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1. ΔΙΑΓΩΓΗ
1.1. Παποςζίαζη ηος Σμήμαηορ Φςηικήρ Παπαγωγήρ και ηηρ πόληρ
Φλώπιναρ
Σν ηκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο ην
εαξηλφ εμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο 1979-1980 κε ειάρηζηεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο,
καδί κε ην ηκήκα Λνγηζηψλ σο απηνδχλακν Κ.Α.Σ.Δ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 1983
ελζσκαηψζεθε ζην Σ.Δ.Η. Κνδάλεο (ζεκεξηλφ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο) θαη απφ ηφηε καδί κε ην
ηκήκα Εστθήο Παξαγσγήο απνηεινχλ ηε ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ε νπνία ιεηηνπξγεί
σο Παξάξηεκα ηνπ Σ.Δ.Η. Γ. Μαθεδνλίαο. ην ηκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο ππάξρνπλ
επηκέξνπο θαηεπζχλζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα θαη΄ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα.
Οη θαηεπζχλζεηο απηέο είλαη νη εμήο :


Καηεχζπλζε Γεσξγίαο.



Καηεχζπλζε Οπσξνθεπεπηηθψλ.

Δπίζεο ππάξρνπλ δχν ηνκείο καζεκάησλ, νη νπνίνη θαζνξίζηεθαλ κε απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ
Σκήκαηνο θαη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηε δηδαζθαιία θάζε καζήκαηνο. Οη ηνκείο απηνί
είλαη :


Σνκέαο Γεληθψλ καζεκάησλ



Σνκέαο Δηδηθψλ Μαζεκάησλ

ην πξφγξακκα καζεκάησλ ππάξρνπλ καζήκαηα ππνρξεσηηθά (Τ) θαη καζήκαηα επηινγήο
ππνρξεσηηθά (ΔΤ). Απφ ην ηέηαξην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ιακβάλνπλ ρψξα νη δχν
θαηεπζχλζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δπίζεο ζηνλ θχθιν ζπνπδψλ ππάξρνπλ αιπζίδεο
καζεκάησλ (Α1, Α2 – Β1, Β2 θ.ι.π.) Οη αιπζίδεο απηέο ησλ καζεκάησλ απφ ην φγδνν
εμάκελν παχνπλ λα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηηο δχν
θαηεπζχλζεηο ππάξρνπλ θαη θνηλά καζήκαηα.
Καηά ην Αθαδεκατθφ Έηνο 1999-2000 δεκηνπξγήζεθε ζην Παξάξηεκα Φιψξηλαο θαη ην
ηκήκα Δκπνξίαο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ. Ζ ρνιή Σερλνινγίαο
Γεσπνλίαο απνηειεί έλα απφ ηα ηξία Παξαξηήκαηα ηνπ Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ην νπνίν
εδξεχεη ζην λνκφ Φιψξηλαο θαη είλαη ζπγθεληξσκέλν ζ΄ έλα θαηαπιεθηηθφ καγεπηηθφ ηνπίν
δπηηθά ηεο πφιεο Φιψξηλαο.
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Ο λνκφο Φιψξηλαο έρεη πιεζπζκφ 54.768, ελψ ε πφιε πεξίπνπ 14200. Αλήθεη ζηε
Πεξηθέξεηα ηεο Γ. Μαθεδνλίαο ηεο ρψξαο καο θαη ζπλνξεχεη βφξεηα κε ην θξάηνο FYROM,
αλαηνιηθά κε ην λνκφ Πέιιαο, λφηηα κε ηνπο λνκνχο Κνδάλεο θαη Καζηνξηάο θαη δπηηθά κε
ην θξάηνο ηεο Αιβαλίαο. Ζ Φιψξηλα είλαη κία κηθξή επαξρηαθή πφιε ζε αθξηηηθή πεξηνρή
ηεο ρψξαο κε ζρεηηθή δχζθνιε πξφζβαζε απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη θπξίσο απφ ηελ
πξσηεχνπζα Αζήλα. Ζ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε απφ ηε Κνδάλε φπνπ εδξεχεη ην Κεληξηθφ
Ίδξπκα ηνπ Σ.Δ.Η Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη πεξίπνπ 85 ρηιηφκεηξα, κε απνηέιεζκα ε
ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ λα δπζρεξαίλεηαη θαη λα είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε.
Παξνπζηάδεη φκσο κία κνλαδηθή θπζηθή νκνξθηά πνπ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ελφο
κεγάινπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ.
Δθηφο απφ ην Παξάξηεκα ηνπ ΣΔΗ, ζηε Φιψξηλα ιεηηνπξγνχλ θαη Σκήκαηα Παλεπηζηεκίνπ
φπσο,

είλαη ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Νεπηαγσγψλ,

Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ θαη Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ

Σερλψλ, ηα νπνία αλήθνπλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γ. Μαθεδνλίαο.

