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1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 

Η Επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για την εξωτερική αξιολόγηση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ αποτελείται από τους πέντε (5), ως ακολούθως, ειδικούς αξιολογητές που 

προέρχονται από το Μητρώο που τηρεί η Α.ΔΙ.Π. σύμφωνα με τον Νόμο 3374/2005 και τον 

Νόμο 4009/2011: 

 

 

1. Καθηγήτρια Aphrodite-Daphne Indares ( Πρόεδρος) 

 Μemorial University of Newfoundland, Καναδάς 

 

 

2. Καθηγητής Ανδρέας Ευσταθιάδης 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

 

3.  Καθηγητής Michael Sideris  

University of Calgary, Καναδάς 

 

4. Καθηγητής Αντώνης Τσακμάκης 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

 

5. Dr. George Aislaitner  

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

2.1. Η Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης 

 
Ημερομηνίες και σύντομος απολογισμός της επιτόπιας επίσκεψης 

 

Κυριακή, 22/11/2015 

Άφιξη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) στο νησί της Λέσβου 

 

Δευτέρα, 23/11/2015 

Τηλεδιάσκεψη της ΕΕΑ με την Α.ΔΙ.Π και κατατοπιστική συνάντηση. 

Η ΕΕΑ πραγματοποίησε συνάντηση με: 

α) τον Πρύτανη, τους / τις Αναπληρωτές Πρύτανη και τους πρώην Πρυτάνεις. 

β) τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος (Συμβούλιο Διοίκησης). 
Ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη. 

 
Τρίτη, 24/11/2015 

Η ΕΕΑ πραγματοποίησε συνάντηση με: 

α) την Ομάδα Αυτο-αξιολόγησης - Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)  

β) εκπροσώπους των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Τμημάτων  

γ) τους/τις Προϊσταμένους/-ες της Διοίκησης 

δ) τους/τις Κοσμήτορες 

ε) τους/τις Προέδρους Τμημάτων 

στ) Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 

ζ)  Προπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακές φοιτήτριες 

η) Μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες, υποψήφιους/-ες διδάκτορες και 

μεταδιδακτορικούς/-ές ερευνητές/-τριες 
 
Τετάρτη, 25/11/2015 

Η ΕΕΑ πραγματοποίησε συνάντηση με: 

α) Αποφοίτους 

β) Εξωτερικούς συνεργάτες-ιδες 

γ) Εκπροσώπους των Αθλητικών και Πολιτιστικών Φοιτητικών Ομάδων 

Στο τέλος της ημέρας, η ΕΕΑ παρουσίασε μια σύντομη προφορική αναφορά στον Πρύτανη και 

τους/τις Αναπληρωτές Πρύτανη. 

 
Η Επιτροπή συναντήθηκε με: 

τον Καθηγητή Στέφανο ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ, Πρύτανη 

τον Καθηγητή Σωκράτη ΚΑΤΣΙΚΑ, πρώην Πρύτανη 

τον Καθηγητή Θεμιστοκλή ΛΕΚΚΑ, Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Πρύτανη 

τον Καθηγητή Ανδρέα ΤΡΟΥΜΠΗ, πρώην Πρύτανη 

τον Καθηγητή Πάρι ΤΣΑΡΤΑ, πρώην Πρύτανη 

την Καθηγήτρια Αμαλία ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών 

την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα ΜΠΟΥΝΙΑ, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας 

τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σπύρο ΣΥΡΟΠΟΥΛΟ, Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων, 

Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων 

τον Καθηγητή Νίκο ΖΟΥΡΟ, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης 

τον Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλήμονα ΜΠΑΝΤΙΜΑΡΟΥΔΗ, 

τον Καθηγητή Γεώργιο ΤΣΙΡΤΣΗ 

τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστείδη ΣΑΜΗΤΑ 

την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία ΛΕΚΑΚΟΥ 

την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λίλιαν ΜΗΤΡΟΥ 

 

Το Εργαστήριο Ποιότητας Ύδατος και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος 

Καθηγητής Χριστόδουλος Πηλίνης, Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Στασινάκης, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Δρ Μαρία Αλούπη, 



 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                         Έκδοση 3.0       10.2015 

6 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔιΠ) 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής, Τμήμα Γεωγραφίας: 

Καθηγητής Νίκος Σουλακέλης, Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης Βαϊτης. 

