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ΠΙΝΑΚΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Η Επιτροπή Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ 
Ειςαγωγή 
 Ι. Η Διαδικαςία Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ 

 Σφντομθ περιγραφι των εγγράφων που εξετάςτθκαν, τθσ  
επίςκεψθσ ςτον  Ιςτότοπo, των ςυναντιςεων και των υπθρεςιϊν 
τισ οποίεσ επιςκζφκθκε θ Επιτροπι. 

ΙΙ. Η Διαδικαςία Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ 

 Σχόλια για τθν ποιότθτα και πλθρότθτα των κατατεκειμζνων 
εγγράφων και για τθν ςυνολικι αποδοχι και ςυμμετοχι ςτισ 
διαδικαςίεσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ από πλευράσ του Τμιματοσ. 

Α. Πρόγραμμα Σπουδών 
 ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 Σκοποί και ςτόχοι του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, δομι και 
περιεχόμενο, αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα. 

ΕΦΑΜΟΓΗ 

 Ορκολογικότθτα, λειτουργικότθτα, αποτελεςματικότθτα του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Μεγιςτοποίθςθ επιτυχίασ και διαχείριςθ ενδεχόμενων αναςταλτικϊν 
παραγόντων. 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

 Ρρογραμματιςμζνεσ βελτιϊςεισ. 
Β. Διδαςκαλία 
 ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 Ραιδαγωγικι τακτικι και μεκοδολογία, μζςα και πόροι. 
ΕΦΑΜΟΓΗ 

 Ροιότθτα και αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, εκπαιδευτικό 
υλικό και πόροι, κινθτικότθτα. 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Επάρκεια διδαςκαλίασ, αναγνϊριςθ των κετικϊν και αρνθτικϊν 
αποτελεςμάτων . 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

 Ρροτεινόμενεσ μζκοδοι βελτίωςθσ. 
Γ. Ζρευνα 
 ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 Τακτικι ζρευνασ και κφριοι ςτόχοι 
ΕΦΑΜΟΓΗ 

 Ρροϊκθςθ και αξιολόγθςθ ζρευνασ, ποιότθτα υποςτιριξθσ και 
υποδομισ. 

ΑΡΟΤΕΛΣΜΑΤΑ 

 Ερευνθτικά ζργα και ςυνεργαςίεσ, επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ και 
εφαρμοςμζνα αποτελζςματα.  

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

 Ρροτεινόμενεσ πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τθν βελτίωςθ. 
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Δ. Λοιπζσ Υπηρεςίεσ 
 ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 Ροιότθτα και αποτελεςματικότθτα των παρεχομζνων από το Τμιμα 
υπθρεςιϊν. 

 ΕΦΑΜΟΓΗ 

 Οργάνωςθ και υποδομι τθσ διοίκθςθσ του Τμιματοσ ( π.χ. 
γραμματεία του Τμιματοσ) 

 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Επάρκεια και λειτουργικότθτα διοικθτικϊν και λοιπϊν υπθρεςιϊν.  
 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

 Ρροτεινόμενεσ πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τθν βελτίωςθ. 
 

 Συνεργαςία με κοινωνικοφσ , πολιτιςτικοφσ και παραγωγικοφσ 
φορείσ. 

Ε. Στρατηγικό Σχζδιο, Προοπτικζσ για Βελτίωςη και Διαχείριςη Ενδεχόμενων   
  Αναςταλτικών Παραγόντων 

 Βραχυπρόκεςμοι, μεςοπρόκεςμοι και μακροπρόκεςμοι ςτόχοι και 
ςχζδια δράςθσ που προτείνονται από το Τμιμα. 

ΣΤ. Τελικά Συμπεράςματα και ςυςτάςεισ τησ ΕΕΑ ςχετικά με : 

 Τθν εξζλιξθ και παροφςα κατάςταςθ του Τμιματοσ, καλζσ πρακτικζσ 
και αδυναμίεσ που εντοπίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ, προτάςεισ για βελτίωςθ. 
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Επιτροπή Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ 
 

Η υπεφκυνθ Επιτροπι για τθν Εξωτερικι Αξιολόγθςθ του Τμιματοσ Ηλεκτρονικισ 

του ΤΕΙ Ακινασ αποτελζςτθκε από τουσ ακόλουκουσ πζντε (5) ειδικοφσ αξιολογθτζσ, 

οι οποίοι επιλζχκθκαν με κλιρωςθ από το Μθτρϊο που τθρεί θ Α.Δ.Ι.Ρ. ςφμφωνα 

με το Νόμο 3374/2005 : 

 

 1. Κακθγθτισ Κώςτασ Ξυδζασ (Ρρόεδροσ) 

 Lancaster University, Ηνωμζνο Βαςίλειο 

 

 2. Κακθγθτισ Ηλίασ ιόρεσ 

 Bolton University, Ηνωμζνο Βαςίλειο 

 

 3.Δρ Χρήςτοσ Βερικοφκησ 

 Telecommunications Technological Centre of Catalonia, Ιςπανία 

 

 4. Δρ Γεώργιοσ Ν. Γιαννακάκησ 

 ΙΤ University of Copenhagen , Δανία 

 

 5. Κακθγθτισ Δημήτρησ Καλφμνιοσ 

 London Metropolitan University, Ηνωμζνο Βαςίλειο 
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Ειςαγωγή 
Η Επιτροπι εξωτερικισ αξιολόγθςθσ (ΕΕΑ) επιςκζφκθκε το ΤΕΙ Ακινασ και το Τμιμα 
Ηλεκτρονικισ το διάςτθμα από 17 μζχρι 19 Μαΐου 2010. Ειδικότερα, μετά τθν 
ενθμζρωςθ από τθν Α.Δ.Ι.Ρ. το πρωί τθσ 17θσ  ςχετικά με το πλαίςιο και τισ 
διαδικαςίεσ τθσ Ελλθνικισ Επικεϊρθςθσ Διαςφάλιςθσ Ακαδθμαϊκισ Ροιότθτασ,  θ 
ΕΕΑ επιςκζφκθκε το χϊρο του ΤΕΙ, και   είχε   ςφντομθ ςυνάντθςθ με τον Ρρόεδρο 
και τουσ Αντιπροζδρουσ του Ιδρφματοσ, και τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ 
Ηλεκτρονικισ. Επίςθσ, τθν 17θ, 18θ, και 19θ Μαΐου θ επιτροπι είχε εκτενείσ 
ςυηθτιςεισ με τθν πλειοψθφία του προςωπικοφ του τμιματοσ και επιτροπζσ, κακϊσ 
και ζνα μικρό αρικμό φοιτθτϊν. Ειδικότερα, θ ΕΕΑ ςυναντικθκε με: i) τθν αρμόδια 
επιτροπι του τμιματοσ για τθν προετοιμαςία εςωτερικισ αξιολόγθςθσ και τθν 
ζκκεςθ του τμιματοσ, ii)μζλθ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ ,iii)   ερευνθτικοφσ και 
εργαςτθριακοφσ ςυνεργάτεσ,iv) τθν ομάδα διοικθτικισ υποςτιριξθσ, και v) μια 
αντιπροςωπεία φοιτθτϊν και αποφοίτων του τμιματοσ. 
Επίςθσ, θ ΕΕΑ ξεναγικθκε ςτθν Βιβλιοκικθ του ΤΕΙ και όλουσ τουσ χϊρουσ 
Διδαςκαλίασ και Ζρευνασ του τμιματοσ. Επιπλζον, πραγματοποιικθκαν ειδικζσ 
παρουςιάςεισ από τον προϊςτάμενο του τμιματοσ και μζλθ του προςωπικοφ πάνω 
ςτα κφρια ακαδθμαϊκά κζματα, όπωσ τα προγράμματα και οι δραςτθριότθτεσ του 
προπτυχιακοφ και μεταπτυχιακοφ κφκλου, οι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ,   οι  
ςφνδεςμοι  με το εμπόριο και θ παροχι τεχνογνωςίασ από το τμιμα, οι διοικθτικζσ 
υπθρεςίεσ και υποδομζσ, κακϊσ και θ υποςτιριξθ πλθροφορικισ. Ασ ςθμειωκεί ότι 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ηθτικθκαν και ςχετικά 
ζγγραφα δόκθκαν και εξετάςτθκαν λεπτομερϊσ από τθν επιτροπι. Αναλυτικόσ 
κατάλογοσ των δραςτθριοτιτων και των ςτοιχείων που τζκθκαν ςτθ διάκεςθ τθσ 
ΕΕΑ παρατίκεται κατωτζρω. Τθν 20θ Μαΐου ςυντάκθκε το πρϊτο ςχζδιο τθσ 
ζκκεςθσ. Οι εργαςίεσ τθσ ςφνταξθσ τθσ τελικισ ζκκεςθσ ολοκλθρϊκθκαν αργά το 
βράδυ τθσ  21θσ Μαΐου. 
 
Οι επιςκζψεισ ςτο ΤΕΙ Ακινασ περιελάμβαναν τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 
Η επιτροπι ςυναντικθκε με τα εξισ πρόςωπα κατά ςειρά: 

 τον Ρρόεδρο του ΤΕΙ Ακινασ 

 τον προϊςτάμενο του Τμιματοσ Ηλεκτρονικισ του ΤΕΙ Ακινασ 

 Τθν ομάδα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ του ΤΕΙ   

 τουσ κακθγθτζσ που ιταν υπεφκυνοι για τθν ζκκεςθ εςωτερικισ 
αξιολόγθςθσ 

 τουσ υπευκφνουσ τομζων και άλλα μζλθ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ 

 εργαςτθριακοφσ ςυνεργάτεσ 

  προςωπικό τεχνικισ υποςτιριξθσ 

 φοιτθτζσ (από διάφορα ζτθ ςπουδϊν) 

 διοικθτικό προςωπικό 

 προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ 
 
Στθ διάκεςθ τθσ επιτροπισ τζκθκαν επίςθσ : 

 Η ζκκεςθ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ (τθσ 15θσ Ιανουαρίου 2010) που 
ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Α.Δ.Ι.Ρ. από τουσ κακ. κ.κ. Κ. 
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Νομικό, Δ. Τριάντθ και Ακ. Ναςιόπουλο. 

 Το Ρρόγραμμα προπτυχιακϊν ςπουδϊν. 

 Το ΡΜΣ που παρζχεται από το 1997 ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο 
Brunel του Ηνωμζνου Βαςιλείου. 

 Δείγματα γραπτϊν από εξετάςεισ. 

 Δείγματα διδακτικϊν εγχειριδίων.  

 Δείγματα ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ φοιτθτϊν. 

 Απογραφικά δελτία μακθμάτων . 

 Το περιεχόμενο μακθμάτων , με ανακεωριςεισ και οδθγίεσ. 

 Βιογραφικά μελϊν του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ. 

 Στατιςτικά ςτοιχεία βακμολογιϊν. 

 Ρτυχιακζσ εργαςίεσ φοιτθτϊν. 

 Δείγματα δθμοςιεφςεων / Ρρακτικϊν ςυνεδρίων και τόμων. 

 Ραραδοτζα προγραμμάτων. 

 Συμφωνθτικά μεταξφ του ΤΕΙ Ακινασ και του Ρανεπιςτθμίου Brunel του 
Ηνωμζνου Βαςιλείου. 