1.2. Γενικά για ηην Δζωηεπική Αξιολόγηζη
Δίλαη γλσζηφ, φηη ζηελ Διιάδα, κέρξη πξφζθαηα, δελ ππήξρε ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο γεληθφηεξα, αιιά θαη ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ε πγεία θαη ε παηδεία. ηε ρψξα καο, κφιηο, ην 2005 ζεζπίδεηαη κε ην
Νφκν 3374, έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.).
Ννκνζεηηθά, κε ην άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ 3577/2007 θαη κε ην άξζξν 28 ηνπ Νφκνπ
3794/2009, ζε ζπλέρεηα ηνπ 3374, εληζρχεηαη ν ζεζκφο απηφο θαη ζεζκνζεηείηαη ε δηαξθήο
αμηνιφγεζε ησλ Α.Δ.Η. κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ πνπ
πξνζθέξνπλ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία (Α.ΓΗ.Π., http://www.hqaa.gr/).
Με ην Νφκν 3374 ηνπ 2005 ηδξχεηαη ε Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π), αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή ε νπνία έρεη σο έξγν, ηελ ζηήξημε σο
πξνο ηηο δηαδηθαζίεο, ησλ Α.Δ.Η., γηα ηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ
πνπ πξνζθέξνπλ. Με ην Νφκν 3374 θαζηεξψλεηαη επίζεο θνηλφ ζχζηεκα-δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Η.
Ζ Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν θαη ηελ
Αξρή ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π., 2007β):
«ηνρεχεη: ηε δηαζθάιηζε θαη ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο,
ησλ ζπνπδψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα Α.Δ.Η. ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο
ηνπο.
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Απνζθνπεί: ηελ ελίζρπζε ησλ Σκεκάησλ, ρνιψλ θαη Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο
ζηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπο, ζην πιαίζην ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο κε
ηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη απφ άιιεο κνλάδεο ή ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηνπ
εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ.
Πξνυπνζέηεη: Δληαία πξνζέγγηζε ζε παλειιαδηθφ επίπεδν γηα ηε δηαξθή θαηαγξαθή,
θαηαλφεζε θαη ζπζηεκαηηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ησλ Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ (Σκεκάησλ
ή ρνιψλ) θαη ζπλεπψο ησλ Ηδξπκάησλ ζηα νπνία αλήθνπλ. Δπίζεο πξνυπνζέηεη, δηαξθή
αμηνιφγεζε θαη επαλεθηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηεο έξεπλαο θαη φισλ γεληθά ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα Α.Δ.Η.».
Με ηε ζχζηαζή ηεο, ε Α.ΓΗ.Π. σο αλεμάξηεην ζεζκηθφ φξγαλν πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη
επνπηεχεηαη σο πξνο ηε λνκηκφηεηα, απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ., ζηειερψζεθε απφ
αλψηαηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.
χληνκα δε, θαζηέξσζε: θξηηήξηα θαη δείθηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο θαη φξγαλα ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ αμηνιφγεζε, ζε επίπεδν
Ηδξπκάησλ θαη Αθαδεκατθήο Μνλάδαο (ρνιή ή Σκήκα).
Ζ Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε είλαη γηα θάζε Ίδξπκα, ρνιή ή Σκήκα κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία
πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο, ζε φια ηα
ζηάδηα θαη ηηο θάζεηο πινπνίεζήο ηνπ. Απηή απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ,
ηφζν ηα Ηδξχκαηα, φζν θαη νη επηκέξνπο κνλάδεο ηνπο (ρνιέο ή Σκήκαηα), επηδηψθνπλ λα
ζεζπίζνπλ δηαδηθαζίεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζχλζεηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ηνπο
έξγνπ.
Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε είλαη κία ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελε ζπιινγηθή δηαδηθαζία, ε
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηεο ΟΜ.Δ.Α. ζε δχν ζπλερφκελα δηδαθηηθά εμάκελα θαη
πξνυπνζέηεη ηε ζχληαμε Δηήζησλ Δζσηεξηθψλ Δθζέζεσλ. Οη Δηήζηεο Δζσηεξηθέο Δθζέζεηο
ππνβάιινληαη κε επζχλε ηεο Αθαδεκατθήο Μνλάδαο ζηε ΜΟ.ΓΗ.Π. ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο
πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.
Ζ δηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη πεξηνδηθά κε ηε ζχληαμε ηεο
Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε ΜΟ.ΓΗ.Π. ηνπ νηθείνπ
Ηδξχκαηνο θαη κέζσ απηήο θνηλνπνηείηαη ζηελ Α.ΓΗ.Π., πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί ε
Γηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
ππνβάιιεηαη ζηε ΜΟ.ΓΗ.Π. δχν κήλεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο Δηήζηαο Δζσηεξηθήο Έθζεζεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο.
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1.3. Δζωηεπική αξιολόγηζη ηος Σμήμαηορ ΦΠ
Σν αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009, ην ηκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο πηνζέηεζε ην ζχζηεκα ηεο
εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηνπο δείθηεο ηεο Α.ΓΗ.Π. Ξεθίλεζε δε
ηε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ έηνπο 2008-2009 θαη
ζπλέρηζε ζην εαξηλφ εμάκελν ηνπ ηδίνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (2008-2009).
χκθσλα κε ην Νφκν 3374, ε Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜ.Δ.Α.) νξίδεηαη απφ ηε
ρνιή ή ην Σκήκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε αμηνιφγεζε, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζήο
ηνπ.
Ζ ΟΜ.Δ.Α. ηνπ Σκήκαηνο ΦΠ αξρηθά απνηειείην απφ ηνπο:


