο ηνπ ΠΓΜ

6 .2

Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηκεκάηωλ

Αξηζκόο θαη επαγγεικαηηθή επάξθεηα
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηηο γξακκαηείεο
ησλ ηκεκάησλ ηνπ ηδξχκαηνο αλέξρεηαη ζε 21 ππαιιήινπο εθ ησλ νπνίσλ ησλ 48% αλήθεη ζηνλ
θιάδν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, ην 38% ζηνλ θιάδν Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, ην 14%
ζηνλ θιάδν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
0%
14%
ΠΕ
ΤΕ

48%

ΔΕ

38%

ΥΕ

Γηάγξακκα 4: Πνζνζηά ηνπ θιάδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη
ηηο Γξακκαηείεο Τκεκάησλ ηνπ ΠΓΜ
Γξακκαηείεο Τκεκάηωλ

Σύλνιν

ΠΔ

ΤΔ

ΓΔ

ΥΔ

Τκήκα Νεπηαγωγώλ

4

2

2

0

0
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Τκήκα ΓεκνηηθήοΔθπαίδεπζεο

4

2

2

0

0

Τκήκα Βαιθαληθώλ Σπνπδώλ

3

2

0

1

0

Τκήκα Δηθαζηηθώλ θαη
Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ

3

0

1

2

0

Τκήκα Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ

5

2

3

0

0

Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο
θαη Τειεπηθνηλωληώλ

2

2

0

0

0

Σύλνιν:

21

10

8

3

0

Πίλαθαο 4: Καηαλνκή θαη θιάδνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηηο Γξακκαηείεο
Τκεκάησλ ηνπ ΠΓΜ