Η επιτροπι επιςκζφκθκε: 
 

 Πλουσ τουσ χϊρουσ του Τμιματοσ γενικά, και ειδικότερα ερευνθτικά και 
εκπαιδευτικά εργαςτιρια , π.χ εργαςτιριο θλεκτρονικϊν ιςχφοσ, 
εργαςτιριο θλεκτρονικισ, εργαςτιριο θλεκτρικοφ χαρακτθριςμοφ 
υλικϊν & θλεκτρονικϊν διατάξεων, εργαςτιριο τθλεπικοινωνιϊν, 
εργαςτιριο μικροκυμάτων κεραιϊν & ψθφιακϊν & οπτικϊν 
επικοινωνιϊν, εργαςτιριο R&D τθλεπικοινωνιϊν, εργαςτιριο 
υπολογιςτϊν & επεξεργαςίασ δεδομζνων, εργαςτιριο ςυςτθμάτων 
αυτομάτου ελζγχου   , εργαςτιριο μικροςυςτθμάτων, αιςκθτιρων & 
ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων, όπου θ ΕΕΑ είχε τθν ευκαιρία να 
παρακολουκιςει εργαςτθριακά μακιματα. 

 Τθν κφρια βιβλιοκικθ του ΤΕΙ και τισ εγκαταςτάςεισ τθλε- διάςκεψθσ για 
διδαςκαλία/ εκπαίδευςθ από απόςταςθ, 
 

Στα  μζλθ τθσ ΕΕΑ δόκθκαν επίςθσ όλεσ οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και 
ζγγραφα που ηθτικθκαν για τθν αξιολόγθςθ. 
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Α. Πρόγραμμα ςπουδών 
ΠΡΟΕΓΓΙΗ 
 
Προπτυχιακό πρόγραμμα: 
Ο κφριοσ άξονασ ςχεδιαςμοφ του προπτυχιακοφ προγράμματοσ του τμιματοσ είναι  
θ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ φοιτθτϊν ςε ικανοφσ θλεκτρονικοφσ 
μθχανικοφσ, που να ικανοποιοφν τουσ τρεισ ακόλουκουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ και 
τθσ τεχνολογίασ : τα Συςτιματα Τθλεπικοινωνιϊν, τα Ηλεκτρονικά Συςτιματα και τα 
Ρλθροφοριακά Συςτιματα. Στο παρελκόν, το τμιμα ζχει πραγματοποιιςει  μια 
ςειρά εμπεριςτατωμζνων ανακεωριςεων ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ 
ςπουδϊν ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων  του ΕΡΕΑΕΚ Ι και ΙΙ,  με τθ ςυνδρομι 
μιασ ςειράσ ανταλλαγισ απόψεων με εμπλεκόμενα μζρθ ςυμπεριλαμβανομζνων 
Ακαδθμαϊκϊν , τθσ Βιομθχανίασ και Φοιτθτϊν. Το παρόν πρόγραμμα προπτυχιακϊν 
ςπουδϊν  χαρακτθρίηεται από το ευρφ φάςμα δεξιοτιτων και γνϊςεων που 
απαιτείται για τθν κάλυψθ του πλικουσ των εφαρμογϊν και τεχνολογιϊν που 
χρθςιμοποιοφνται ςτουσ τρεισ προαναφερκζντεσ  τομείσ τθσ βιομθχανίασ.  
 
Η επιτροπι ςυμμερίηεται τθν άποψθ του τμιματοσ ότι το παρόν πρόγραμμα 
ςπουδϊν ανταποκρίνεται ςτουσ ανωτζρω γενικοφσ ςτόχουσ και ςτισ απαιτιςεισ που 
τίκενται από τουσ εργοδότεσ και τθν κοινωνία γενικϊσ. Αυτό επετεφχκθ μζςω i) τoυ 
ζργου που επιτελζςκθκε ςτισ  ανωτζρω εκτενείσ ανακεωριςεισ του προγράμματοσ 
ςπουδϊν και ii) τθσ επακόλουκθσ ανατροφοδότθςθσ και των απόψεων που 
ςυλλζχκθκαν κατόπιν ςυνεχϊν διαβουλεφςεων με τουσ  παράγοντεσ τθσ Αγοράσ. 
‘Ζτςι, το τμιμα ζχει κακιερϊςει ετιςιεσ διαδικαςίεσ για τθν αναβάκμιςθ   και 
ςυνεχι εξζλιξθ και βελτίωςθ του προπτυχιακοφ προγράμματοσ.  
 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα : 
Το τμιμα διακζτει μια ςθμαντικι εμπειρία ςτθν παροχι μεταπτυχιακισ  
εκπαίδευςθσ επιπζδου MSc, λόγω τθσ ςυνεργαςίασ από το 1997 με το 
Ρανεπιςτιμιο Brunel του Ηνωμζνου Βαςιλείου γενικά, και τθν διεξαγωγι ςτο τμιμα 
του μονοετοφσ προγράμματοσ MSc με τίτλο “ Data Communications Systems”. 
Ρρόκειται για ζνα  καλά ςχεδιαςμζνο μερικισ φοίτθςθσ (διετζσ) πρόγραμμα MSc το 
οποίο ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ τθσ Βρετανικισ και 
Ελλθνικισ αγοράσ Εργαςίασ ςτον ταχζωσ επεκτεινόμενο τομζα τθσ επικοινωνίασ 
δεδομζνων. Το πρόγραμμα αυτό ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτο προςωπικό του 
τμιματοσ να αποκτιςει ςθμαντικι εμπειρία ςτθν διδαςκαλία και ςυν- διεξαγωγι ςε 
μεταπτυχιακό επίπεδο  και ζδραςε καταλυτικά ςτθν ανάπτυξθ ( από μία αρμόδια 
επιτροπι)   των δικϊν τουσ μελλοντικϊν και πικανϊσ επιτυχθμζνων μεταπτυχιακϊν  
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων (π.χ. το προτεινόμενο MSc ςτα Ρροθγμζνα 
Ηλεκτρονικά ςε Τθλεπικοινωνιακά, Βιομθχανικά και Βιοϊατρικά Συςτιματα). 
 
Διδακτορικό πρόγραμμα: 
Δεν υπάρχει επιςιμωσ δυνατότθτα απονομισ διδακτορικοφ τίτλου από τα ΤΕΙ    
ςτθν Ελλάδα.  Ραρ’ όλα αυτά, μζλθ του τμιματοσ Ηλεκτρονικισ ςυν-επιβλζπουν 
διδακτορικοφσ φοιτθτζσ οι οποίοι ςυχνά υποςτθρίηονται από εξωτερικά 
χρθματοδοτοφμενα ζργα ( π.χ. Ευρωπαϊκά FP7) αλλά εγγράφονται επίςθμα ωσ 
διδακτορικοί φοιτθτζσ  ςε άλλα ςυνεργαηόμενα  ελλθνικά Ρανεπιςτιμια  και   
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Ρανεπιςτιμια του εξωτερικοφ.   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Το πρόγραμμα προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν είναι ικανοποιθτικό 
όςον αφορά το εφροσ , το βάκοσ και τθν καταλλθλότθτα. Συνδυάηει καλά 
κεωρθτικζσ και πρακτικζσ ςυνιςτϊςεσ εκπαίδευςθσ ςτα θλεκτρονικά. Επιπλζον, 
μζλθ του προςωπικοφ είναι καταλλιλωσ καταρτιςμζνα  ϊςτε να διαςφαλίςουν τθν 
υψθλι  ποιότθτα τθσ διεξαγωγισ τθσ διδαςκαλίασ. Ωςτόςο, ο διακζςιμοσ 
εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ  μπορεί να βελτιωκεί ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ.  
Σε γενικζσ γραμμζσ, το προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν είναι εφάμιλλο με εκείνα 
των ελλθνικϊν και ξζνων Ρανεπιςτθμίων και  ανταποκρίνεται  ςτα κοινϊσ αποδεκτά   
ςτάνταρτ προπτυχιακισ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ. Πμωσ, θ προπτυχιακι 
εκπαιδευτικι  πολιτικι του ελλθνικοφ υπουργείου είναι  πολφ δεςμευτικι και 
ανελαςτικι (π.χ. 2 ϊρεσ κεωρίασ + 2 ϊρεσ εργαςτθρίου για κάκε μάκθμα). Επίςθσ, 
αυτοί οι κανονιςμοί  επιτρζπουν  ςτουσ φοιτθτζσ να αναλαμβάνουν υπερβολικό 
αρικμό μακθμάτων ανά εξάμθνο ςυγκριτικά με τον κοινϊσ παιδαγωγικά  αποδεκτό 
(π.χ. 5-6 μακιματα ανά εξάμθνο), με αποτζλεςμα  ςυνολικά υπερβολικά πολλζσ 
ϊρεσ παρακολοφκθςθσ εβδομαδιαίωσ. Επιπροςκζτωσ, αυτι θ τακτικι  δίνει ςτουσ 
φοιτθτζσ τθ δυνατότθτα να επιλζγουν μακιματα ( κεωρθτικά  και εργαςτθριακά) 
χωρίσ τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ προαπαιτοφμενων μακθμάτων. Τζλοσ, το Ελλθνικό 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα επιτρζπει ςτουσ φοιτθτζσ να ςυνεχίηουν αιωνίωσ τισ 
ςπουδζσ τουσ προκαλϊντασ ζτςι τεράςτια οργανωτικά/ διοικθτικά και διαχειριςτικά 
προβλιματα ςτα τμιματα και ςτα Ρανεπιςτιμια.  
 
Η δομι και θ ροι του προγράμματοσ ςπουδϊν κρίνεται ορκολογικι και καταλλιλωσ 
διαρκρωμζνθ. Υπάρχουν διαδικαςίεσ για το ςυντονιςμό των μακθμάτων ςε επίπεδο 
τμιματοσ και μζςα από τουσ τρεισ  υπάρχοντεσ τομείσ ειδίκευςθσ.  
 
Το πρόγραμμα ςπουδϊν διακζτει  ςυνάφεια και λειτουργικότθτα. 
 
Οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ , κυρίωσ τα ςυμπλθρωματικά εγχειρίδια, ςτα 
περιςςότερα μακιματα κρίνονται κατάλλθλα αλλά ςε μερικά μακιματα είναι 
μάλλον ξεπεραςμζνα, ςυνεπϊσ είναι αναγκαία θ ανακεϊρθςθ αυτϊν των 
πλθροφοριϊν. Ζτςι ,ςε οριςμζνα μακιματα θ προςκικθ των τελευταίων 
τεχνολογικϊν εξελίξεων μπορεί να βελτιϊςει ςθμαντικά τθν επικαιροποίθςθ του 
διδακτικοφ αντικειμζνου ( π.χ. 80211 g/n, WiMAX, 802.15.4, LTE κλπ). Ο χρόνοσ που 
αφιερϊνεται για τθ διδαςκαλία των διαφόρων μακθμάτων είναι επαρκισ , με τθν 
προχπόκεςθ ότι δεν ςυμβαίνουν απρόοπτα περιςτατικά.  
 
Το ακαδθμαϊκό προςωπικό διακζτει υψθλό επαγγελματιςμό και αξιοςθμείωτθ   
εκπαιδευτικι εμπειρία και ικανότθτα, ενϊ οι  κακθγθτζσ που προςελιφκθςαν 
πρόςφατα ζχουν επιλεγεί ϊςτε να ενιςχφςουν τθν γνϊςθ και τθν ειδίκευςθ ςτο 
τμιμα. Πμωσ, θ επιτροπι προβλθματίηεται για το κατά πόςον θ πρόςλθψθ  πρϊθν 
αποφοίτων ωσ νζο προςωπικό ςτο τμιμα είναι καλι πρακτικι. 
 