Δπζηάζην Σακνπηζίδε Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο



Παχιν Γειεγεσξγίδε Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο θαη



Δπάγγειν Πέζζην, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο

Μεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Πέζζηνπ κε ηελ κε αξηζκ. Πξση. 285/25-5-2009 αίηεζε
παξαίηεζήο ηνπ ε νκάδα ΟΜ.Δ.Α. ηνπ Σκήκαηνο αλαζπγθξνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε
ηελ απφθαζε 3/19-6-2009 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηνπο Θεαλψ Λαδαξίδνπ Δπίθνπξν
Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο θαη Ησάλλε θνξίλε θνηηεηή.
Ζ ΟΜ.Δ.Α. ηνπ Σκήκαηνο παξαθνινχζεζε ηε ζπκπιήξσζε ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ θαη
Δξσηεκαηνινγίσλ ζπγθέληξσζε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηνηρεία θαη
ζπλέηαμε ηελ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (Απην-αμηνιφγεζεο) ηεο αθαδεκατθήο
Μνλάδαο (Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο, 2009). Ζ
δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κε ηελ ππνβνιή ηεο ζηε ΜΟ.ΓΗ.Π. ηνπ Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
θαη κέζσ απηήο, ζηελ Α.ΓΗ.Π. ην Γεθέκβξην ηνπ 2009. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ηνπ Σκήκαηνο, ε αμηνιφγεζε ζπλέρηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά αλά αθαδεκατθφ έηνο,
απφθαζε πνπ ηεξείηαη κέρξη ζήκεξα.
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ηπρφλ αδπλακηψλ θαη
ειιείςεσλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Σ.Δ.Η. Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο.
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2. ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
2.1. Δπωηημαηολόγια και Απογπαθικά Γεληία
Ζ Α.ΓΗ.Π. γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε ζχληαμε ηεο Δηήζηαο
Δζσηεξηθήο Έθζεζεο ζηνηρείσλ κε ππεπζπλφηεηα, αθξίβεηα θαη δηαθάλεηα, ζπλέηαμε Δηδηθά
Δξσηεκαηνιφγηα θαη Απνγξαθηθά Γειηία θαη πξφηεηλε ζηηο αθαδεκατθέο κνλάδεο θαη ζηα
Ηδξχκαηα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ηε ζπκπιήξσζή ηνπο θάζε εμάκελν απφ φια ηα κέιε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο. Σα Δηδηθά απηά
έληππα ζρεηίδνληαη σο αθνινχζσο, κε ην:
Δκπαιδεςηικό Πποζωπικό:
1. Αηνκηθφ Γειηίν Γηδάζθνληνο
2. Γειηίν Δμακεληαίνπ Μαζήκαηνο
Γιοικηηικό Πποζωπικό:
3. Αηνκηθφ Γειηίν Γηνηθεηηθνχ Έξγνπ
Άλλοι:
4. Αηνκηθφ Γειηίν Έξγνπ
Φοιηηηέρ/ποςδαζηέρ:
5. Δξσηεκαηνιφγην Φνηηεηψλ
Γηα λα δηεπθνιχλεη δε ηηο ρνιέο ή ηα Σκήκαηα, πξνρψξεζε θαη ζηελ έθδνζε ελφο πιαηζίνπ
νδεγηψλ γηα ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Δζσηεξηθψλ Δθζέζεσλ (Α.ΓΗ.Π. 2007α θαη 2007β). Σα
πξνηεηλφκελα δειηία κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ ή θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηηο ρνιέο ή ηα
Σκήκαηα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιεξέζηεξα ζε ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο.
Απφ ηα παξαπάλσ πέληε πξφηππα Δηδηθψλ Δληχπσλ άληιεζεο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ
ηεθκεξίσζεο πνπ ζπλέηαμε ε Α.ΓΗ.Π., ην ηκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη ε ΟΜ.Δ.Α. ηνπ
Σκήκαηνο, πηνζέηεζε ηα έληππα 1, 2 θαη 5. Δηδηθφηεξα γηα ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ
Αμηνινγήζεσλ θαη ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, πηνζεηήζεθε ην:


Αηνκηθφ Γειηίν Γηδάζθνληνο



Γειηίν Δμακεληαίνπ Μαζήκαηνο θαη



Δξσηεκαηνιφγην Φνηηεηψλ
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Απφ ηελ αξρηθή εθδνρή ησλ εληχπσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ πξψηε Δηήζηα
Αμηνιφγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ Δζσηεξηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο
ηνπ Σκήκαηνο θαηά ην έηνο 2009 ζηελ παξνχζα κειέηε ζα πξνηαζνχλ θάπνηεο αιιαγέο,
ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο.

2.2. Κπιηήπια και δείκηερ αξιολόγηζηρ
Σα βαζηθά θξηηήξηα θαη δείθηεο ηεο αμηνιφγεζεο νξίδνληαη απφ ην Νφκν 3374/2005 (άξζξν
3) σο αθνινχζσο:
1. Πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ
 Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
 Πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο
 Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ
 Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα
 Γηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο
 Βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
 Αλαινγία δηδαζθφλησλ /δηδαζθνκέλσλ






πλεξγαζία κεηαμχ δηδαζθφλησλ /δηδαζθνκέλσλ
χλδεζε έξεπλαο κε ηελ δηδαζθαιία
Δπίπεδν θαη επηθαηξφηεηα ησλ παξερνκέλσλ γλψζεσλ
πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά θέληξα/εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν
Κηλεηηθφηεηα δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ

2. Πνηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ
 Πξναγσγή ηεο έξεπλαο απφ ηελ αθαδεκατθή κνλάδα
 Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Σκήκα
 Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο
 Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
 Βαζκφο αλαγλψξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα απφ ηξίηνπο
 Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο
 Γηαθξίζεηο θαη βξαβεχζεηο ηεο έξεπλαο
 Βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηελ έξεπλα
3. Πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
 Βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο


απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο
Γνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
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Απνθπγή επηθάιπςεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ
Δμεηαζηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ζην Σκήκα
Τπνζηήξημε απφ δηαζέζηκεο εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο
Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ

4. Πνηφηεηα ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ
 Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ
 Τπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο
 Τπνδνκέο πάζεο θχζεσο




Βαζκφο αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο (πιελ
εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ)
Βαζκφο δηαθάλεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ
Βαζκφο δηαθάλεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ

Σα θξηηήξηα θαη νη δείθηεο ηεο αμηνιφγεζεο ηππνπνηνχληαη, ζπκπιεξψλνληαη θαη
εμεηδηθεχνληαη κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ εθδίδεη ε Α.ΓΗ.Π., αιιά είλαη
δπλαηφ λα εκπινπηίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη νη δείθηεο, κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο θάζε
αθαδεκατθήο κνλάδαο θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο.
εκεηψλεηαη φηη ε “Απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο είλαη ε πξναγσγή ηεο
αλάπηπμεο θαη ηεο κεηάδνζεο ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε ηεο Γεσπνλίαο
κε ηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηθήο
παξαγσγήο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα
ησλ ζπνπδαζηψλ, νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο απνθηνχλ ηα απαξαίηεηα
εθφδηα γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε”.
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3. ΠΡΟΣΑΔΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΓΙΑ

ΣΗ

ΒΔΛΣΙΩΗ

ΣΟΤ

ΤΣΗΜΑΣΟ

3.1. Γιαθοποποίηζη ζηόσων και δεικηών
Δμαηηίαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ έζεζε ν λφκνο 3374 θαη ε
Α.ΓΗ.Π., ηέζεθαλ εθ λένπ θάπνηνη εηδηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο θαη νη νπνίνη
εκπεξηέρνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ. Οη ζηφρνη απηνί είλαη νη αθφινπζνη:
1. πλερήο Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο
2. Αλάπηπμε ηεο Έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο θαη
ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ, ζην εζληθφ
θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ
3. Αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή
ιεηηνπξγία
4. Δλίζρπζε ηεο Δμσζηξέθεηαο θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηε κεηαθνξά εκπεηξηψλ,
πξνο φθεινο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
5. Βειηίσζε ηεο Πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ζχλδεζε ηνπο
κε ηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο
6. πλερήο βειηίσζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνο φθεινο ησλ
ζπνπδαζηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο.
Οη ζηφρνη απηνί ζπλδέζεθαλ σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο κε δείθηεο, νη νπνίνη θαη
απηνί πξνέθπςαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη απφ ηα πξφηππα εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηεο
Α.ΓΗ.Π. θαη νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
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Πίλαθαο 1. ηφρνη & Γείθηεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο
Φπηηθήο Παξαγσγήο
ηξαηεγηθνί ηφρνη

Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο ηφρσλ
o
o
o

1. πλερήο Πνηνηηθή
αλαβάζκηζε θαη
επηθαηξνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ
γηα ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ
ηκήκαηνο θαη ησλ
απνθνίησλ ηνπ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
2. Αλάπηπμε ηεο Έξεπλαο
θαη ηεο θαηλνηνκίαο γηα
αληαγσληζηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ζην εζληθφ θαη
δηεζλέο πεξηβάιινλ

o
o
o
o

o
o
3. Αλάπηπμε ηεο ρξήζεο
ΣΠΔ
γηα απνηειεζκαηηθφηεξε
δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή
ιεηηνπξγία

o
o
o
o
o
o

4. Δλίζρπζε ηεο
Δμσζηξέθεηαο θαη ησλ
ζπλεξγαζηψλ γηα κεηαθνξά
εκπεηξηψλ ,πξνο φθεινο ηνπ
Σκήκαηνο θαη ηεο ηνπηθήο

o

Αξηζκφο ελεξγψλ θνηηεηψλ
Αξηζκφο ελεξγψλ θνηηεηξηψλ
Αξηζκφο θνηηεηψλ απφ Δληαία Λχθεηα ή ΣΔΔ ή
άιιεο θαηεγνξίεο
Αξηζκφο απνθνηηεζάλησλ πξνπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ
Πνζνζηφ απνθνηηεζάλησλ πξνπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ σο πξνο ηνπο ελεξγνχο θνηηεηέο
Μέζνο ρξφλνο απνθνίηεζεο
Αξηζκφο μέλσλ θνηηεηψλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νκνγελψλ, γηα
πιήξε θνίηεζε).
Αξηζκφο ιηκλαδφλησλ θνηηεηψλ (πέληε
ηειεπηαία ρξφληα).
Μέζν εμάκελν έλαξμεο ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο,
Μέζν εμάκελν νινθιήξσζεο ηεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο,
Μέζνο βαζκφο πηπρίνπ
Πνζνζηφ απνθνίησλ πνπ ζπλερίδεη κε
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.
Αξηζκφο πηζηνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο απφ
δηεζλείο νξγαληζκνχο, Παλεπηζηήκηα θαη
εξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα
Πνζφηεηα δεκνζηεχζεσλ αλά κέινο Δ.Π.
Πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο γηα έξεπλα ζην
Σκήκα
Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο επηζηεκνληθψλ
εξεπλψλ αλά κέινο ΔΠ
Αξηζκφο ζπκκεηνρήο κειψλ ΔΠ ζε
δηαηκεκαηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
Αξηζκφο ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα.
Αξηζκφο ζπκκεηνρήο κειψλ ΔΠ ζε
ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ
πεξηνδηθψλ δηεζλνχο θχξνπο
Πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην
Γηαδίθηπν γηα ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ.
αξηζκφο καζεκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα
λέεο ηερλνινγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
Αξηζκφο καζεκάησλ πνπ ε δηδαζθαιία γίλεηαη
κε ρξήζε Ζ/Τ
Αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηα νπνίν αλαπηχρζεθε
ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
Αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηα νπνία ππάξρεη
ειεθηξνληθφ πιηθφ εμέηαζεο
Αξηζκφο εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ γηα ηα
νπνία αλαπηχρζεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα
επνπηεπφκελε απηφ – δηδαζθαιία
Αξηζκφο επηζθεπηψλ ηνπ Portal
Αξηζκφο ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο, πνπ
ζπλάπηεηαη κε άιιν Σκήκα ή Παλεπηζηήκην
ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ
Αξηζκφο δηαιέμεσλ πνπ δφζεθαλ απφ κέιε
Δ.Π. θαη άιινπο δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο
θαη πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο

Μέηξεζε ζε
Πιήζνο αηφκσλ
Πιήζνο αηφκσλ
Πιήζνο αηφκσλ
Πνζνζηφ (%)
Έηε
Πιήζνο αηφκσλ
Πιήζνο αηφκσλ
Δμάκελν
Δμάκελν
Βαζκφο
Πνζνζηφ (%)
Πιήζνο

Πιήζνο
Πνζνζηά
ε επξψ
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο

Πνζνζηφ (%)
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
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θνηλσλίαο

o

o
o
o
o
5. Βειηίσζε ηεο Πηπρηαθήο
εξγαζίαο θαη ηεο Πξαθηηθήο
άζθεζεο θαη ζχλδεζε κε
ηελ αγνξά εξγαζίαο

o
o
o
o

o
6. πλερήο βειηίσζε
Γηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ
γηα ηνλ ζπνπδαζηή θαη ηελ
θνηλσλία

o
o
o
o

Αξηζκφο ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο, πνπ
ζπλάπηεηαη κε ηνπηθνχο αλαπηπμηαθνχο θαη
άιινπο θνξείο γηα επίιπζε ηνπηθψλ
πξνβιεκάησλ
Αξηζκφο επηζθέςεσλ μέλσλ θαη ειιήλσλ
θαζεγεηψλ ζην Σκήκα
Αξηζκφο επηζθέςεσλ ειιήλσλ θαζεγεηψλ
ζε άιια Παλεπηζηήκηα εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ
Πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε μέλα
Παλεπηζηήκηα κέζσ ERASMUS
Μέζε ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη ηελ πξψηε
απαζρφιεζε,
Πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ εθπνλνχλ πηπρηαθή
εξγαζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο
αλαπηπμηαθνχο θνξείο
Πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ θάλνπλ πξαθηηθή
άζθεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο
Πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ πνπ εξγάδεηαη
Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο εξγνδνηψλ απφ ηηο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη
απφθνηηνη απφ ην ΠΠ (κέζσ
εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο εξγνδφηεο)

Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο θνηηεηψλ θαη κειψλ
Δ.Π. απφ ηελ Γξακκαηεία
Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο θνηηεηψλ θαη κειψλ
Δ.Π. απφ ηελ Βηβιηνζήθε
Πνζνζηφ ειεθηξνληθά παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ.
Βαζκφο θάιπςεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ ζην
Σκήκα.
Βαζκφο θαηαλνκήο δηνηθεηηθψλ θαη
αθαδεκατθψλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ
θαη ειέγρνπ

Πιήζνο

Πιήζνο
Πιήζνο
Πνζνζηφ (%)
Έηε
Πνζνζηφ (%)
Πνζνζηφ(%)
Πνζνζηφ(%)
Πιήζνο

Πνζνζηφ (%)
Πνζνζηφ (%)
Πνζνζηφ (%)
Πνζνζηφ (%)
Πνζνζηφ (%)

3.2. Πποηάζειρ βεληίωζηρ επωηημαηολογίων και Απογπαθικών Γεληίων
Απφ ηελ νκάδα ηεο παξνχζαο κειέηεο επίζεο, εθηηκήζεθε φηη ζηε ινγηθή ησλ πξνηχπσλ πνπ
δεκηνχξγεζε ε Α.ΓΗ.Π. ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ εληχπσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα Παλεπηζηεκηαθέο αθαδεκατθέο κνλάδεο θαη εληχπσλ γηα Σερλνινγηθέο
αθαδεκατθέο κνλάδεο. Τπάξρνπλ άιισζηε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
θαη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία π.ρ. ηελ χπαξμε ππνρξεσηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη αζθήζεσλ
πξάμεο ζηα ηερλνινγηθά ηδξχκαηα, ππνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε, θ.ά.
ην πιαίζην ηέηνησλ αιιαγψλ πξνηείλνληαη επηπιένλ εξσηήζεηο, απαινηθή εξσηήζεσλ θαη
αιιαγέο εξσηήζεσλ ζην Γειηίν εμακεληαίνπ καζήκαηνο θαη ζην εξσηεκαηνιφγην θνηηεηψλ
(Πίλαθαο 2). Δπίζεο πξνηείλνληαη επηπιένλ εξσηήζεηο ζηα θξηηήξηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
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ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ (Α.ΓΗ.Π., 2007β,γ). Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηπιένλ
εξσηήζεσλ θαη ζρεηηθψλ αιιαγψλ θαίλνληαη ζηα παξαθάησ θεθάιαηα.
Πίλαθαο 2. Γεληθέο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηα έληππα ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζην ηκήκα
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ή
ΓΔΛΣΙΟ
ΑΣΟΜΙΚΟ
ΔΝΣΤΠΟ
ΓΙΓΑΚΟΝΣΑ
ΓΔΛΣΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΤ

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ
ΑΛΛΑΓΔ
ΚΑΜΗΑ
ΑΛΛΑΓΖ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ

ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟ
ΣΩΝ
ΔΝΟΣΖΣΩΝ Η- ΗV
ΑΛΛΑΓΖ Δ ΔΡΩΣΖΖ ΣΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ V
ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΑΠΑΛΟΗΦΖ
ΔΡΩΣΖΔΩΝ
ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟ ΔΝΟΣΖΣΑ
Ο ΦΟΗΣΖΣΖ
ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟ
ΣΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΟΤ
ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ
ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟ
ΣΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΟΤ
ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ
ΜΔ
ΔΡΩΣΖΔΗ ΓΔΝΗΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΗ
ΥΔΣΗΚΑ
ΜΔ
ΣΖΝ
ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟ
ΦΟΗΣΖΣΔ ΚΑΗ ΠΡΟ ΑΛΛΟΤ
ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟ
ΣΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ

Παξάιιεια, πξνηείλεηαη ζην πιαίζην ηεο Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, λα αμηνινγείηαη ην
Δξγαζηήξην σο μερσξηζηφ κάζεκα, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πξηλ
ηελ απνθνίηεζε ηνπ πνπδαζηή. ηε δηαδηθαζία δε ηεο Πξαθηηθήο λα ππάξρεη δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο.

Πποηάζειρ για αλλαγέρ ζηο επυηημαηολόγιο αξιολόγηζηρ μαθήμαηορ/διδαζκαλίαρ από
ηοςρ θοιηηηέρ
Α. Σο μάθημα (θευπία)
Δπιπλέον επωηήζειρ
-Ζ χιε πνπ ζα δηδαρζεί ζαο γλσζηνπνηείηαη εγθαίξσο;
- Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο ζαο γλσζηνπνηείηαη εγθαίξσο;
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- ε ηη βαζκφ ζαο ηθαλνπνηνχλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ καζήκαηνο ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο (e-class);
- Πνηνο ν βαζκφο επηθάιπςεο ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο κε άιια καζήκαηα;
- Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο αλαλεψλεηαη ζπρλά;
- Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ καζήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο;
- Πφζν ζαο βνεζάεη ην κάζεκα ζηελ κειινληηθή ζαο απνθαηάζηαζε;
-Πφζν απαξαίηεηα θξίλεηε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ έληππσλ ζπγγξακκάησλ απφ ειεθηξνληθά
ζπγγξάκκαηα ( e-book);
Αλλαγή ζε ςπάπσοςζερ επωηήζειρ
- Οη εξσηήζεηο 11 θαη 12 ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ αθνχ ν ζεζκφο ηνπ θξνληηζηεξίνπ
(tutoring) δελ πθίζηαηαη ζηα ΣΔΗ.
Γπαπηέρ ή/και πποθοπικέρ επγαζίερ
Καινούπγιερ επωηήζειρ
-αο γλσζηνπνηήζεθε εγθαίξσο ε βαζκνινγηθή βαξχηεηα ησλ εξγαζηψλ ζην ηειηθφ βαζκφ
ηνπ καζήκαηνο;
- Οη εξγαζίεο πνπ ζαο δφζεθαλ ήηαλ ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
καζήκαηνο;
- Ζ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ είλαη δίθαηε;
Β. Ο/Η διδάζκυν/οςζα
Δπιπλέον επωηήζειρ
-Υξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο εθπαίδεπζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνηηεηέο (π.ρ e-class);
- Σεξνχληαη νη αλαξηεκέλεο ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο πηζηά;
- Δίλαη νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαηαλνεηέο;
- Πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ;
- Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο;
- Γεκηνπξγεί κηα αηκφζθαηξα ζηελ αίζνπζα θαηάιιειε γηα κάζεζε;
Γ. Σο επικοςπικό διδακηικό πποζυπικό
Δπιπλέον επωηήζειρ
- Δίλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ (παξνπζία-ζπλεξγαζία κε θνηηεηέο)
Γ. Σο επγαζηήπιο
Δπιπλέον επωηήζειρ
- ε πνην βαζκφ δηαθνξνπνηείηαη ε χιε ηνπ εξγαζηεξίνπ απφ ηελ χιε ηεο ζεσξίαο;
- ε πνην βαζκφ αμηνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο ζηα εξγαζηήξηα;
- ε πνην βαζκφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ην Δηδηθφ Σερληθφ
Πξνζσπηθφ (ΔΣΠ);
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- Πφζν αμηνπνηείηαη ην αγξφθηεκα ηνπ ΣΔΗ ζηα ζρεηηθά καζήκαηα;
-Πσο θξίλεηε ηελ αηδέληα-νξγαλφγξακκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ;
- Πφζν απαξαίηεηε θξίλεηε ηελ εηζαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ζηελ πιαηθφξκα
αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο (e-class);
- ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ηα εξγαζηήξηα ζπκβάιινπλ ζηελ αλεχξεζε εξγαζίαο ;
- Πφζν απαξαίηεηεο θξίλεηε ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο;
- Πφζν απαξαίηεηε θξίλεηε ηελ πξφζθιεζε κειψλ ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα αληαιιαγή
απφςεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ;
Δ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια
Δπιπλέον επωηήζειρ
- Πφζν ζπλέβαιε ην κάζεκα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο;
- Πφζν ζπλέβαιε ην κάζεκα ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ;
Αλλαγή ζε ςπάπσοςζερ επωηήζειρ
- Ζ εξψηεζε 33 ζα πξέπεη λα ρσξηζηεί ζε δπν ΄΄παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηηο δηαιέμεηο΄΄ θαη
„‟Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηα εξγαζηήξηα΄΄.
Πποηάζειρ για αλλαγέρ ζηο επυηημαηολόγιο αηομικό απογπαθικό δεληίο μέλοςρ ΔΠΜαθήμαηα
Δπιπλέον Δπωηήζειρ
Ι.4. Γιδαζκαλία
- Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ζε άιιε γιψζζα θαη ζε πνηα;
- Γίλεηαη ρξήζε ηνπ e-class ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο;
ΙΙ.3 Δπικοινυνία και καθοδήγηζη
- Δπηθνηλσλείηε κέζσ e-class θαη e-mail κε ηνπο θνηηεηέο;
ΙΙ.5 Αξιολόγηζη ηηρ επίδοζηρ ηυν θοιηηηών ζηο μάθημα
- Να ρσξηζηεί ν πίλαθαο ζε δπν κέξε (ζεσξία θαη εξγαζηήξην)
- Με πνηνλ ηξφπν ιακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζρφιηα ζην κέζν ηνπ εμακήλνπ γηα ηηο επηδφζεηο
ηνπο ζε εξγαζίεο θιπ.
-Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε
- Γξαπηή αλαθνίλσζε
- Μέζσ e-class
- Μέζσ e-mail
ΙΙΙ. Γιαθέζιμη εκπαιδεςηική ςποδομή
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- Καιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε αλαιψζηκα πιηθά;
IV. ηαηιζηικά ζηοισεία θοιηηηών
- Κξαηάηε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (ειεθηξνληθά) παξνπζηψλ εξγαζηεξίσλ θαη βαζκνινγηψλ ησλ
θνηηεηψλ γηα πξνζσπηθφ αξρείν;
- Να ρσξηζηεί ν πίλαθαο θαηαλνκήο βαζκνινγίαο ζε ζεσξία θαη εξγαζηήξην
Αλλαγή επώηηζηρ
V. Η άποτη ηυν θοιηηηών για ηο μάθημα
- Τπάξρεη εξσηεκαηνιφγην ηνπ δηδάζθνληα πνπ αθνξά ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ
καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο; Πσο εθαξκφδεηαη; Δπηζπλάςηε δείγκα ηνπ ζρεηηθνχ
εξσηεκαηνινγίνπ.