6 .3

Κηηξηαθέο ππνδνκέο

Γεωγξαθηθή ζέζε θηηξίωλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, νη θεληξηθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ηδξχκαηνο θαη ε Δπηηξνπή
Δξεπλψλ ζηεγάδνληαη ζε θηίξην1300 η.κ.ζην θέληξν ηεο Κνδάλεο, ζην Πάξθν Αγίνπ Γεκεηξίνπ.
Τα δχν πνιπηερληθά ηκήκαηα εδξεχνπλ ζηελ Κνδάλε. Τν Τκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
ζηεγάδεηαη ζε θηίξην 2700 η.κ. ζηελ νδφ Μπαθφια θαη Σηαιβέξα φπνπ βξίζθνληαη νη αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ, ε γξακκαηεία θαη ηα γξαθεία ησλ θαζεγεηψλ. Δπίζεο ην
ηκήκα Μεραλνιφγσλ δηαζέηεη δχν αθφκε θηίξηα φπνπ θηινμελνχληαη ηα εξγαζηήξηα ην έλα ζηελ
νδφ Αξγπξφθαζηξνπ 13 (2000 η.κ.) θαη ην άιιν ζηελ νδφ Κ. Καξακαλιή 11 (800 η.κ.). Τν
Τκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ ζηεγάδεηαη ζε θηίξην 2000 η.κ. επί ηεο
νδνχ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή 55 & Λπγεξήο, φπνπ βξίζθνληαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο,
εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθε, γξαθεία δηδαζθφλησλ θαη ε γξακκαηεία. Σεκεηψλεηαη φηη απφ ηα πέληε
θηίξηα ηνπ ηδξχκαηνο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Κνδάλε ηα δχν έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν
Κνδάλεο ζην Παλεπηζηήκην ελψ ηα ππφινηπα ηξία είλαη κε κίζζσζε.
Σηε Φιψξηλα ε παλεπηζηεκηνχπνιε βξίζθεηαη ιίγν έμσ απφ ηελ πφιε, ζην 3ν ρηιηφκεηξνεζληθήο
νδνχ Φιψξηλαο - Νίθεο. Σην ζεκείν απηφ ζηεγάδνληαη θαη νη ηέζζεξηο ζρνιέο ηνπ
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Παλεπηζηεκίνπ θαζψο επίζεο θαη φιεο νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. Σην ηδηφθηεην θηίξην ηεο
Παηδαγσγηθήο Σρνιήο ηεο Φιψξηλαο (10298 η.κ.) ππάξρνπλ αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα
ππνινγηζηψλ, νη γξακκαηείεο ησλ ηκεκάησλ, γξαθεία ησλ θαζεγεηψλ, ε θεληξηθή βηβιηνζήθε
θαη ην θνηηεηηθφ εζηηαηφξην πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο
ησλ ηκεκάησλ Νεπηαγσγψλ, Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Βαιθαληθψλ Σπνπδψλ θαη Δηθαζηηθψλ
θαη Δθαξκνζκέλσλ Τερλψλ. Σην θηίξην ηεο Παηδαγσγηθήο Σρνιήο ζε επηθάλεηα 250 η.κ.
θηινμελνχληαη αίζνπζεο Εσγξαθηθήο γηα ην ΤΔΔΤ. Τν ΤΔΔΤ επίζεο δηαζέηεη έλα θηίξην 3000
η.κ. ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε, έλα θηίξην 600 η.κ. ζηελ Πξψηε Φιψξηλαο, έλα θηίξην
Εσγξαθηθήο θαη έλα Γιππηηθήο ζην Μεζνλήζη Φιψξηλαο 600 η.κ. ην θαζέλα, ηα νπνία είλαη
παξαρσξεκέλα απφ ην Γήκν Φιψξηλαο θαη ηέινο έλα θαιιηηερληθφ ζηαζκφ ζηνπο Χαξάδεο
Πξεζπψλ έθηαζεο 300 η.κ. παξαρσξεκέλν απφ ην Γήκν Πξεζπψλ.
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Κεθάιαην 7
Σ ρ έ δ η α β ε ιη ί ωζ ε ο
Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ
 Οη ζπρλέο αλαζεσξήζεηο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θπξίσο ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν αλ
θαη θξίλνληαη αλαγθαίεο, ζπρλά νδεγνχλ ζε ζχγρπζε. Οη νδεγνί ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ
νθείινπλ λα είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη κε ηηο αιιαγέο, λα παξνπζηάδνπλ ηα
Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ, ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, θαη λα παξέρνπλ
ρξήζηκεο θαη πεξηεθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Με απηφλ ην
ηξφπν ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ψζηε ν θνηηεηήο λα νξγαλψζεη ην πξφγξακκα καζεκάησλ
θαη ηελ πνξεία ηνπ απφ ηνλ πξνπηπρηαθφ θχθιν έσο, ελδερφκελα, ηνλ κεηαπηπρηαθφ
θχθιν θαη ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.
 Δπίζεο ζεσξείηε απαξαίηεην λα πξνρσξήζνπλ ηα ηκήκαηα ζε κεηάθξαζε ηνπ νδεγνχ
ζπνπδψλ ζηελ αγγιηθή, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ λα νξγαλψλνληαη κε βάζε ην ζχζηεκα
κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλECTS, λα ρνξεγείηαη ην Παξάξηεκα
Γηπιψκαηνο θαη λα εθδίδνληαη πνιιά πηζηνπνηεηηθά (φπσο βεβαηψζεηο, θαη αλαιπηηθέο
βαζκνινγίεο, δηπιψκαηα θηι) θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
 Όζνλ αθνξά ηηο δηπισκαηηθέο/πηπρηαθέο εξγαζίεο, ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν,νθείιεη ην θάζε ηκήκα λα ζέζεη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη ε
εμέηαζε ηνπο λα πξαγκαηνπνηείηαη ην ειάρηζην απφ 3 εμεηαζηέο/βαζκνινγεηέο ψζηε λα
ππάξρεη πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα. Φξήζηκν ζα ήηαλ ην ίδξπκα λα δεκηνπξγήζεη κία βάζε
δεδνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ θαζνιηθή γηα φια ηα ηκήκαηα, κε ζθνπφ ηε δεκνζηνπνίεζε
ηνπο.
 Οη δηνηθήζεηο ησλ ηκεκάησλ θαη ηνπ ηδξχκαηνο πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ ζηελ ζηελφηεξε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηφζν ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο φζν θαη ζε εξεπλεηηθφ
επίπεδν.
 Οη δηνηθήζεηο ησλ ηκεκάησλ νθείινπλ λα ζεζκνζεηήζνπλ εθδήισζε ππνδνρήο ησλ
πξσηνεηψλ θνηηεηψλ κε ζθνπφ λα είλαη πην νκαιή ε έληαμε ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα
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εθπαίδεπζε θαη λα νξίζνπλ αθαδεκατθνχο ζχκβνπινπο γηα θάζε θνηηεηή γηα ηε ζσζηή
πνπ ζα ηνπο θαζνδεγεί ζηελ δηάξθεηα ησλ