Ο μεγάλοσ αρικμόσ εξωτερικϊν ςυμβαςιοφχων ωρομιςκίων ςυνεργατϊν 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των επιςτθμονικϊν εργαςτθριακϊν ςυνεργατϊν) 
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μάλλον προκαλεί ακαδθμαϊκά και διοικθτικά προβλιματα.  
 
Γενικά,   το τμιμα χρειάηεται  πολφ περιςςότερουσ χϊρουσ  για τθ διεξαγωγι αυτοφ 
του προπτυχιακοφ προγράμματοσ, κυρίωσ για εργαςτιρια, αλλά και για   αίκουςεσ 
διδαςκαλίασ. Ο υπάρχων χϊροσ για γραφεία που ζχει δοκεί ςτο προςωπικό  είναι 
ςαφϊσ ανεπαρκισ ςε ςχζςθ με τα διεκνι ακαδθμαϊκά πρότυπα. Οι υπολογιςτζσ 
ελεφκερθσ πρόςβαςθσ κρίνονται ςε γενικζσ γραμμζσ επαρκείσ.  
Αντικζτωσ, μζροσ του υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ είναι ξεπεραςμζνο και χρειάηεται 
επειγόντωσ  αντικατάςταςθ. Επίςθσ, θ κοινι χριςθ του πειραματικοφ εξοπλιςμοφ 
ςτα εργαςτιρια από αρκετοφσ φοιτθτζσ, παρακωλφει τθν μακθςιακι διαδικαςία και 
μπορεί να βελτιωκεί ουςιαςτικά με τθν προμικεια επιπλζον μονάδων.  
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Συνολικά, θ επιτροπι πιςτεφει ότι θ παροφςα εφαρμογι του προγράμματοσ 
ςπουδϊν είναι περίπου επαρκισ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν και ςτόχων του 
τμιματοσ. ‘Πμωσ, λόγω των προβλθμάτων  υλοποίθςθσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
παραπάνω ενότθτα, υπάρχει μεγάλο περικϊριο βελτίωςθσ. 
 
Η ποιότθτα  των φοιτθτϊν κατά τθν ειςαγωγι τουσ δεν είναι τόςο ομοιογενισ όςο 
κα ζπρεπε. Ειδικότερα, κάκε χρόνο εγγράφεται ςτο προπτυχιακό πρόγραμμα του 
τμιματοσ ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ φοιτθτϊν ωσ « ειδικζσ περιπτϊςεισ» χωρίσ 
επίπεδο γνϊςεων υποδομισ. Ακόμα, ο ιςχφων κανονιςμόσ τθσ μετεγγραφισ 
φοιτθτϊν με χαμθλότερθ επίδοςθ ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ από λιγότερο 
δθμοφιλι Ιδρφματα ςτα πιο δθμοφιλι και επιτυχθμζνα Τμιματα ( όπωσ το Τμιμα 
Ηλεκτρονικισ του ΤΕΙ Ακινασ) είναι κακοριςτικόσ ςτθν περεταίρω επιδείνωςθ τθσ 
προαναφερκείςασ ανομοιογζνειασ τθσ ικανότθτασ των φοιτθτϊν. Σαν αποτζλεςμα, 
το μζςο επίπεδο ποιότθτασ διεξαγωγισ του προγράμματοσ ςπουδϊν, τείνει να 
προςαρμοςτεί ςτισ ανάγκεσ των αδφνατων φοιτθτϊν π.χ. ςε ςχετικά χαμθλό 
επίπεδο , εισ βάροσ φυςικά των πιο καλϊν και ικανϊν φοιτθτϊν. 
 
Το τμιμα κατανοεί πλιρωσ τα περιςςότερα από τα προαναφερκζντα προβλιματα 
και χρειάηεται εξωτερικι βοικεια και υποςτιριξθ , ειδικά ωσ προσ τισ κατάλλθλεσ 
αλλαγζσ των κανονιςμϊν και των ρυκμίςεων. 
 

ΒΕΛΣΙΩΕΙ 
 
Το τμιμα γενικά υποςτθρίηει τθν άποψθ οι ϊρεσ παρακολοφκθςθσ να είναι όςο το 
δυνατόν λιγότερεσ, επιτρζποντασ ζτςι ςτουσ φοιτθτζσ να προςεγγίςουν τθ γνϊςθ 
μζςω προςωπικισ μελζτθσ. Αυτι θ τακτικι κακιερϊνεται ευρζωσ ςτθν ανϊτατθ 
εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό.  
 
Οι κανόνεσ και οι ρυκμίςεισ που κακορίηουν τα μζγιςτα επιτρεπόμενα ζτθ ςπουδϊν 
( π.χ. διπλάςια από τα κακοριςμζνα ζτθ ςπουδϊν) όπωσ ορίηονται από τον 
εκπαιδευτικό νόμο του 2007 πρζπει να εφαρμόηονται αυςτηρά. Επίςθσ,  θ 
ιςχφουςα εκνικι τακτικι που δίνει το δικαίωμα να πάρει κάποιοσ μακιματα 
προθγουμζνων εξαμινων ςε επόμενα εξάμθνα ( μεταφορά μακθμάτων ςτθ 
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διάρκεια των ετϊν), δθμιουργεί  τεράςτια εκπαιδευτικά προβλιματα και 
προβλιματα προόδου, τόςο για τουσ φοιτθτζσ, όςο και για τουσ ακαδθμαϊκοφσ.  
Ρροκειμζνου να εξαλειφκεί αυτι θ ανεπικφμθτθ κατάςταςθ, προτείνεται να 
υιοκετθκοφν νζοι κανόνεσ προόδου , ϊςτε  να επιτρζπεται ςτουσ φοιτθτζσ να  
προχωροφν ςτο επόμενο εξάμθνο μόνο μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ οριςμζνων 
βαςικϊν μακθμάτων που κα προςδιοριςτοφν για κάκε εξάμθνο. 
 
Είναι κοινϊσ αποδεκτό και ευρζωσ εφαρμοηόμενο  ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ θ 
πειραματικι/ πρακτικι εργαςία να   ζπεται τθσ κεωρίασ και ςυνεπϊσ ότι κα πρζπει 
να επιτρζπεται ςτουσ φοιτθτζσ να πάρουν εργαςτθριακά μακιματα μόνο κατόπιν 
τθσ ολοκλιρωςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ ενόσ μικτοφ μακιματοσ.  
 
Είναι αναγκαίο το τμιμα να διατθριςει τθν εμπλοκι του με τθν βιομθχανία ςε 
όλουσ τουσ τομείσ και κατευκφνςεισ του ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ του 
προγράμματοσ ςπουδϊν.  
 
Το πρϊτο εξάμθνο ζχει υψθλι αναλογία απόντων και αυτό αποδίδεται ςτισ 
διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ των ειςακτζων φοιτθτϊν. Για να 
αντιμετωπίςει αυτό το πρόβλθμα, το ίδρυμα πρότεινε να ειςάγει υποςτθρικτικά 
μακιματα για όςουσ τα χρειάηονται. 
 
Το τμιμα χρειάηεται καλφτερεσ εργαςτθριακζσ εγκαταςτάςεισ , ωσ προσ τουσ 
χϊρουσ αλλά και τον εξοπλιςμό. Το τμιμα χρειάηεται πολφ περιςςότερουσ χϊρουσ 
γραφείων. Είναι εντελϊσ απαράδεκτο 3 ι 4 κακθγθτζσ να μοιράηονται ζνα μικρό 
γραφείο. Αυτό υπονομεφει γενικότερα τισ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ   
ικανότθτεσ και ςτόχουσ του τμιματοσ. 

Β. Διδακτικό ‘Ζργο 
ΠΡΟΕΓΓΙΗ 
 
Η παιδαγωγικι πολιτικι και οι δραςτθριότθτεσ του τμιματοσ υποςτθρίηονται πολφ 
από τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ φοιτθτζσ κακϊσ και με τθν ανατροφοδότθςθ που 
λαμβάνεται από εκείνουσ, και διζπεται από τθν επικυμία για ςυνεχι βελτίωςθ. 
 
Οι διδακτικζσ μζκοδοι που εφαρμόηονται ποικίλουν από ςυμβατικζσ διαλζξεισ μζχρι  
πολφ διαδραςτικζσ εργαςτθριακζσ  δραςτθριότθτεσ. Γενικά, τα ςχόλια των φοιτθτϊν 
πάνω ςτισ  μεκόδουσ και τθν ποιότθτα διδαςκαλίασ ιταν κετικά. Επίςθσ 
εντοπίςτθκε θ ανάγκθ τοποκζτθςθσ των πλζον πεπειραμζνων και προςοντοφχων 
κακθγθτϊν ςτα μακιματα των πρϊτων εξαμινων, κάτι που κα πρζπει να 
εφαρμοςτεί. 
 
Η παροφςα αναλογία των κακθγθτϊν προσ τουσ φοιτθτζσ που παρακολουκοφν είναι 
1/20 και είναι αρκετά αποδεκτι. 
 
Φαίνεται να υπάρχει μια υγιισ ςυνεργαςία μεταξφ των ενεργϊν φοιτθτϊν και των 
κακθγθτϊν. Οι κακθγθτζσ είναι διακζςιμοι ςε ζνα κακοριςμζνο αρικμό ωρϊν 
εβδομαδιαίωσ. Φαίνεται να υπάρχει αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ μεταξφ τουσ. 
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Ππωσ προαναφζρκθκε, υπάρχουν ηθτιματα ςχετικά με ανεπάρκειεσ εξοπλιςμοφ. 
 
Οι εγκαταςτάςεισ υπολογιςτϊν και δικτφων είναι καλά οργανωμζνεσ και 
χρθςιμοποιοφνται καλϊσ. Ειδικότερα, το πρόςφατα ειςαχκζν ςφςτθμα θλεκτρονικισ 
εκμάκθςθσ ( e-class)  επιδοκιμάςτθκε  από τουσ φοιτθτζσ. Η ΕΕΑ ζχει τθν ζντονθ 
πεποίκθςθ ότι θ χριςθ από το τμιμα των υπθρεςιϊν υπολογιςτϊν και δικτφων 
αποτελεί πρότυπο για τθν προθγμζνθ χριςθ τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και 
πλθροφορικισ από  φοιτθτζσ και κακθγθτζσ άλλων ιδρυμάτων ςτθ  χϊρα και 
διεκνϊσ.   
 
Η ιςχφουςα προςζγγιςθ των εξετάςεων βαςίηεται κυρίωσ ςε γραπτζσ εξετάςεισ ςτο 
τζλοσ του εξαμινου κακϊσ και ςτθν ςφνταξθ εργαςτθριακϊν φφλλων ζργου. 
Σθμειϊνεται ότι ο υπάρχον εκπαιδευτικόσ νόμοσ δεν επιτρζπει άλλεσ μορφζσ 
τελικισ εξζταςθσ (π.χ. προφορικζσ εξετάςεισ ι ςυνεχι αξιολόγθςθ). 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Το επίπεδο και θ ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ κρίνονται υψθλά όπωσ τεκμθριϊνεται 
από τα ερωτθματολόγια των φοιτθτϊν. 
 
Η ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ υλικοφ είναι ικανοποιθτικι όπωσ τεκμθριϊνεται  από 
τθν ανατροφοδότθςθ των φοιτθτϊν (ςκορ: 3.7 ςτα 5) αλλά μπορεί να βελτιωκεί. 
Υπάρχει ανάγκθ για αναβάκμιςθ των διδακτικϊν  μζςων ςτο  τμιμα (π.χ. μόνιμα 
προβολικά μθχανιματα και εγκαταςτάςεισ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο ςτισ αίκουςεσ 
διδαςκαλίασ). 