Το Εργαστήριο Φυσικών Καταστροφών (Έργο AEGIS) εκπροσωπήθηκε από τον υποψήφιο 

διδάκτορα κ. Αθανάση, από προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και 

μεταδιδακτορικούς/-ές ερευνητές/-τριες 

 
Η ΕΕΑ εξέτασε τις παρακάτω εκθέσεις, έγγραφα και άλλα δεδομένα. 

 

Α. Έκθεση  Αυτό-αξιολόγησης 

Β. Έγγραφα σχετικά με τα ακόλουθα θέματα, τα οποία παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα του 

Ιδρύματος που βρίσκεται υπό αξιολόγηση: 

 Η ηγεσία Ιδρύματος και η Στρατηγική Ανάπτυξης 

  Παρουσίαση του Πρύτανη: Όραμα, αποστολή και στόχοι του Ιδρύματος, Σχέδιο Στρατηγικής 

Οργανωτικής Ανάπτυξης και Σχέδιο Στρατηγικής Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός για την περίοδο 2014-2020 που συμπεριλαμβάνει: Τα Αναλυτικά 

Προγράμματα των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (πρώτος κύκλος), τα 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (δεύτερος κύκλος) και τα Προγράμματα 

Διδακτορικών Σπουδών (τρίτος κύκλος)  

 Μια σύντομη παρουσίαση των ΣΧΟΛΩΝ: Σχολή Περιβάλλοντος, Σχολή Κοινωνικών 

Επιστημών, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Σχολή 

Ανθρωπιστικών Επιστημών 

 Μεταπτυχιακά μαθήματα για την περίοδο 2015-2016 

 Στρατηγική έρευνας 

 Οικονομική οργάνωση και στρατηγική 

 Στρατηγικός σχεδιασμός και κατασκευή των υποδομών 

 Περιβαλλοντική πολιτική 

 Κοινωνική στρατηγική 

 Στρατηγική διεθνοποίησης του Ιδρύματος 

 Στρατηγική για την φοιτητική μέριμνα  

 Πολιτιστικές & αθλητικές δραστηριότητες 

 Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, ΔΑΣΤΑ 

 Μια συνολική ανάλυση των πολιτικών και της στρατηγικής του Πανεπιστημίου 

 

Γ. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - Γενική ανάλυση 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πήρε την πρωτοβουλία για την οργάνωση μιας Ιδρυματικής Εξωτερικής 

Αξιολόγησης το 2005, σε συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA). Το 

έγγραφο αξιολόγησης παραδόθηκε στην ΕΕΑ. 

 
Δ. Έγγραφα που σχετίζονται με τη λειτουργία της διοίκησης του Ιδρύματος και παρουσιάσεις για: 

 Την οργάνωση των κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων 

 Τη γενική διοικητική και τεχνική υποστήριξη 

 Τη διαχείριση διοικητικών υποθέσεων 

 Την υποστήριξη φοιτητών/-τριών 

 Τις οικονομικές Υπηρεσίες και τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας (ΕΛΕ) 

 Τις τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες επικοινωνίας  

 Τη Βιβλιοθήκη 

 Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 

E. Εκθέσεις αξιολόγησης και τις  ανταποκρίσεις των Τμημάτων 

 Εκθέσεις της Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων των διαφορετικών Σχολών, μαζί με τις 

αντίστοιχες  ανταποκρίσεις των Τμημάτων 

 

ΣΤ. Πρόσθετα  δεδομένα 

 Οικονομική ανάλυση για το 2014 

 Ενδεικτικά αποτελέσματα της έρευνας αποφοίτων του 2015 

 Ενδεικτική κατανομή των προπτυχιακών φοιτητών/-τριών κατά την εισαγωγή τους στο 

Πανεπιστήμιο 

 Έμφυλος χάρτης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών, ακαδημαϊκού και 