Πποηάζειρ για αλλαγέρ ζηα κπιηήπια διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ ηυν ακαδημαφκών μονάδυν
ηηρ Α.ΓΙ.Π
1-Ι Ππόγπαμμα πποπηςσιακών ζποςδών
Δπιπλέον επωηήζειρ-κπιηήπια
1-Ι.1. Ανηαπόκπιζη ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών ζποςδών ζηοςρ ζηόσοςρ ηος
Σμήμαηορ και ηιρ ανάγκερ ηηρ κοινυνίαρ
- Τπάξρεη ζχιινγνο απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο (Alumni office) κε ακθίδξνκε ζρέζε κε ην
Σκήκα;
- Τπάξρνπλ επαθέο κε παξαγσγηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο ή/θαη κε άιια παξφκνηνπ
αληηθεηκέλνπ Σκήκαηα γηα βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ;
1.Ι.3. Σο εξεηαζηικό ζύζηημα
- Αλαθνηλψλνληαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο γηα θάζε κάζεκα ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ;
- Τπάξρεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζεκάησλ πηπρηαθψλ γηα λα κελ γίλεηαη αληηγξαθή;
1-Ι.4. Γιεθνήρ διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών ζποςδών
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- Τπάξρεη ζεζκηθφ πιαίζην ππνδνρήο αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζε πηζαλφ μελφγισζζν θνκκάηη
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ;
- Τπάξρεη Diploma Supplement;
-Τπάξρεη παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο
εθζέζεηο;
- Τπάξρεη ελεκέξσζε Πξεζβεηψλ θαη θνξέσλ εμσηεξηθνχ κε πξφζθαηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο;
1.Ι.5. Ππακηική άζκηζη ηυν θοιηηηών
- Τπάξρεη πξφβιεςε θαη δηαδηθαζία γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ ΑΜΔΑ;
- Γηνξγαλψλνληαη εκεξίδεο ζε ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ;
2. Γιδακηικό έπγο
2.1. Αποηελεζμαηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού
- Πφζνη έθηαθηνη ππάξρνπλ θαη πνηα ε αλαινγία κε ην κφληκν ΔΠ;
2.2. Ποιόηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ
- Πφζνη θνηηεηέο θαζπζηεξνχλ γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ ιφγσ εξγαζίαο;
2.5. Μέζα και ςποδομέρ
- Τπάξρνπλ νη ππνδνκέο γηα ηε δηδαζθαιία ζε ΑΜΔΑ;
- Τπάξρνπλ ππνδνκέο γηα αζιεηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο θνηηεηέο;
3. Δπεςνηηικό έπγο
3.2. Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα και έπγα πος εκηελούνηαι ζηο Σμήμα.
- Τπάξρεη αχμνπζα ή θζίλνπζα πνξεία ζηε ζπκκεηνρή ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ
πινπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ; Πνχ νθείιεηαη απηφ;
- πκκεηέρνπλ ηνπηθνί θνξείο ζαλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα;
- Σα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο;
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- Πσο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηελ πξάμε;
3.3. Δπεςνηηικέρ ςποδομέρ
- Αμηνπνηείηαη ν ππάξρνλ εμνπιηζκφο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα;
3.8. ςμμεηοσή ηυν θοιηηηών ζηην έπεςνα
- Τπάξρεη αχμνπζα ή θζίλνπζα πνξεία ζηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ πινπνίεζε ησλ
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ; Πνχ νθείιεηαη απηφ;
- Τπάξρνπλ θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο;
4. σέζειρ με κοινυνικούρ/πολιηιζηικούρ/ παπαγυγικούρ(ΚΠΠ) θοπείρ
4.3 Γπαζηηπιόηηηερ ηος Σμήμαηορ ππορ ηην καηεύθςνζη ηηρ ανάπηςξηρ και ενίζσςζηρ
ζςνεπγαζιών με ΚΠΠ θοπείρ
- Γηαλέκεη έληππν πιηθφ (θπιιάδηα, άξζξα ζηνλ ηχπν) ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην
αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Σκήκαηνο;
4.4. ύνδεζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ με ΚΠΠ θοπείρ με ηην εκπαιδεςηική διαδικαζία
Δπηδηψθεηαη ε εθπφλεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ
πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο;
4.5. ςμβολή ηος Σμήμαηορ ζηην ηοπική, πεπιθεπειακή, και εθνική ανάπηςξη.
- πκκεηέρεη ελεξγά ην Σκήκα κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ζηελ απνξξφθεζε θνηλνηηθψλ
θνλδπιίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο;
- Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη ή /θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηελ
ελεκέξσζε ηνπ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο;