 
 

Σε γενικζσ γραμμζσ το εκπαιδευτικό υλικό είναι επίκαιρο. Πμωσ, όπωσ αναφζρκθκε 
νωρίτερα, ςε μερικά μακιματα θ προςκικθ των τελευταίων τεχνολογικϊν 
εξελίξεων μπορεί να βελτιϊςει ςθμαντικά τθν  ωφελιμότθτα του διδακτικοφ 
αντικειμζνου ςτουσ φοιτθτζσ. 
 
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ οι κακθγθτζσ ςυχνά δίνουν και επιβλζπουν  πτυχιακζσ 
εργαςίεσ βαςιςμζνεσ ςτθν ζρευνα. Η ΕΕΑ, αφοφ είδε μερικζσ αντιπροςωπευτικζσ 
πτυχιακζσ εργαςίεσ, ςχθμάτιςε κετικι και εγκωμιαςτικι γνϊμθ για το επίπεδο και 
τθν εκπαιδευτικι αξία των πτυχιακϊν εργαςιϊν για τουσ φοιτθτζσ.   
 
Λίγοι φοιτθτζσ (12 τα 5 τελευταία χρόνια) ςυμμετζχουν ςε ευρωπαϊκά 
προγράμματα κινθτικότθτασ (π.χ. πρόγραμμα ERASMUS).  Κάποιοι κακθγθτζσ ζχουν 
καλζσ διεκνείσ επαφζσ και θ μακρά ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο  Brunel  
βοικθςε ςθμαντικά το τμιμα και τουσ κακθγθτζσ του.  
 
 
Υπάρχει μια τυπικι διαδικαςία(κυρίωσ ερωτθματολόγια) μζςω τθσ οποίασ οι 
φοιτθτζσ ςυςτθματικά κατακζτουν αναφορά πάνω ςτθν διδακτικι και εκπαιδευτικι 
τουσ εμπειρία.  
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Σε γενικζσ γραμμζσ, οι αξιολογιςεισ των φοιτθτϊν πάνω ςτθν ποιότθτα του 
διδακτικοφ ζργου είναι ιδιαιτζρωσ κετικζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ςυντριπτικι 
πλειοψθφία των ςκορ είναι πολφ πάνω από τον μζςο όρο. 
 
 Σφμφωνα με τα ςτατιςτικά, μόνο 1 ςτουσ 2 φοιτθτζσ κατορκϊνει να ολοκλθρϊςει 
τισ ςπουδζσ του εντόσ 8 εξαμινων και αυτό είναι κάτι ςαφϊσ μθ επικυμθτό και το 
τμιμα πρζπει να φροντίςει να ανατρζψει γριγορα  αυτι τθν τάςθ. Το τμιμα ζχει 
πολφ ςυγκεκριμζνθ  άποψθ ςχετικά με το  πωσ κα   επιτφχει κάτι τζτοιο, αλλά 
χρειάηεται άδεια για τθν τροποποίθςθ οριςμζνων κανονιςμϊν( βλ. επίςθσ τθν 
ενότθτα προγράμματοσ ςπουδϊν ανωτζρω). 
Υπάρχουν ςθμαντικζσ αςυμβατότθτεσ μεταξφ ποςοςτϊν επιτυχίασ και αποτυχίασ 
μεταξφ των μακθμάτων. Είναι ςαφζσ, ότι μακιματα τα οποία είναι αρεςτά ςτουσ 
φοιτθτζσ ζλαβαν καλι βακμολογία ςτα ερωτθματολόγια των φοιτθτϊν. Αντικζτωσ, 
μακιματα τα οποία δεν είναι αρκετά αρεςτά από τουσ φοιτθτζσ   βακμολογικθκαν 
χαμθλότερα. Τα ςτατιςτικά αυτά ςτοιχεία αποκαλφπτουν τάςεισ αξιολόγθςθσ που 
είναι οι ίδιεσ για τα διάφορα διδακτικά αντικείμενα από χρόνο ςε χρόνο. Αυτό με τθ 
ςειρά του υπονοεί ότι ο ςτόχοσ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ αξιοποιϊντασ τζτοια 
εργαλεία αξιολόγθςθσ ποιότθτασ (ερωτθματολόγια) δεν επιτυγχάνεται από το  
Τμιμα και θ ανατροφοδότθςθ χρθςιμοποιείται απλϊσ ςαν ζνα ςτατιςτικό μζτρο 
παρά ωσ ζνα μζςο για ςυνεχι βελτίωςθ. Τζτοιεσ αςυμβατότθτεσ δεν 
δικαιολογοφνται, εδικά εάν δεν λαμβάνονται μζτρα αποκατάςταςθσ  των 
προκλιςεων και των ηθτθμάτων που κίχτθκαν ανωτζρω. 
 
Υπάρχει  μία  κακαρι και προφανισ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ διάρκειασ φοίτθςθσ και 
του βακμοφ πτυχίου. Οι περιςςότεροι από τουσ φοιτθτζσ οι οποίοι ολοκλθρϊνουν 
τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ τουσ εντόσ του προβλεπόμενου χρόνου, τείνουν επίςθσ 
να λαμβάνουν ςχετικά υψθλό βακμό πτυχίου.  
 
 
Το τμιμα παρουςίαςε  τουσ δικοφσ του λόγουσ για να εξθγιςει τόςο τα κετικά όςο 
και τα αρνθτικά αποτελζςματα. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, το τμιμα υποςτιριξε ότι  τα 
κετικά αποτελζςματα οφείλονται  ςτθν καλι διδακτικι πρακτικι, ενϊ ςτθν δεφτερθ 
περίπτωςθ επιχειρθματολόγθςε προσ  ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
αναποτελεςματικότθτασ των φοιτθτϊν και τθν ζλλειψθ ςχετικοφ γνωςτικοφ 
υπόβακρου. Αντικζτωσ,  οι φοιτθτζσ που ρωτθκικαν από τθν ΕΕΑ είχαν πλιρωσ 
κατανοιςει τα προβλιματα και πρότειναν ςτθν ΕΑΑ  λφςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ενδεχομζνου τθσ  βελτίωςθσ των διδακτικϊν και επικοινωνιακϊν ικανοτιτων 
των κακθγθτϊν μζςω καταλλιλων παιδαγωγικϊν ςεμιναρίων και αναλόγων 
δραςτθριοτιτων. Ρροςδιόριςαν επίςθσ οριςμζνουσ κακθγθτζσ οι οποίοι κα 
μποροφςαν να αποτελζςουν υπόδειγμα.  

ΒΕΛΣΙΩΕΙ 
 
Το τμιμα ζχει ιδθ υλοποιιςει διδακτικζσ βελτιϊςεισ όπωσ θ οργάνωςθ και 
διεξαγωγι επιπλζον φροντιςτθριακϊν μακθμάτων για να ςυμπλθρϊςει τθν φλθ των 
διαλζξεων. Υπάρχουν επίςθσ προτεινόμενεσ μζκοδοι και τρόποι για διδακτικζσ 



13 
 

βελτιϊςεισ που περιλαμβάνουν ενδιάμεςεσ εξετάςεισ με πιςτωτικζσ μονάδεσ, 
επιλεγμζνουσ προςκεκλθμζνουσ ςτο τμιμα από  τθ βιομθχανία, κλπ,  όλα 
καταγεγραμμζνα ςτθν ζκκεςθ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ. Η ΕΕΑ υποςτθρίηει πλιρωσ 
τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ και επιπλζον προτείνει τα ακόλουκα: 
 

 Να ειςαχκεί και να εφαρμοςτεί θ πρακτικι αξιοποίθςθσ Εξωτερικϊν 
Επικεωρθτϊν για τθν ανεξάρτθτθ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των  
κριτθρίων του πτυχίου, και οι οποίοι κα ςυμμετζχουν επίςθμα ςτισ 
ςχετικζσ επιτροπζσ του τμιματοσ.  

 Τθν ειςαγωγι επίςθμων ( εςωτερικϊν) Κριτϊν Θεμάτων Εξζταςθσ για 
τθν ανεξάρτθτθ εξομάλυνςθ του επιπζδου εξζταςθσ και τθσ 
βακμολογίασ.  

 Τθ κεςμοκζτθςθ Ομαδικϊν εργαςιϊν με πιςτωτικζσ μονάδεσ και 
ςυνιςτϊςεσ εξζταςθσ γραπτισ και προφορικισ παρουςίαςθσ.  

 Τθν κακιζρωςθ  του Ρροςωπικοφ Επιβλζποντα, υπευκφνου  για τθν 
ςυνολικι πρόνοια και ακαδθμαϊκι πρόοδο μιασ ομάδασ φοιτθτϊν.  

 Ππου είναι δυνατόν, τθν κακιζρωςθ  μιασ ςειράσ από ςχετικζσ 
επιςκζψεισ τθσ τάξθσ ςτθν Βιομθχανία και ςε Δθμόςιουσ 
Οργανιςμοφσ, ϊςτε να γνωρίςουν οι φοιτθτζσ τον τρόπο λειτουργίασ  
των  πραγματικϊν  τακτικϊν εργαςίασ και τα ενδιαφζροντα των 
φορζων.  
 

χόλια για το προτεινόμενο νζο ΠΜ 
 
Η ΕΕΑ μελζτθςε το νζο προτεινόμενο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. Η ιδζα 
τθσ διεξαγωγισ ενόσ ΡΜΣ από το τμιμα γενικϊσ υποςτθρίηεται από τθν ΕΕΑ. 
Ωςτόςο, το προτεινόμενο πρόγραμμα δεν ζχει εςτίαςθ και δεν παρζχει κάποια 
προφανι εξειδίκευςθ και εμβάκυνςθ ςε κάποιον από τουσ τρεισ τομείσ εφαρμογισ. 
Είναι μια ςυνζνωςθ διαφορετικϊν μακθμάτων τα οποία καλφπτουν όλο το φάςμα 
των τομζων που υποςτθρίηει το  τμιμα. Επίςθσ, προτίκεται να καλφψει ζνα πεδίο το 
οποίο επί του παρόντοσ καλφπτεται εμπεριςτατωμζνα από ζνα άλλο τμιμα εντόσ 
του ιδίου ΤΕΙ. Επιπροςκζτωσ, δεν ιταν ςαφζσ εάν το επίπεδο του περιεχομζνου  
είναι επαρκζσ για ζνα ΡΜΣ επιπζδου MSc. 
To τμιμα χρειάηεται να ξαναςκεφτεί τθν ςτρατθγικι του ςχετικά με αυτό το ΡΜΣ 
και ςυνεπϊσ να αναπτφξει ζνα καταλλθλότερο πρόγραμμα ςπουδϊν  που κα 
επιτρζψει ςτουσ φοιτθτζσ να εξειδικευτοφν πραγματικά ςε επίπεδο MSc.  
 

 

 

 

Γ. ‘Ερευνα 
ΠΡΟΕΓΓΙΗ 
 
Υπάρχουν 9 ενεργά ερευνθτικά/ εκπαιδευτικά εργαςτιρια εντόσ του τμιματοσ τα 
οποία ςυνδζονται με τουσ τρεισ κφριουσ τεχνολογικοφσ τομείσ του τμιματοσ. Η 
ζρευνα ςτισ γενικζσ αυτζσ περιοχζσ   κα μποροφςε δυνθτικά  να απορροφιςει τισ 
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ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του ςυνόλου του παρόντοσ και μελλοντικοφ 
προςωπικοφ. Υπάρχουν τζςςερα εργαςτιρια αποκλειςτικά αφιερωμζνα ςτθν 
ζρευνα. 
 