διοικητικού προσωπικού ανά Τμήμα 

 Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Των Τμημάτων Επιστήμη Τροφίμων 
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και Διατροφής και Επιστημών της Θάλασσας) 

Η ΕΕΑ πήρε συνέντευξη από ομάδες: προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών, 

αποφοίτων, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Επίσης, πραγματοποίησε συζητήσεις με τις 

τοπικές αρχές,  που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο, καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες-ιδες 

(βλ. το σύντομο απολογισμό της επιτόπιας επίσκεψης που παρατίθεται παραπάνω). 

 

Εγκαταστάσεις που επισκέφθηκε η ΕΕΑ: 

Κτίριο Διοίκησης και την πανεπιστημιούπολη στη Μυτιλήνη 

Το Εργαστήριο Ποιότητας Ύδατος και Αέρα, το Τμήμα Περιβάλλοντος και τα Εργαστήριά του. 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής του Τμήματος Γεωγραφίας 

Το Εργαστήριο Φυσικών Καταστροφών (Έργο AEGIS) 

Αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα διαλέξεων 

 

Η ΕΕΑ παρακολούθησε την εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 

Γυναικών την 25η Νοεμβρίου. 

 

2.1 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 
Το πρόγραμμα της επίσκεψης ήταν πολύ καλά σχεδιασμένο και ορθά κατανεμημένο για τις ημέρες 

της επιτόπιας επίσκεψης. 

Όλα τα έγγραφα που παρεδόθησαν ήταν πλήρη και παρουσίαζαν όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε μια ποικιλία από δια ζώσης συναντήσεις, 

τηλεδιασκέψεις και βιντεοσκοπήσεις με έναν ικανό αριθμό εκπροσώπων από κάθε ομάδα.  

Η ΕΕΑ πάντα υποστηριζόταν από το τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος και ένα μέλος του 

ακαδημαϊκού προσωπικού. Η ανταπόκριση σε αιτήματα για παροχή εγγράφων και πρακτικών των 

συνεδριάσεων ήταν πολύ γρήγορη και κατατοπιστική. 

Η συνολική εντύπωση της ΕΕΑ είναι ότι το Πανεπιστήμιο δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα 

προετοιμασμένο για την επίσκεψη αυτή. 
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2.2. Η Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης 
Τα έγγραφα που παραδόθηκαν ήταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου 

για την Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων (N. 3374/2005 & N.4009/2011), τα Κριτήρια 

Διασφάλισης Ποιότητας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και 

με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΑΔΙΠ. Ήταν εμφανής η καλή συνεργασία μεταξύ 

των ομάδων εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας [δηλ. μεταξύ της Μονάδας Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (OM.E.A) ]. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολύ πριν από την καθιέρωση των Εσωτερικών Διαδικασιών 

Αξιολόγησης των Πανεπιστημίων σύμφωνα με το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (ΠΑ) είχε λάβει την πρωτοβουλία για την οργάνωση Ιδρυματικής Εξωτερικής 

Αξιολόγησης το 2005. 

Οι συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος από την Ένωση Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων (EUA) έχουν εφαρμοστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του 

ΠΑ. 

Μια πολύ περιεκτική τεκμηρίωση παραδόθηκε τόσο σε αρχεία PDF και σε USB-sticks  όσο και σε 

μια ειδική ιστοσελίδα που περιέχει όλες τις απαραίτητες παρουσιάσεις και τα υποστηρικτικά  

αρχεία, όπως, για παράδειγμα, προηγούμενες εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης με τις αντίστοιχες  

ανταποκρίσεις των Τμημάτων. 