Υπνδνκέο - Υπεξεζίεο
 Ζ δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο πξέπεη λα ζπκβάιιεη άκεζα ζηε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ γηα ηα ηκήκαηα ηεο Κνδάλεο, θαζψο ηα ηξία εθ ησλ
πέληε θηηξίσλ ζηελ Κνδάλε είλαη κε κίζζσζε.
 Πξέπεη λα εληαρζεί ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθήο
Πνιπηερληθήο Σρνιήο ζηελ Κνδάλε ζε έλα εληαίν ρψξν δίπια ζην κεγαιχηεξν θέληξν
παξαγσγήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο.
 Θεσξείηαη απαξαίηεην απφ ηελ πνιηηεία λα νινθιεξσζνχλ νη δηνξηζκνί ησλ
επηζηεκφλσλ πνπ έρνπλ εθιεγεί θαη λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο εθινγήο λέσλ κειψλ
ΓΔΠ έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε αλάγθε πξφζιεςεο κεγάινπ αξηζκνχ έθηαθησλ
δηδαζθφλησλ. Όζν ηα λενζχζηαηα ηκήκαηα δελ δηαζέηνπλ ην ειάρηζην αξηζκφ κειψλ
ΓΔΠ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζα πξέπεη
λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξφζιεςε έθηαθησλ
δηδαζθφλησλ.
 Ζ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηεο βηβιηνζήθεο θαη ε ζην ηκήκα Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ
 Δπέθηαζε ηνπ σξαξίνπ εμππεξέηεζεο θνηηεηψλ απφ δχν ζε ηξεηο ψξεο ή έθδνζε
ειεθηξνληθψλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηηο Γξακκαηείεο.
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Παξάξηεκα
Πίλαθαο 1: Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθώλ θαη Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηωλ Τκεκάηωλ
Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθώλ &
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ
(γηα όιν ην Ίδξπκα)

Τκήκα
Νεπηαγωγώλ

Πόηε έγηλε ε
ηειεπηαία
αλακόξθωζε

Σπλνιηθόο
αξηζκόο
καζεκάηωλ
γηα ηελ
απόθηεζε
πηπρίνπ

Σπλνιηθόο
αξηζκόο
κνλάδωλ ηνπ
Δπξωπαϊθνύ
Σπζηήκαηνο
(ECTS)

Αξηζκόο
Υπνρξεωηηθώλ
Μαζεκάηωλ

Σπλνιηθόο
Αξηζκόο
Μαζεκάηωλ
Δπηινγήο ή
Υπνρξεωηηθώλ
θαη' επηινγήο

Πόζα από ηα
καζήκαηα
πξνζθέξνληαη
από άιια
Τκήκαηα ή
Ηδξύκαηα

Γηα πόζα από ηα
καζήκαηα
ζπγθεληξώλνληαη
εξωηεκαηνιόγηα
θνηηεηώλ

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ

2006-07

52

240

38

74

*

80

Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο
1)Καηεύζπλζε Γηδαθηηθή
Μεζνδνινγία θαη Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα

2008-09

10

120

10

0

*

Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο
2)Πνιηηηζκηθέο Σπνπδέο

2008-09

8

120

8

0

*

Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο
3) Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή
θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα

2008-09

10

120

10

0

*

Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο
4)Χπρνινγηθέο θαη
εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο
ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο

2008-09

9

120

9

0

*

Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο 5)
Γιώζζα θαη Λνγνηερλία ζηελ
εθπαίδεπζε

2008-09

10

120

10

0

*

Γλωζηηθή & Κηλεηηθή
Αλάπηπμε

-

8

90

4

8

*

0

Γεκηνπξγηθή Γξαθή

-

8

120

6

2

*

0

33
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Πίλαθαο 1(ζπλέρεηα): Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθώλ θαη Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηωλ Τκεκάηωλ
Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθώλ &
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο

Τκήκα
ΓεκνηηθήοΔθπ
αίδεπζεο

Τκήκα
Βαιθαληθώλ
Σπνπδώλ

Πόηε έγηλε ε
ηειεπηαία
αλακόξθωζε

Σπλνιηθόο
αξηζκόο
καζεκάηωλ
γηα ηελ
απόθηεζε
πηπρίνπ

Σπλνιηθόο
αξηζκόο
κνλάδωλ ηνπ
Δπξωπαϊθνύ
Σπζηήκαηνο
(ECTS)