Δεν υπάρχει επίςθμθ ςτρατθγικι του τμιματοσ για τθν ζρευνα με ςαφείσ ςκοποφσ 
και ςτόχουσ. Επιπλζον, δεν υπάρχει επιτροπι ζρευνασ. Αναφζρκθκε ότι μια 
επιτροπι ζρευνασ πρόκειται να ςυςτακεί ςτο εγγφσ μζλλον. Πταν θ ερευνθτικι 
δραςτθριότθτα αυξθκεί ςε βακμό που να δθμιουργείται ςφγκρουςθ με τα κφρια 
διδακτικά κακικοντα, κα πρζπει να εγκακιδρυκεί πολιτικι ζρευνασ για να επιλφςει 
αυτό το πρόβλθμα.  
Η επιτροπι πιςτεφει ότι περιςςότερθ ερευνθτικι υποδομι απαιτείται επειγόντωσ, 
όπωσ χϊροι και εξοπλιςμόσ ( τόςο υλικοτεχνικόσ όςο και λογιςμικό). Το τμιμα 
μπορεί να εξυπθρετιςει διδακτορικοφσ φοιτθτζσ μόνο ςυνεργαηόμενο με άλλα 
ιδρφματα που απονζμουν διδακτορικό τίτλο. Το τμιμα ιδθ αξιοποιεί τον μόνο χϊρο 
ςυνεργαςίασ που είναι διακζςιμοσ για τθν διεξαγωγι διδακτορικισ ζρευνασ. 
 
Υπάρχει ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ των ερευνθτϊν του τμιματοσ. Αυτό ζγινε 
ιδιαιτζρωσ προφανζσ από τισ ςυναντιςεισ με τουσ ερευνθτικοφσ και 
εργαςτθριακοφσ ςυνεργάτεσ. Τα βαςικά κίνθτρα για ζρευνα όπωσ διαπιςτϊκθκε 
από τθν ΕΕΑ, είναι θ επαγγελματικι πρόοδοσ και ανζλιξθ των μελϊν του 
ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ ατομικά μζςω τθσ επιςτθμονικισ τουσ αναγνϊριςθσ και 
ςυνειςφοράσ ςε διεκνζσ επίπεδο. 
 
Το τμιμα επί του παρόντοσ εργάηεται για τθν ζγκριςθ ενόσ νζου ΡΜΣ ςτα 
«Ρροθγμζνα Ηλεκτρονικά ςτα Τθλεπικοινωνιακά, Βιομθχανικά και Βιοϊατρικά 
Συςτιματα» . Ζνα κατάλλθλα δομθμζνο  πρόγραμμα  MSc κα  τροφοδοτιςει το 
τμιμα με διδακτορικοφσ ερευνθτζσ 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Δεν υπάρχει επίςθμθ ερευνθτικι πολιτικι. Πμωσ, θ τρζχουςα ερευνθτικι 
δραςτθριότθτα πραγματοποιείται μζςω των ενεργειϊν των κακθγθτϊν ατομικά και 
τα ερευνθτικά ενδιαφζροντα τθσ επιλογισ τουσ τα οποία ςυχνά ςχετίηονται με τισ 
διδακτικζσ περιοχζσ τουσ και τισ αντίςτοιχεσ εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ . 
 
Δεν υπάρχει επίςθμοσ ερευνθτικόσ προχπολογιςμόσ, όμωσ υπάρχει ζνα ετιςιο 
κονδφλι για μετακινιςεισ των κακθγθτϊν. 
 
Η ςοβαρι ζλλειψθ χϊρου και καταλλιλου εξοπλιςμοφ κεωροφνται  ςθμαντικά 
εμπόδια ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ μελλοντικϊν ερευνθτικϊν κατευκφνςεων. 
 
Το προςωπικό ζχει πλιρθ επίγνωςθ τθσ ςθμαςίασ των δθμοςιεφςεων ςε διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνα  επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ. Αυτό υποςτθρίηεται από κάκε 
αποδεικτικό που παρουςιάςτθκε. Οι κακθγθτζσ ενκαρρφνονται να λαμβάνουν 
μζροσ ςε ερευνθτικά ςυνζδρια. 
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Το ακαδθμαϊκό προςωπικό ζχει κερδίςει μια ςειρά από ερευνθτικά προγράμματα 
και αγωνίηονται με ενκουςιαςμό να κερδίςουν περιςςότερα προγράμματα 
εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ. 
 
Αποδεικνφεται ότι το τμιμα αξιοποιεί πλιρωσ τισ διεκνείσ και εκνικζσ επαφζσ του 
ςτο μζγιςτο βακμό για ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςυνεργαςίασ.  
 
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Επίςθμοι ερευνθτικοί ςτόχοι δεν δόκθκαν ςτθν ΕΕΑ, για το λόγο αυτό ,θ ΕΕΑ δεν 
μπορεί να ςχολιάςει ποςοτικά τθν επιτυχία του τμιματοσ ςτο να ανταποκρικεί 
ςτουσ ερευνθτικοφσ ςτόχουσ του. Ραρ’ όλα αυτά, ςτθν επιτροπι γνωςτοποιικθκε  
ότι όλοι οι κακθγθτζσ αναμζνονται να αςχολθκοφν με ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
και ότι το υψθλισ ποιότθτασ ερευνθτικό ζργο φαίνεται να αποτελεί ηωτικισ 
ςθμαςίασ κριτιριο για τθν πρόςλθψθ νζου προςωπικοφ.  
 

 
Από τα ςτοιχεία που υποβλικθκαν ςτθν ΕΕΑ, ο αρικμόσ των δθμοςιεφςεων για όλο 
το τμιμα κρίνεται ικανοποιθτικόσ , δεδομζνων των δυςκολιϊν του ερευνθτικοφ 
περιβάλλοντοσ. Ειδικότερα, τα τελευταία 5 ζτθ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 
επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων, άρκρων  ςε πρακτικά ςυνεδρίων ,  ενοτιτων ςε 
βιβλία (ςυμπεριλαμβανομζνων βιβλίων) και βιβλίων που παράχκθκαν , είναι 
αντίςτοιχα 237, 444, 10 και 16. 
 
Ο ακριβισ αρικμόσ των δθμοςιεφςεων ανά ακαδθμαϊκό δεν είναι γνωςτόσ. Αυτό 
οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ςτθν    εςωτερικι ζκκεςθ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 
δθμοςιεφςεων ζχει ςυνταχκεί από περιςςότερα του ενόσ μζλθ του ίδιου τμιματοσ. 
 
Το τμιμα ζχει ςυμμετάςχει ςε ζνα ςθμαντικό αρικμό εκνικϊν ερευνθτικϊν ζργων 
(π.χ. ΑΧΙΜΗΔΗΣ) τα οποία υποςτιριξαν τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ  του 
προςωπικοφ και προμικευςαν κάποιο νζο εξοπλιςμό. Επιπλζον, ερευνθτικά 
κονδφλια εξαςφαλίςτθκαν από διεκνείσ ςυνεργαςίεσ ( π.χ. FP7) αλλά τζτοιου είδουσ 
υποςτιριξθ είναι γενικά δφςκολο να αποκτθκεί. Δεν αποτελεί ζκπλθξθ ότι ζτςι 
φαίνεται να ςυμβαίνει τα τελευταία 5 ζτθ.  
 
Υπάρχει ουςιϊδθσ ζρευνα ςε διάφορεσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ εντόσ του ΤΕΙ 
Ακινασ. Το προςωπικό του τμιματοσ Ηλεκτρονικισ ςυνεργάηεται με κακθγθτζσ από 
τα τμιματα Ρλθροφορικισ, Τεχνολογίασ Ιατρικϊν Οργάνων,  Φυςικισ και 
Μακθματικϊν ( μεταξφ άλλων). 
 
Εντόσ Ελλάδοσ, το Τμιμα ζχει εδραιϊςει ζναν εντυπωςιακό αρικμό εκνικϊν 
ςυνεργατϊν που περιλαμβάνουν το Ινςτιτοφτο Δθμόκριτοσ, το Ρανεπιςτιμιο τθσ 
Ακινασ, το Ρολυτεχνείο τθσ Ακινασ και το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο τθσ 
Θεςςαλονίκθσ. 
 
Σε διεκνζσ επίπεδο, υπάρχουν ςαφείσ ενδείξεισ ότι το τμιμα διακζτει ζνα δίκτυο 
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ερευνθτικϊν ςυνεργατϊν ςε ιδρφματα όπωσ το Ρανεπιςτιμιο Brunel,το 
Ρανεπιςτιμιο Bolton, και το Ρανεπιςτιμιο Κφπρου.  
 
Η ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο Brunel είναι ιδιαιτζρωσ αξιοςθμείωτθ και ζχει 
αποφζρει ςτο τμιμα εκτενι εμπειρία ςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και ςε διεκνι 
ςυνεργαςία ςε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
 
Δείγματα ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ που καταςκευάςτθκαν εντόσ του τμιματοσ 
παρουςιαςτικαν ςτθν επιτροπι. Μια ςειρά ευρεςιτεχνιϊν που ζχουν απονεμθκεί 
αναφζρκθκε κατά τθ διάρκεια ςυηθτιςεων αλλά δεν παρουςιάςτθκε επίςθμα ςτθν 
ΕΕΑ.  

 
Είναι προφανζσ ότι το ερευνθτικό ζργο του τμιματοσ είναι αναγνωριςμζνο και 
ορατό εκτόσ τμιματοσ. Δεν γνωςτοποιικθκαν ςτθν ΕΕΑ ειδικά βραβεία ι ζπαινοι 
που απονεμικθκαν ςτο  προςωπικό του τμιματοσ. 
 

ΒΕΛΣΙΩΕΙ 
 
Το τμιμα χρειάηεται να αυξιςει τθν ςυμμετοχι του ςε εκνικά και ειδικά ςε διεκνι 
ερευνθτικά προγράμματα. Το τμιμα πρζπει να εντατικοποιιςει τισ προςπάκειζσ 
του  για  αφξθςθ των εξωτερικϊσ χρθματοδοτοφμενων ερευνθτικϊν προγραμμάτων. 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το τμιμα ζχει πάρει μόνο ζνα FP7 και ζνα ΙΝTERREG 
πρόγραμμα τα τελευταία 5 χρόνια. Ζνα πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από το ESA 
παρουςιάςτθκε επίςθσ ςτθν ΕΕΑ. Αν και όλα αυτά είναι ςθμαντικά ορόςθμα και ζνα 
τμιμα ΤΕΙ, παρ’ όλα αυτά, θ ΕΕΑ πιςτεφει ότι υπάρχει μεγάλο περικϊριο για 
βελτίωςθ ςε αυτόν τον τομζα. To τμιμα ζχει επίγνωςθ αυτισ τθσ κατάςταςθσ και 
διλωςε ςαφϊσ τθν ςθμαςία τζτοιων επιδιϊξεων. 
 