 

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης, το ΠΑ επικεντρώθηκε: 

- Στην καλύτερη απεικόνιση της ταυτότητας του Ιδρύματος και του διακριτού χαρακτήρα του, 

θεωρώντας ότι ένας επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας (rebranding) του Πανεπιστημίου θα 

αντικατοπτρίζει καλύτερα και θα προωθεί τη μοναδική θέση του ΠΑ στο Αιγαίο πέλαγος. 

- Στον σαφή καθορισμό των στόχων του Ιδρύματος. Η εδραίωση κουλτούρας καινοτομίας, 

συνεργασίας και διεθνοποίησης υπήρξε σαφής στόχος από την εποχή της πρώτης εξωτερικής 

αξιολόγησης. Αυτό είναι εμφανές σε όλα τα επίπεδα του Ιδρύματος. 

- Στην τεκμηριωμένη εκτίμηση των αναγκών και στον καθορισμό μιας ιεράρχησης 

προτεραιοτήτων  

- Στον επαναπροσδιορισμό των στόχων στην έρευνα, στη διδασκαλία και στα προγράμματα 

ανάλογα με τις ανάγκες. Χρησιμοποιήθηκε τεκμηριωμένα επιστημονική προσέγγιση που 

υποστηρίχθηκε από τις κατάλληλες έρευνες και στατιστική ανάλυση. 

- Στην ανάπτυξη ενός εσωτερικού διαλόγου και στη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων για τη 

βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων των Τμημάτων. 

- Σε μια λεπτομερή ανάλυση SWOT σε επίπεδο Ιδρύματος, Σχολών / Τμημάτων και Διοίκησης, η 

οποία και παραδόθηκε στην ΕΕΑ. 

 

Οι δράσεις σε επίπεδο κάθε Τμήματος περιελάμβαναν: 

- Αναβάθμιση της διδασκαλίας και των προγραμμάτων σπουδών 

- Βελτίωση της διεθνοποίησης και της δικτύωσης 

- Κατάλληλη παραμετροποίηση του φοιτητολογίου 

- Αναβάθμιση των ιστοσελίδων των Τμημάτων 

- Τυποποίηση και κωδικοποίηση των στατιστικών στοιχείων 

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών θεωρείται ως μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία. 

 
Η ΜΟΔΙΠ οργάνωσε, σχεδίασε και υλοποίησε το πλαίσιο εργασιών της διαδικασίας 

αυτοαξιολόγησης. Συστάθηκαν ομάδες εργασίας για τη συλλογή και την επεξεργασία  

επιχειρησιακών ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων του Ιδρύματος. Υπήρξε συνεχής ενημέρωση 

και συνεργασία μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών και των άλλων Υπηρεσιών του Ιδρύματος για την 

εφαρμογή μιας τυποποιημένης διαδικασίας. 

 

Η οργάνωση της διαδικασίας αξιολόγησης περιελάμβανε τα ακόλουθα : 

- Την καταγραφή και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων των Τμημάτων 

-Την αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων για μελλοντική χρήση (π.χ. σε σχέση με την 

προσέλκυση των φοιτητών/-τριών, την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των 

αποφοίτων και τη διατήρηση της επικοινωνίας μαζί τους) 

- Τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και τη διάχυσή τους σε όλη την 

ακαδημαϊκή κοινότητα 
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Η ανάλυση των θετικών στοιχείων  διακρίθηκε σε δύο μέρη: στην ανάλυση σε επίπεδο  Ιδρύματος 

και στην ανάλυση σε επίπεδο Τμημάτων. 

Σε επίπεδο Ιδρύματος, αυτά περιλαμβάνουν: Εσωτερική τυποποίηση των διαδικασιών 

αξιολόγησης των Τμημάτων, ανάπτυξη των πληροφοριακών υποδομών και των συστημάτων 

συλλογής δεδομένων σε κεντρικό επίπεδο, συνολική χαρτογράφηση των υπηρεσιών και των 

λειτουργιών των Τμημάτων, συγκριτική ανάλυση των διαφόρων λειτουργιών των Τμημάτων. 