ΑξηζκόοΥπνρξ
εωηηθώλ

Μαζεκάηωλ

Σπλνιηθόο
Αξηζκόο
Μαζεκάηωλ
Δπηινγήο ή

ζπγθεληξώλνληαη
εξωηεκαηνιόγηα

θαη' επηινγήο

Πόζα από ηα
καζήκαηα
πξνζθέξνληαη
από άιια
Τκήκαηα ή
Ηδξύκαηα

Υπνρξεωηηθώλ

Γηα πόζα από
ηα καζήκαηα
θνηηεηώλ

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ

2006-07

55

240

43

38

*

35

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ: Δπηζηήκεο ηεο
Αγωγήο (Καηεπζύλζεηο:
1.Παηδαγωγηθή θαη Νέεο
Τερλνινγίεο, 2.
Αλζξωπηζηηθέο Σπνπδέο θαη
Νέεο Τερλνινγίεο, 3. Θεηηθέο
επηζηήκεο θαη Νέεο
Τερλνινγίεο)

2009-10

10

120

18

0

*

0

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ

2008-09

48-50

250

26-20

104-107

*

35

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ: Οηθνλνκηθή θαη
Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε
ΝΑ Δπξώπε

2007-08

11

110

9

6

*

8

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ: Σπνπδέο ζηηο
Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό
ηωλ Φωξώλ ζηε ΝΑ
Δπξώπε

-

10

120

10

15

*

22

Τκήκα
Μεραλνιόγωλ
Μεραληθώλ

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ

2010-11

58

-

55

18

*

58

Τκήκα
Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηθήο
θαη Τειεπ/λωληώλ

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ

2010-11

57

-

51

15

1

65
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Πίλαθαο 2: Πξνζωπηθό ηωλ Τκεκάηωλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Τκήκαηα

Σπλνιηθόο
αξηζκόο
κειώλ

Αξηζκόο
Καζεγεηώλ

ΑξηζκόοΛε
θηόξωλ

Αξηζκόο
ΔΔΓΗΠ

Αξηζκόοζπκβα
ζηνύρωλ

Καζεγεηώλ

Αξηζκόο
Δπίθνπξωλ
Καζεγεηώλ

ΑξηζκόοΑλα
πιεξωηώλ

ΠΓ 407*

ΓΔΠ/ΔΔΓΗΠ

Αληηζηνηρία
ηνπ
πξνεγνύκελνπ
αξηζκνύ ζε
ζέζεηο
πιήξνπο
απαζρόιεζεο

Σρέζεδηδαζθό
ληωλ
/δηδαζθνκέλωλ

Τκήκα Νεπηαγωγώλ

24

4

3

7

10

0

11

11/24

35/521

1/17

Τκήκα
ΓεκνηηθήοΔθπαίδεπζεο

24

4

4

11

4

1

6

6/24

30/486

1/16

Τκήκα Βαιθαληθώλ
Σπνπδώλ

22

0

6

7

7

2

16

16/22

38/858

1/23

Τκήκα Μεραλνιόγωλ
Μεραληθώλ

18

4

5

3

3

3

17

17/18

35/447

1/13

Τκήκα Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηθήο θαη
Τειεπηθνηλωληώλ

11

1

1

4

3

2

31

31/11

42/284

1/8

* Αλαθέξεηαη ζε αξηζκφ ζπκβάζεσλ – φρη δηδαζθφλησλ (π.ρ. Αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη δχν ζπκβάζεηο, ρεηκεξηλή θαη εαξηλή, ηφηε κεηξψληαη δχν
ζπκβάζεηο)
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Πίλαθαο 3: Φνηηεηέο αλά Πξόγξα κκα Σπνπδώλ ηωλ Τκεκάηωλ
Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ λενεηζαρζέληωλ θνηηεηώλ αλά θαηεγνξία
Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθώλ &
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Σπλνιηθόο
αξηζκόολενεηζα
ρζέληωλ

Τκήκα
Νεπηαγωγώλ

Με
θαηαηαθηήξηεοεμε
ηάζεηο

Άιιεο
θαηεγνξίεο

Αιινδαπνί
θνηηεηέο

521

100

174

3

78

8

23

9

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ: Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο

41

0

0

0

0

41

0

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ: Γλωζηηθή & Κηλεηηθή
Αλάπηπμε

20

0

0

0

0

20

0

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ: Γεκηνπξγηθή Γξαθή

35

0

0

0

0

35

0

Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ

11

0

0

0

0

11

0

26

4

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ

148

187

8

101

12

25

17

486

122

27

0

0

0

0

27

0

27

30

7

0

0

0

0

7

0

7

1

175

162

0

0

6

7

7

858

101

16

0

0

0

0

16

0

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ

Τκήκα
Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηθήο
θαη
Τειεπ/λωληώλ

Από
κεηεγγξαθέο
(εθξνέο)