Το τμιμα φιλοδοξεί να αυξιςει τον αρικμό των διδακτορικϊν ζργων που 
απονζμονται μζςω ερευνθτικϊν ςυνεργαςιϊν με εκνικά και διεκνι ιδρφματα που 
απονζμουν διδακτορικά διπλϊματα. Το τμιμα επικυμεί να ξεκινιςει ζνα 
διδακτορικό πρόγραμμα το οποίο κα ενδυναμϊςει τθν ζρευνα ςτο ΤΕΙ. Επί του 
παρόντοσ, οι απόφοιτοι εγγράφονται επίςθμα ςε κάποιο άλλο Ρανεπιςτιμιο και 
μόνο θ ςυν-επίβλεψθ πραγματοποιείται από ζνα μζλοσ του προςωπικοφ του ΤΕΙ. 
Είναι ςυηθτιςιμο εάν αυτοφ του τφπου θ εξάρτθςθ από άλλα Ρανεπιςτιμια 
χρειάηεται να καταργθκεί εάν το ΤΕΙ επικυμεί να ενιςχφςει τθν ποιότθτα τθσ 
ζρευνασ και τθν ειςροι χρθμάτων. Επιπροςκζτωσ, περιςςότεροι διδακτορικοί 
φοιτθτζσ κα βοθκοφςαν ςτο διδακτικό ζργο (επϋ αμοιβι ) επιτρζποντασ ζτςι ςτο 
προςωπικό να επικεντρωκεί περιςςότερο ςτθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα. 
 
Δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ διεκνείσ ανταλλαγζσ επιςκζψεων προςωπικοφ ( π.χ. 
προςκεκλθμζνεσ ομιλίεσ, ςεμινάρια, κλπ) όπωσ παρατιρθςε θ ΕΕΑ. Δεν εμπλζκονται 
όλα τα μζλθ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ.  
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Δ. Λοιπζσ Υπηρεςίεσ 
ΠΡΟΕΓΓΙΗ 
 
Το τμιμα αναγνωρίηει τθν ςθμαςία και τθ ςυνειςφορά των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν 
ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν και ςτόχων του. Αυτι τθ ςτιγμι υπάρχουν 3 γραμματείσ 
ςτο τμιμα ( 2 για το προπτυχιακό πρόγραμμα – και 1 για το μεταπτυχιακό). 
 
Το γραμματειακό και το υπόλοιπο προςωπικό του τμιματοσ χρθςιμοποιεί ζνα 
προθγμζνο διαδικτυακό ςφςτθμα  θλεκτρονικισ υποδομισ, για τθν διαχείριςθ 
αιτθμάτων και ενεργειϊν που ςχετίηονται με τουσ φοιτθτζσ  (δίκτυο  φοιτθτϊν) και 
το προςωπικό (δίκτυο μακθμάτων) π.χ. διλωςθ μακθμάτων, ζγκαιρθ παροχι 
ακαδθμαϊκϊν πιςτοποιθτικϊν, ανακοινϊςεισ, παροχι βακμολογίασ, παροχι 
ςχετικϊν περιγραμμάτων και λοιπϊν πλθροφοριϊν ςτουσ φοιτθτζσ. 
 
Γραφείο διαςφνδεςθσ και υπθρεςία ςπουδαςτικισ μζριμνασ λειτουργοφν ςε 
επίπεδο ΤΕΙ. 
 
Γενικι υποςτιριξθ πλθροφορικισ παρζχεται κεντρικά από το ίδρυμα και 
περιλαμβάνει τθ διαχείριςθ και λειτουργία των δικτφων υπολογιςτϊν.  
 
Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ φοιτθτϊν παρζχονται από το ΤΕΙ και περιλαμβάνουν 
βοικεια για ςτζγαςθ, δωρεάν ςίτιςθ, δυνατότθτα παροχισ φοιτθτικοφ δανείου, και  
βαςικι ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ. Υπάρχει επίςθσ ζνα ξεχωριςτό ταμείο  
υποςτιριξθσ άπορων φοιτθτϊν. 
 
Το τμιμα δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ και παροχι 
διοικθτικϊν πράξεων. Ακόμα, υπάρχει μια ςυνεχισ επικυμία του τμιματοσ να 
ενιςχφςει περεταίρω και να απλοποιιςει τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ. 
 
Το τμιμα ενκαρρφνει ςτουσ φοιτθτζσ να αςχολθκοφν με δραςτθριότθτεσ  πζραν των 
ακαδθμαϊκϊν ( π.χ. πολιτιςτικζσ, ακλθτικζσ). 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Ζνα χριςιμο επίπεδο υποςτιριξθσ παρζχεται από το ΤΕΙ κεντρικά ςχετικά με τισ 
γενικζσ διοικθτικζσ ενζργειεσ, τα οικονομικά, τθ φοίτθςθ και τισ δραςτθριότθτεσ 
φοιτθτικισ υποςτιριξθσ και οριςμζνεσ άλλεσ δραςτθριότθτεσ  του τμιματοσ.  το 
ίδιο το τμιμα παρζχει επιπλζον διοικθτικι υποςτιριξθ με δφο γραμματείσ 
αςχολοφμενεσ με τθ διοικθτικι υποςτιριξθ των προπτυχιακϊν και μία ακόμθ που 
καλφπτει τα διοικθτικά κζματα μεταπτυχιακϊν. Δεν υπάρχει ςαφισ κατανομι τθσ 
διοικθτικισ /γραμματειακισ υποςτιριξθσ ςτο ακαδθμαϊκό προςωπικό.  
 
Ζγινε αντιλθπτό ότι οι ςχζςεισ μεταξφ του διοικθτικοφ προςωπικοφ του τμιματοσ 
και του λοιποφ προςωπικοφ / φοιτθτϊν είναι υγιείσ και παραγωγικζσ. Αρμοδιότθτεσ 
κατανζμονται και τα κακικοντα επιτελοφνται αποτελεςματικά. Ωςτόςο, υπάρχει 
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αναγκαιότθτα τυποποίθςθσ τθσ κατανομισ των αρμοδιοτιτων διοικθτικισ 
υποςτιριξθσ με τρόπο που να είναι ορατόσ ςε όλο το προςωπικό. 
 
Οι υπθρεςίεσ τεχνολογίασ πλθροφορικισ και τεχνολογιϊν προσ ςτουσ φοιτθτζσ και 
το προςωπικό είναι επαρκείσ. Υπάρχει αίκουςα Η/Υ, δικτφων, Διαδικτφου και 
αςφρματθσ ςφνδεςθσ.  
 
 
Οι κεντρικζσ υπθρεςίεσ βιβλιοκικθσ είναι υψθλοφ επιπζδου, και το κτίριο είναι νζο 
ενϊ το προςωπικό διακζτει υψθλι επαγγελματικι κατάρτιςθ  και είναι  
εξυπθρετικό  με το κοινό. Οι υπθρεςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ περιλαμβάνουν αίκουςα 
τθλεδιάςκεψθσ. 
 
Μία επιπλζον υψθλισ ποιότθτασ αίκουςα τθλεδιάςκεψθσ και εξϋ αποςτάςεωσ 
μάκθςθσ και διδαςκαλίασ είναι επίςθσ διακζςιμθ εντόσ του κτιρίου του τμιματοσ. 
 
Το τμιμα ανζφερε μια ςειρά πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων που 
οργανϊνονται για τουσ φοιτθτζσ , αλλά φυςικά θ ΕΕΑ δεν μποροφςε  εφκολα να 
εξακριβϊςει κάτι τζτοιο. 
 
Συμβουλευτικι υπθρεςία για τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ ςτουσ φοιτθτζσ 
παρζχεται κεντρικά αλλά φαίνεται πωσ οι φοιτθτζσ δεν κάνουν χριςθ αυτισ τθσ 
υπθρεςίασ. Φαίνεται πωσ ο ςφνδεςμοσ μεταξφ του κεντρικοφ γραφείου 
διαςφνδεςθσ και του τμιματοσ χρειάηεται  να ενιςχυκεί. 
 
  

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
ΟΙ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ είναι  αποτελεςματικζσ ςε ικανοποιθτικό βακμό κυρίωσ 
λόγω τθσ χριςθσ των διαδικτυακϊν ςυςτθμάτων αλλά υπάρχει πάντα περικϊριο 
βελτίωςθσ. 
 
Οι υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ είναι ικανοποιθτικζσ αλλά όχι προθγμζνεσ. 
 

ΒΕΛΣΙΩΕΙ 
 
Η λειτουργικότθτα και τα χαρακτθριςτικά τθσ ςχετικά νζασ θλεκτρονικισ υποδομισ 
που χρθςιμοποιείται από το τμιμα είναι αρκετά περίπλοκθ και ςαν τζτοια, κα 
πρζπει να αξιοποιείται από τουσ κακθγθτζσ και το προςωπικό υποςτιριξθσ 
περιςςότερο αποτελεςματικά (π.χ. ευρφτερθ χριςθ των λιςτϊν θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ χρθςτϊν). 
 
Θα πρζπει να γίνουν ευρφτερα γνωςτζσ  ςτουσ φοιτθτζσ οι υπθρεςίεσ και θ 
υποςτιριξθ που παρζχεται από το κεντρικό Γραφείο Διαςφνδεςθσ και ςυςτινεται ο 
οριςμόσ ενόσ μζλουσ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ που κα λειτουργιςει ωσ 
ςφνδεςμοσ. 
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Τζλοσ, κάποια πρόςκετθ γραμματειακι υποςτιριξθ ςτο ακαδθμαϊκό προςωπικό κα 
είναι ιδιαιτζρωσ ωφζλιμθ και κα αυξιςει τθν παραγωγικότθτα και τθν 
αποτελεςματικότθτα του προςωπικοφ ςτθν εκτζλεςθ των ακαδθμαϊκϊν 
κακθκόντων.  
 

υνεργαςία με κοινωνικοφσ , πολιτιςτικοφσ και παραγωγικοφσ φορείσ 
 
 
Το τμιμα δραςτθριοποιείται ςτθν δθμιουργία  ςυνδζςμων με κοινωνικο- πολιτικοφ 
φορείσ (διμουσ, επιςτθμονικζσ εταιρίεσ, ςκολεία δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ)  και 
παραγωγικοφσ  οργανιςμοφσ μζςω παλαιότερων προγραμμάτων  ΕΡΕΑΕΚ και 
παρόντων ΕΣΡ) . Επιπλζον, το ακαδθμαϊκό προςωπικό ζχει ςθμαντικζσ 
διαςυνδζςεισ και ςυνεργαςίεσ με παραγωγικοφσ οργανιςμοφσ (π.χ. Ν-Topos, 
EmTech, DATEC κλπ). 
 
Μζλθ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ δραςτθριοποιοφνται ςτθν προϊκθςθ 
τεχνολογιϊν μζςω δθμόςιων διαλζξεων  και παρουςιάςεων ςτοχεφοντασ ςτθν   
διάχυςθ τθσ γνϊςθσ ςτο αντικείμενο ςτα μζλθ τθσ κοινότθτασ  Είναι αξιοςθμείωτοσ 
ο ενκουςιαςμόσ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ ωσ προσ αυτοφ του είδουσ τισ 
δραςτθριότθτεσ ςυνεργαςίασ. 
 