3.3. Πποηάζειρ σπήζηρ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Αξιολόγηζη
Απφ ηε δηεξεχλεζε θαη κειέηε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζην ηκήκα Φ.Π.
ηνπ Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, εμήρζε ην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο
ζηελ Αμηνιφγεζε ζα βνεζνχζε πνιχ ηελ φιε δηαδηθαζία δηαθίλεζεο θαη ζπιινγήο ησλ
εληχπσλ.
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Ζ πιήξεο ειεθηξνληθή ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηξφπνπ,
εθηηκάηαη φηη ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, ε
ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο ζα κπνξνχζε λα:


κεηψζεη ην ρξφλν ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ



απμήζεη ην δείγκα,



δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία, θαζψο ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπκπιήξσζε απφ
απφζηαζε



κεηψζεη ην θφζηνο.

Ζ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ, απνηειεί κία εχθνιε δηαδηθαζία ρακεινχ
θφζηνπο. ε απηήλ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ ζπνπδαζηψλ θαη επί πιένλ λα
απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ θαζψο ζα κπνξεί λα γίλεη απφ απφζηαζε.
Ζ πιεξνθνξηθή θαη ην δηαδίθηπν ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο, ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη ζα κπνξνχζαλ λα
θαηαρσξνχληαη απηνκάησο, ζε κία βάζε δεδνκέλσλ
Δπνκέλσο ε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ
ζεκαληηθά, ζηα αθφινπζα ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο:


ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ (εξσηεκαηνινγίσλ)



απηφκαηε επεμεξγαζία ηνπο



εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ



ελεκέξσζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο

 επαλέιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ελεξγεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε.
Σέινο ζα κπνξνχζε λα γίλεη θνηλή ρξήζε ηερλνινγίαο θαη software ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ
ζρνιήο ή θαη Ηδξχκαηνο (ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο), έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη
άκεζα αμηνπνηήζηκα απφ ηελ ΜΟ.ΓΗ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ ρξήζε θνηλήο ηερλνινγίαο θαη
software, ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζην ζχλνιν ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ, έηζη ψζηε, λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ζπλνιηθά ηεο φιεο δηαδηθαζίαο απφ ηα Ηδξχκαηα αιιά θαη
απφ ηελ Α.ΓΗ.Π.
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ λνκνζεηήζεθαλ θαη πξνηάζεθαλ ζηε ζπλέρεηα,
κέζσ Α.ΓΗ.Π. απφ ην 2005 θαη κεηά, δεκηνχξγεζαλ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ
Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ κε ζρεηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα φπσο θαίλεηαη θαη
απφ ηηο Δθζέζεηο ηεο Α.ΓΗ.Π. (Α.ΓΗ.Π. 2009, 2010).
Σα πξφηππα εληχπσλ αμηνιφγεζεο (εξσηεκαηνιφγηα θαη απνγξαθηθά δειηία) ηεο Α.ΓΗ.Π.
απνηεινχλ ηε βάζε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο αθαδεκατθέο κνλάδεο. Δίλαη αλαγθαίν,
φκσο φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε λα ιακβάλεηαη ππφςε, κέζσ φιεο ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο, ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο,
αιιά θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε αθαδεκατθήο κνλάδαο ρσξηζηά. Γηα ηα Σερλνινγηθά
Ηδξχκαηα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρσξηζηή αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηεξίσλ, θαζψο θαη ε
Αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο σο ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Αλαγθαίν ηέινο είλαη λα πηνζεηεζεί -ελδερνκέλσο θαη ζε δηεπξπκέλν επίπεδν- ε ειεθηξνληθή
ζπιινγή ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο κέζσ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, ρξήζεο portal θαη
ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί κε ηε ζπζηεκαηηθή
θαη ππνρξεσηηθή ελεκέξσζε κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαβνχιεπζε
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ αμηνιφγεζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο.
πκπεξαζκαηηθά απφ ηελ παξνχζα κειέηε πξνέθπςε, φηη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο ζεκαληηθήο
βειηίσζεο, ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π. πξνο φθεινο ηεο
αθαδεκατθήο κνλάδαο αιιά θαη ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.
Ζ βειηίσζε απηή κπνξεί λα πξνέιζεη ζπγθεθξηκέλα :


Με ηε βειηίσζε ησλ εληχπσλ ζπιινγήο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη



Με ηελ εθηελέζηεξε δεκνζηνπνίεζε θαη δηαβνχιεπζε επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
αμηνιφγεζεο.

Οη εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο αλψηαηεο παηδείαο ζηε ρψξα, κε ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα
ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε θαη ηελ επηθείκελε εθαξκνγή ηνπ ζα δηακνξθψζνπλ λέεο
ζπλζήθεο. Δπνκέλσο ζα ήηαλ αλαγθαία κηα επαλεμέηαζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ε νπνία ίζσο
νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ζην ζχζηεκα εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.
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