130

Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ

Τκήκα
Μεραλνιόγωλ
Μεραληθώλ

Από
κεηεγγξαθέο
(εηζξνέο)

Αξηζκόο
απνθνίηωλ
θαηά ην
έηνο
αλαθνξάο*

Μέζνο
βαζκόο
πηπρίνπ
θαηά ην
έηνο
αλαθνξάο
*

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ

Τκήκα
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα
ΓεκνηηθήοΔθπα Σπνπδώλ: Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο
θαη Νέεο Τερλνινγίεο
ίδεπζεο

Τκήκα
Βαιθαληθώλ
Σπνπδώλ

Μεεηζαγωγηθ
έο εμεηάζεηο

Σπλνιηθόο
αξηζκόο
εγγεγξακκέλ
ωλ
θνηηεηώλ ζε
όια ηα έηε
θαηά ην έηνο
αλαθνξάο*

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ: Οηθνλνκηθή θαη
Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ
Δπξώπε
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ: Σπνπδέο ζηηο Γιώζζεο
θαη ηνλ Πνιηηηζκό ηωλ Φωξώλ ζηε
ΝΑ Δπξώπε

Καηαλνκή βαζκνινγίαο πηπρίνπ

Πνζνζηό
θνηηεηώλ επί
ηωλ
εηζαγνκέλωλ
πνπ ΓΔΝ
νινθιήξωζαλ
ηηο ζπνπδέο
ηνπο ζε 2*Ν
ρξόληα **

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10

8,14

0.00%

3.70%

66.00%

30.70%

8.24

0.00%

1.60%

50.80%

45.90%

6.73

5.00%

52.00%

40.00%

3.00%

6.64

2.22%

82.22%

13.33%

2.22%

88.64%

7.52

0.00%

10.50%

78.90%

10.50%

68.42%

16.00%

0

304

2

4

7
113

34

0

0

0

0

34

0

Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ

8

0

0

0

0

8

0

30

0

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ

49

107

0

79

2

19

0

447

45

Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ

7

0

0

0

0

7

0

45

4

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ

43

80

9

62

0

14

2

284

19

Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ

1

0

0

0

0

1

0

15

0

3
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Πίλαθαο 4 1: Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα αλά Τκήκα (από ην 2004 έωο ην 2012)
Τκήκαηα

Σύλνιν Δξεπλεηηθώλ
θαη Αλαπηπμηαθώλ
Κνλδπιίωλ (θύθινο
εξγαζηώλ)

Δξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά θνλδύιηα
Από Διιεληθέο
Από ηνΔμωηεξηθό
πεγέο/θνξείο

Παξαηεξήζεηο

Τκήκα Νεπηαγωγώλ
36

31

5

Τκήκα
ΓεκνηηθήοΔθπαίδεπζεο

21

17

4

Τκήκα Βαιθαληθώλ
Σπνπδώλ

9

9

0

Τκήκα Δηθαζηηθώλ θαη
Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ

3

1

2

142

108

34

11

8

3

71

67

4

293

241

52

Τκήκα Μεραλνιόγωλ
Μεραληθώλ
Τκήκα Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηθήο θαη
Τειεπηθνηλωληώλ
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο
Σύλνιν:

1

Ο Πίνακασ ςυμπλθρώκθκε από ςτοιχεία τθσ βάςθσ δεδομζνων τθσ Επιτροπισ Ερευνών του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ. Τα δεδομζνα αναφζρονται από το 2004 ζωσ το 2012
κακώσ ςτθν προθγοφμενθ ζκκεςθ τθσ ΜΟΔΙΠ δεν είχε ςυμπεριλθφκεί ο ςυγκεκριμζνοσ πίνακασ.
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Πίλαθαο 5:Λνηπέο Υπεξεζίεο αλά Τκήκα ηνπ Ηδξύκαηνο
Τκήκαηα

Σπλνιηθόο
αξηζκόο
Γηνηθεηηθνύ
πξνζωπηθνύ
θαηά ην έηνο
αλαθνξάο*

Τκήκα Νεπηαγωγώλ
Τκήκα
ΓεκνηηθήοΔθπαίδεπζεο
Τκήκα Βαιθαληθώλ
Σπνπδώλ
Τκήκα Μεραλνιόγωλ
Μεραληθώλ
Τκήκα Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηθήο θαη
Τειεπηθνηλωληώλ