 

Ε. Στρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ, Προοπτικζσ Βελτίωςησ και Διαχείριςη 
Ενδεχόμενων αναςταλτικών παραγόντων  
 
Στουσ ενδεχόμενουσ αναςταλτικοφσ παράγοντεσ για τθν περαιτζρω ςτρατθγικι 
ανάπτυξθ το Τμιματοσ Ηλεκτρονικισ ςε επίπεδο Ρολιτείασ περιλαμβάνονται οι 
αυςτθροί κανονιςμοί και ρυκμίςεισ που διζπουν τθν εκπαίδευςθ ςτα ΤΕΙ. Ειδικι 
αναφορά πρζπει να γίνει εδϊ ςτουσ κανονιςμοφσ  εκείνουσ που ςχετίηονται με τισ 
μετεγγραφζσ φοιτθτϊν από άλλα ΤΕΙ που ζχουν διαφορετικζσ βάςεισ ειςαγωγισ, οι 
κανόνεσ που αφοροφν τθ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ διάρκεια προπτυχιακϊν ςπουδϊν , 
τισ  πολλαπλζσ επανεξετάςεισ, κλπ. Τζτοιου είδουσ τακτικζσ οδθγοφν ςε 
ςυνωςτιςμζνεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ςυνφπαρξθ φοιτθτϊν διαφορετικϊν 
επιπζδων ςτο ίδιο μάκθμα,   και τα τελευταία χρόνια ςτο χαρακτθριςτικό ελλθνικό 
φαινόμενο των λιμναηόντων φοιτθτϊν. Αποτρεπτικοφσ παράγοντεσ τθσ Ρολιτείασ 
αποτελοφν ακόμα θ ζλλειψθ κονδυλίων για τθν αναβάκμιςθ των αικουςϊν, 
εργαςτθριϊν και λοιπισ κφριασ υποδομισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατάλλθλθσ 
παροχισ γραφείων κακθγθτϊν. Ράνω απ’ όλα, θ Ρολιτεία χρειάηεται να παράςχει 
άμεςα κονδφλια για τθν πλιρωςθ των υπαρχόντων κενϊν κζςεων ςτο τμιμα όπωσ 
κακορίςτθκαν ςφμφωνα με το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και τισ οδθγίεσ. 
 
Οι αναςταλτικοί παράγοντεσ που ςχετίηονται με το Κδρυμα περιςτρζφονται γφρω 
από τθν τακτικι  κατανομισ κονδυλίων ςτα Τμιματα. Αυτι τθ ςτιγμι τα κονδφλια 
διανζμονται  εξίςου μεταξφ των Τμθμάτων και ςε κάκε Τμιμα διανζμονται επίςθσ 
εξίςου μεταξφ των ακαδθμαϊκϊν ομάδων . Αυτι θ τακτικι ίςωσ είναι εξιςωτικι 
αλλά δεν λαμβάνει υπόψθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του Τμιματοσ  και των 
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ακαδθμαϊκϊν ομάδων. Με απλά λόγια, δεν υπολογίηει τον ςυγκεκριμζνο ςχεδιαςμό 
που αναπτφςςει το   Τμιμα ο οποίοσ ενδεχομζνωσ να περιλαμβάνει νζεσ 
πρωτοβουλίεσ όςον αφορά προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και / ι ερευνθτικά 
προγράμματα, και τισ αντίςτοιχα ςυνεπαγόμενεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ 
χρθματοδότθςθσ. 
 
Οι βραχυπρόκεςμοι ςτόχοι του Τμιματοσ είναι ςαφείσ, περιεκτικοί και επαρκϊσ 
γνωςτοποιθμζνοι ςε όλο το προςωπικό και τουσ φοιτθτζσ.  Είναι δικαιολογθμζνα 
επικεντρωμζνοι ςτουσ φοιτθτζσ και εςτιάηονται ςτθν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν προσ 
φοιτθτζσ και ςτθν καλφτερθ ακαδθμαϊκι διεξαγωγι του προγράμματοσ ςπουδϊν. 
Οι προςπάκειεσ του Τμιματοσ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ είναι αξιζπαινεσ.  
  
Οι μεςοπρόκεςμοι ςτόχοι είναι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ επζκταςθσ των χϊρων 
εργαςτθριϊν και γραφείων ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ, και θ ανάπτυξθ 
νζων μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων που κα παρζχονται από το ΤΕΙ με ι χωρίσ τθν 
ςυνεργαςία τρίτων. Αυτόσ ο τελευταίοσ ςτόχοσ κα προςκζςει αξιοπιςτία και κφροσ 
ςτο Τμιμα, κα δϊςει τθν δυνατότθτα «δια βίου μάκθςθσ »ςτουσ φοιτθτζσ του και 
κα βοθκιςει ςτθν εδραίωςθ μιασ κλάςθσ φοιτθτϊν με ερευνθτικό προςανατολιςμό 
που κα επικυμοφςαν να ακολουκιςουν  διδακτορικοφ επιπζδου ςπουδζσ ςε άλλα 
Ιδρφματα και ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα. 
 
Είναι πολφ δφςκολο να γίνει μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ εντόσ του πλαιςίου και 
του περιβάλλοντοσ του ΤΕΙ και ςε ςχζςθ με μια ςυχνά ρευςτι και άςτατθ Αγορά. Το 
Τμιμα το αναγνωρίηει αυτό και κα εξακολουκιςει να παρζχει το βαςικό πυρινα 
του απαιτοφμενου ςτελεχικοφ δυναμικοφ τθσ Αγοράσ. 
 
Τα ςχζδια και οι ενζργειεσ για βελτίωςθ από το Τμιμα τεκμθριϊνονται καταλλιλωσ 
ςτθν Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ και επίςθσ αναφζρονται λεπτομερϊσ ςε αυτι 
τθν ζκκεςθ. 
 
Οι μακροπρόκεςμεσ ενζργειεσ ςτθρίηονται ςτισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ του 
Τμιματοσ, ωσ ζνασ πρωταρχικά  εκπαιδευτικόσ και μακθςιακόσ οργανιςμόσ με 
εςτίαςθ ςτισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ βιομθχανίασ και τθσ 
εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και ςυμβουλευτικισ. 
 
Το Τμιμα καταβάλλει κάκε προςπάκεια να ςυνεχίςει να υπθρετεί τουσ ςκοποφσ και 
ςτόχουσ που ορίηει το ΤΕΙ και από  αυτι τθν ακαδθμαϊκι κζςθ  να αναπτφξει 
κατάλλθλα προγράμματα ςπουδϊν και  εφαρμοςμζνεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
που να εξυπθρετοφν τισ ολοζνα αυξανόμενεσ και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ 
τθσ Βιομθχανίασ και τθσ Κοινωνίασ. 
 

ΣΤ. Τελικά Συμπεράςματα και ςυςτάςεισ τησ ΕΕΑ 
 
Το Τμιμα Ηλεκτρονικισ κεωρείται από τθν ΕΕΑ ςαν ζνα από τα θγετικά τεχνολογικά 
τμιματα ςτθν Ελλάδα. Το Τμιμα ζχει προοδευτικζσ απόψεισ και το προςωπικό του 
αγωνίηεται για βελτιϊςεισ ςτθν ποιότθτα των λειτουργιϊν και τθν μακθςιακι 
εμπειρία που προςφζρεται ςτουσ φοιτθτζσ. Η επιτροπι δίνει τισ ακόλουκεσ 
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ςυςτάςεισ και επαίνουσ εντόσ του τφπου και του πνεφματοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ, ςαν ζνα μζςο για μελζτθ  και περεταίρω εξελίξεισ ςτθν πορεία για τθν 
υπεροχι. 
 

Χώροι 
 
Υπάρχει ζλλειψθ επαρκϊν χϊρων για διδαςκαλία και ςτζγαςθ κακθγθτϊν, ηωτικά 
ςτοιχεία για τθ ςωςτι λειτουργία και τθν ανάπτυξθ του Τμιματοσ. Κάκε διδάςκων 
κα πρζπει να ζχει ζνα μικρό αλλά ιδιωτικό γραφείο. Η ζλλειψθ χϊρου ςτα 
περιςςότερα από τα εργαςτιρια που επιςκζφκθκε θ ΕΕΑ ιταν εμφανισ και είναι 
επιηιμια τόςο για τισ διδακτικζσ όςο και για τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του 
τμιματοσ. Υπάρχει επείγουςα ανάγκθ και ςθμαντικά περιςςότερο χϊρο 
ερευνθτικϊν εργαςτθρίων , τϊρα που το τμιμα κάνει μια ςοβαρι προςπάκεια να 
επεκτείνει τθν ζρευνά του. 
 

Τεχνική υποδομή 
 
Τα προτεινόμενα νζα ερευνθτικά εργαςτιρια κα πρζπει να είναι καταλλιλωσ 
εξοπλιςμζνα ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των αντίςτοιχων ερευνθτικϊν ομάδων και 
υπό τθν ςχεδιαςτικι και διαχειριςτικι ερευνθτικι δομι που πρζπει να 
εγκακιδρφςει   και  διαχειριςτεί το τμιμα. 
 
Η διδακτικι υποδομι κα πρζπει να αξιοποιθκεί ςτο ζπακρο παρζχοντασ ςτουσ 
φοιτθτζσ αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ εξ’ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ. Αυτι θ υποδομι 
χρειάηεται να είναι κατάλλθλθ από πλευράσ i) υλικοτεχνικισ και λογιςμικοφ και ii) 
προςωπικοφ υποςτιριξθσ. 
 

Διοικητική υποδομή 
 
Κακϊσ οι διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του τμιματοσ τίκενται ςε ιςχφ και 
εξελίςςονται , υπάρχει ανάγκθ για αφξθςθ ςτθ γραμματειακι υποςτιριξθ θ οποία 
μπορεί να  λθφκεί από το τρζχον γραμματειακό προςωπικό θ ίςωσ να απαιτθκεί 
πρόςκετο προςωπικό. 
 
Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ κα χρθςιμοποιοφνται αποτελεςματικότερα (π.χ. λίςτεσ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ) και να εκςυγχρονιςτοφν  
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του τμιματοσ. 
 

Χρηματοδότηςη 
 
Η ΕΕΑ πιςτεφει και υποςτθρίηει ζντονα ότι θ χρθματοδότθςθ από το κζντρο του ΤΕΙ 
ςτο τμιμα κα πρζπει να κατανζμεται με τρόπο που να αντανακλά το ςτρατθγικό 
ςχεδιαςμό και τισ προτεραιότθτεσ του τμιματοσ και επίςθσ να ςχετίηεται με το 
μζγεκοσ και τισ ανάγκεσ των ιδιαιτζρων ομάδων φοιτθτϊν και των δραςτθριοτιτων 
που διεξάγονται εντόσ του  τμιματοσ. 
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Τα ειςερχόμενα κονδφλια μζςω τθσ  R&D οδοφ και των ζργων ςυνεργαςίασ με τθ 
βιομθχανία και άλλουσ οργανιςμοφσ ( π.χ. FP7 projects) κα πρζπει να αυξθκοφν και 
να εξελιχκοφν ςε κφριο κανάλι ειςοδιματοσ για το τμιμα. Αυτό κα προμθκεφςει το 
αναγκαίο κεφάλαιο για τθν ςυνζχιςθ ςτθν απαςχόλθςθ ερευνθτικοφ προςωπικοφ 
γενικά, και ειδικά ςτισ ενδιάμεςεσ των ζργων περιόδουσ. 
 
Υφίςταται οικονομικι υποςτιριξθ για ςυμμετοχι ςε διεκνι ςυνζδρια, αλλά κα 
πρζπει να ενιςχυκεί και να αξιοποιθκεί ςαν εργαλείο ανάπτυξθσ του προςωπικοφ. 
 

Φόρτοσ διδαςκαλίασ 
 
Ο φόρτοσ διδαςκαλίασ κα μποροφςε να μειωκεί ϊςτε να αποδεςμεφςει  χρόνο για 
το ακαδθμαϊκό προςωπικό να επιδιϊξει R&D ςυνδζςμουσ με τθ Βιομθχανία κακϊσ 
και άλλα ακαδθμαϊκά  ενδιαφζροντα. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με τθν 
αναδιάρκρωςθ του παρόντοσ πλαιςίου διδαςκαλίασ μακθμάτων το οποίο 
υποδζχεται τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςε δφο ομάδεσ π.χ. τον Σεπτζμβριο και το 
Φεβρουάριο κάκε χρόνο. Ο αρικμόσ των εξεταςτικϊν περιόδων είναι υπερβολικόσ 
και αντιπαραγωγικόσ ωσ προσ τουσ διδακτικοφσ ςκοποφσ του τμιματοσ και τθν 
προςφερόμενθ ςτουσ φοιτθτζσ διδακτικι εμπειρία. Το τμιμα πρζπει να ςκεφτεί 
ςοβαρά τθν ανάπτυξθ ενόσ νζου πλαιςίου εξετάςεων(π.χ. τθν κατάργθςθ τθσ 
εξεταςτικισ περιόδου του Φεβρουαρίου). 
 
Ο φόρτοσ διδαςκαλίασ και θ κατανομι του εντόσ του τμιματοσ πρζπει να 
ςχετίηονται  και να αντανακλοφν  ςαφϊσ το φόρτο του προςωπικοφ ςε άλλουσ 
τομείσ όπωσ  θ ζρευνα και θ διοίκθςθ.  
 

Ζλεγχοσ ποιότητασ μάθηςησ και διδαςκαλίασ 
 
Η ΕΕΑ προτείνει το τμιμα γενικά και θ Επιτροπι Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν ειδικά να 
εξετάςουν τισ διαδικαςίεσ τουσ για διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ςυνάφειασ 
των κεμάτων εξζταςθσ , τα περιγράμματα μακθμάτων και το εκπαιδευτικό υλικό. Η 
επιτροπι ςπουδϊν κα πρζπει να εξετάηει επίςθμα όλεσ τισ διδακτικζσ 
δραςτθριότθτεσ ετθςίωσ (αποτελζςματα εξετάςεων, πρόοδο φοιτθτϊν, γνϊμθ 
φοιτθτϊν,  επιδόςεισ και ςτατιςτικά αποφοίτθςθσ, κλπ), να προςδιορίηει 
κατάλλθλεσ ενζργειεσ και εξελίξεισ και να ςυντάςςει μια ζκκεςθ Ετιςιασ   
Αναςκόπθςθσ Διδαςκαλίασ (ΕΑΔ). Αυτι μπορεί να αξιοποιθκεί για να παρζχει  
αποτελεςματικά όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και τθν τεκμθρίωςθ που 
χρειάηεται ςε μελλοντικζσ εξωτερικζσ αξιολογιςεισ. 
 
Επιπλζον, μια τακτικι και επίςθμθ ςυνεδρίαςθ ( μια φορά το εξάμθνο) μεταξφ των 
αντιπροςϊπων των φοιτθτϊν και των κακθγθτϊν , για να ςυηθτιςουν ανακφπτοντα 
προβλιματα διδαςκαλίασ, κα βοθκιςει ςθμαντικά ςτθν εξζλιξθ και τθν 
ικανοποίθςθ των φοιτθτϊν. 
 
Επίςθσ το τμιμα κα μποροφςε να ςκεφτεί τθν   διακεςιμότθτα ςτον ιςτότοπο  τθσ 
επίδοςθσ των φοιτθτϊν και των ςτατιςτικϊν ανάδραςθσ από παλιότερα εξάμθνα 
ςπουδϊν. 
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Η κεςμοκζτθςθ του ρόλου του « Εξωτερικοφ Εξεταςτι» για ανεξάρτθτεσ 
εξειδικευμζνεσ ςυμβουλζσ κακϊσ και για  ςκοποφσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
ςυςτινεται ζντονα. 
 

Ζπαινοι 
 
Η ΕΕΑ επιδοκιμάηει τον υψθλό βακμό ενκουςιαςμοφ  και αφοςίωςθσ που 
επιδεικνφουν όλα τα μζλθ του προςωπικοφ του τμιματοσ κατά τθν εκτζλεςθ των 
ακαδθμαϊκϊν και διοικθτικϊν κακθκόντων τουσ . 
 
Επίςθσ θ ΕΕΑ επιδοκιμάηει τθν ποιότθτα του υλικοφ τεκμθρίωςθσ και υποςτιριξθσ 
που δόκθκε ςτθν επιτροπι για να διενεργιςει αυτιν τθν αξιολόγθςθ. 
 
Η ΕΕΑ επαινεί τθν προοδευτικι ςτάςθ και τθν νοοτροπία του προςωπικοφ του 
τμιματοσ ωσ προσ τθν αποδοχι αλλαγϊν και τθν μελζτθ  νζων εκπαιδευτικϊν 
ςχεδίων και μεκόδων  ςτον αγϊνα του  για τθν ακαδθμαϊκι υπεροχι.  
 
Τα βαςικά πορίςματά τθσ ΕΕΑ ςυνοψίηονται ςτον  κατωτζρω πίνακα:  
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Πρόγραμμα 
πουδών 

Διδαςκαλία Ζρευνα Τπηρεςίεσ τρατηγική 

Προςζγγιςη 
Πολφ καλή 
Μελετθμζνθ, 
λεπτομερισ και 
ςε βάκοσ. 
 

Προςζγγιςη 
Καλή 
Υπάρχουν ςχζδια για 
επιπλζον 
προπαραςκευαςτικά 
μακιματα, ειδικά για 
τουσ φοιτθτζσ 1ου 
εξαμινου 
 
Περιοριςμζνη 
Ζλλειψθ επίςθμθσ 
ειςαγωγισ του νζου 
προςωπικοφ ςε 
παιδαγωγικι 
κατάρτιςθ  και 
πρακτικι ( π.χ. 
ςεμινάρια 
διδαςκαλίασ, 
επικεϊρθςθ, κλπ) 
 
Περιοριςτική 
Απαιτείται 
περιςςότεροσ χϊροσ 
διδαςκαλίασ 

Προςζγγιςη 
Πολφ καλή 
Θετικι ςτάςθ και 
βλζψεισ για 
μελλοντικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
με τοπικοφσ, 
εκνικοφσ και 
διεκνείσ 
ςυνεργάτεσ 
 
Περιοριςμζνη 
Δεν υπάρχει 
επίςθμθ 
ερευνθτικι 
ςτρατθγικι και 
επιτροπι ςτο 
Τμιμα  

Προςζγγιςη 
Πολφ καλή 
Σφςτθμα 
διαδικτυακισ 
υποδομισ 
 
Πολφ Καλή 
Υπθρεςίεσ 
υποςτιριξθσ 
φοιτθτϊν 

Προςζγγιςη 
Πολφ καλή 
Κατάλλθλθ για 
ΤΕΙ και κετικι 
 
Περιοριςτική 
Κρατικι 
υποςτιριξθ 
χρθματοδότθςθσ 
κρίνεται 
απαραίτθτθ για 
τθν υλοποίθςθ 
των ςχεδίων 

Εφαρμογή 
Καλή 
Χρειάηονται 
περιςςότεροι 
χϊροι 

Εφαρμογή 
Πολφ Καλή 
Ροιότθτα 
εκπαιδευτικϊν  
διαδικαςιϊν και 
εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ 
 
Καλή 
Ενδεχομζνωσ μθ 
ζγκαιρθ διανομι των 
βιβλίων 
 
Περιοριςμζνη 
Κινθτικότθτα 
προςωπικοφ και 
φοιτθτϊν 

Εφαρμογή 
Περιοριςμζνη 
Ρεριοριςμζνοσ 
προχπολογιςμόσ, 
ζλλειψθ χϊρων 
 
Περιοριςμζνη 
Οι ςτόχοι τθσ 
ερευνθτικισ 
δραςτθριότθτασ 
δεν είναι 
προφανείσ 

Εφαρμογή 
Άριςτη 
Υπθρεςίεσ κεντρικισ 
βιβλιοκικθσ. 
τθλεδιάςκεψθ, 
υπθρεςία εξϋ 
αποςτάςεωσ 
μάκθςθσ, υπθρεςία 
WiFi 
 
Περιοριςμζνη 
Δεν είναι ςαφισ ςτθν 
ΕΕΑ  θ κατανομι 
διοικθτικϊν και 
γραμματζων ςτο 
ακαδθμαϊκό 
προςωπικό 
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Πρόγραμμα 
πουδών 

Διδαςκαλία Ζρευνα Τπηρεςίεσ τρατηγική 

Αποτελζςματα 
 
Ικανοποιητικά 
Εντόσ του 
ιςχφοντοσ 
πλαιςίου 
κρατικϊν 
κανονιςμϊν για 
τθν ανϊτατθ 
εκπαίδευςθ 
 

Αποτελζςματα 
 
Πολφ καλά 
Υψθλά ςκορ 
αξιολόγθςθσ από 
τουσ φοιτθτζσ 
 
Περιοριςμζνα 
Αςυνζπειεσ μεταξφ 
ποςοςτϊν επιτυχίασ 
και αποτυχίασ 

Αποτελζςματα 
 
Ικανοποιητικά 
Επαρκισ αρικμόσ 
δθμοςιεφςεων 
και όγκοσ 
δραςτθριοτιτων 
 
Περιοριςμζνα 
Θα πρζπει να 
βελτιωκεί θ 
ποιότθτα  των 
άρκρων ςε 
επιςτθμονικά 
περιοδικά με 
κριτζσ 

Αποτελζςματα 
 
Καλά 
Οι διοικθτικζσ 
υπθρεςίεσ είναι ςε 
γενικζσ γραμμζσ  
αρκετά 
αποτελεςματικζσ 

 

Βελτιώςεισ 
 
1. Ρροςπάκεια 
να μειωκεί ο 
φόρτοσ εργαςίασ 
των φοιτθτϊν ςε 
ρεαλιςτικά 
επίπεδα 
 
2. Επιπλζον 
εξειδικευμζνα 
μακιματα 
(φροντιςτθριακά) 
για τουσ 
πρωτοετείσ 
προπτυχιακοφσ 
 
3. Χϊροι για 
εργαςτιρια και 
γραφεία 
 
4. Αλλαγι του 
κανονιςμοφ για 
τον αρικμό των 
ετϊν φοίτθςθσ 
και τον 
απεριόριςτο 
αρικμό 
επανεξετάςεων  

Βελτιώςεισ 
 
1. Φοιτθτζσ πρϊτου 
εξαμινου: 
Ανακεϊρθςθ τθσ 
φφςθσ και του 
φόρτου εργαςίασ. 
Ρεριςςότερθ 
ατομικι υποςτιριξθ 
 
2. Επαναςχεδιαςμόσ 
του προτεινόμενου 
ΡΜΣ ϊςτε να 
παρζχει ςαφι 
εξειδίκευςθ 

Βελτιώςεισ 
 
1. Μεγαλφτερθ 
ςυμμετοχι ςε 
διεκνι projects 
και ανταλλαγι 
ερευνθτικϊν 
επιςκζψεων 
 
2. Ραροχι 
δυνατότθτασ 
απονομισ PhD 

Βελτιώςεισ 
 
1. Η υπάρχουςα 
υποδομι μπορεί να 
αξιοποιθκεί 
αποτελεςματικότερα 
 
2. Καλφτεροι 
ςφνδεςμοι μεταξφ 
του Τμιματοσ και 
του Γραφείου 
Διαςφνδεςθσ του ΤΕΙ 
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