Σρέζε ηνπ αξηζκνύ
Γηνηθεηηθνύ Πξνζωπηθνύ
Πξνο
ζπλνιηθό
αξηζκό
Γηδαθηηθνύ
Πξνζωπηθνύ

Πξνοζπλνιηθό
αξηζκόθνηηεηώλ

4

4/35

4/521

4

4/30

4

Σπλνιηθόο
αξηζκόο
Τερληθνύ
Πξνζωπηθνύ
θαηά ην έηνο
αλαθνξάο

Σρέζε ηνπ αξηζκνύ Τερληθνύ
Πξνζωπηθνύ

Αξηζκόο
Ζ/Υ
δηαζέζηκωλ
γηα ρξήζε
από
θνηηεηέο

Αξηζκόο ζέζεωλ
εθπαίδεπζεο ζηηο
αίζνπζεο

ΑξηζκόοΑηζνπζώλδηδαζθαιίαο

Πξνο
ζπλνιηθό
αξηζκό
Γηδαθηηθνύ
Πξνζωπηθνύ

Πξνοζπλνιηθό
αξηζκόθνηηεηώλ

0

0

0

21

4/486

0

0

0

19

4/38

4/858

0

0

0

32

10

7

0

6

6/35

6/447

0

0

0

24

7

3

3

1

3

3/42

3/284

2

2/42

2/284

70

6

3

2

1

0-50

15
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9

51100

2

101200

Αξηζκόο ζέζεωλ
εθπαίδεπζεο ζηα
εξγαζηήξηα

Αξηζκόοεξγαζηεξίωλ

<200

0-50

7

1

7

1

2

6
1

1

1

51100

101200

<200

0

0

0

2

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

5

5

0

0

0

45

Πίλαθαο 6: Κεληξηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Ηδξύκαηνο
Υπεξεζίεο

Σπλνιηθόο
αξηζκόο
πξνζωπηθνύ

ΑξηζκόοΓηνηθε ΑξηζκόοΤερληθ
ηηθνύΠξνζωπη νύΠξνζωπηθν
θνύ
ύ

ΑξηζκόοΆιινπ
Πξνζωπηθνύ

Δύξνοδηαδηθηπ
αθήο ζύλδεζεο

Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο

8

5

0

3

1 Gbps

Τκήκα Μεραλνξγάλωζεο

1

1

0

0

1 Gbps

Γξακκαηεία Γηνηθνύζαο

1

1

0

0

1 Gbps

1

0

0

1

1 Gbps

4

2

0

2

1 Gbps

Γξακκαηεία Σρνιήο

3

2

0

1

1 Gbps

Γξακκαηείεο Τκεκάηωλ

21

17

1

3

1 Gbps

Σίηηζε

0

0

0

0

1 Gbps

ΦνηηεηηθήΣηέγε

0

0

0

0

1 Gbps

Βηβιηνζήθε

4

4

0

0

1 Gbps

Σύλνιν:

43

32

1

10

Γξακκαηεία ΠξνέδξνπΓηνηθνύζαο
Δπηηξνπήο
Γξακκαηεία ΔηδηθνύΛνγαξηαζκνύ
Έξεπλαο

Κνλδύιηα Ταθηηθνύ
Πξνϋπνινγηζκνύ θαη ΠΓΔ αλά
θνηηεηή ζε Δπξώ
Σπλνιηθόο αξηζκόο βηβιίωλ

2011

2012

1,110.59

3,200,860.00

Κονδύλια
Τακηικού
Προϋπολογιζμ
ού και ΠΔΕ
ανά θοιηηηή

Παραηηρήζεις

Σχλνιν: 33831
Βηβιηνζήθε Παηδ. Σρνιήο Φιψξηλαο: 27445
Βηβιηνζήθε ΤΜΠΤ: 3186
Βηβιηνζήθε ΤΜΜ: 3200

Αξηζκόο βηβιίωλ ζηε Βηβιηνζήθε
ηνπ Ηδξύκαηνο αλά θνηηεηή
Αξηζκόοδηαζέζηκωλ δωκαηίωλ
Αξηζκόοζηηηδόκελωλθνηηεηώλ

36 θιίλεο ζηε Φιψξηλα
Σχκβαζε γηα 500 θνηηεηέο ζηε Φιψξηλα
Σχκβαζε γηα 450 θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
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