Σε επίπεδο Τμημάτων, τα οφέλη της αξιολόγησης περιλαμβάνουν: Καλύτερη στόχευση και 

εστίαση στην έννοια / διατύπωση της ταυτότητας του κάθε Τμήματος, βελτίωση της εσωτερικής 

επικοινωνίας και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, συστηματική παρακολούθηση των δυνατών και 

αδύνατων σημείων, καθώς και προσπάθειες για την βελτίωση τους, καλύτερη οργάνωση των 

λειτουργιών και υπηρεσιών. 

 

Το ΠΑ είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης από το 2005, πολύ πριν γίνει 

υποχρεωτική από το νόμο. Αυτή η διαδικασία είχε ως απόρροια τα ακόλουθα θετικά 

αποτελέσματα: 

- Τη βελτιστοποίηση του συστήματος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έτσι ώστε να ενταθεί η τυποποίηση και να 

καταστεί δυνατή η υπέρβαση των δυσκολιών που οφείλονται στις απομακρυσμένες γεωγραφικές 

τοποθεσίες των Τμημάτων και των Σχολών του Ιδρύματος, το οποίο εκτείνεται σε 6 νησιά του 

Αιγαίου Αρχιπελάγους. 

- Τη βελτιστοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

με στόχο την επιτάχυνση και την απλούστευση των διαδικασιών εντός του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου, το οποίο εμποδίζει την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία του Πανεπιστημίου. 

- Την άμεση διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού 

έτους και την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των Τμημάτων για το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος. 

- Τη δυνατότητα να εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία και οι τάσεις που υπάρχουν σε κάθε 

Τμήμα ξεχωριστά και να διευκολύνεται η συγκριτική ανάλυση μεταξύ των Τμημάτων. 

 

2.2 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 

Μπορεί με ασφάλεια να  εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες της Αυτοαξιολόγησης του ΠΑ 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Τυποποιημένες διαδικασίες 

έχουν καθιερωθεί , ώστε να κοινωνούνται οι πληροφορίες από τα υψηλότερα κλιμάκια της 

Διοίκησης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες και το ακαδημαϊκό προσωπικό, καθώς και 

αντιστρόφως (δηλ. η συλλογή των πληροφοριών βασίζεται σε μια από «τα κάτω προς τα πάνω» 

προσέγγιση). 
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3. ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

 

 

3.1.Στρατηγική ηγεσίας και ανάπτυξης του Ιδρύματος 

 
3.1.1. Όραμα, αποστολή και στόχοι του Ιδρύματος 

Το ΠΑ έχει τριμερή αποστολή: (1) να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση στις προπτυχιακές και 

μεταπτυχιακές σπουδές, (2) να παρέχει έρευνα αιχμής, και (3) να συνεισφέρει στην κοινωνία, σε 

ένα σχετικά απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας. Βασικές πτυχές αυτής της αποστολής είναι: η 

καινοτομία, η διεθνοποίηση και η διάχυση των αποτελεσμάτων στο κοινό. 

 

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται με την ανάπτυξη και την προώθηση 

(α) νέων διεπιστημονικών προσεγγίσεων που αντανακλούν την μεταβαλλόμενη φύση των αναγκών 

της κοινωνίας, και (β) καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Επιπλέον, το ΠΑ δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάπτυξη διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και θερινών σχολείων, καθώς και 

προγραμμάτων δια βίου μάθησης. 

 

 Όσον αφορά στην έρευνα, το ΠΑ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και των 

πρακτικών τους εφαρμογών σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας, και τα δυνατά του σημεία  

αφορούν σε επιστήμες  στρατηγικής σημασίας για τη σύγχρονη (και την τοπική) κοινωνία, όπως οι 

περιβαλλοντικές, οι κοινωνικές, οι μεσογειακές και οι επιστήμες της θάλασσας . Η διεθνοποίηση 

του ΠΑ επιτυγχάνεται με τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών του με  

αναγνωρισμένα Ιδρύματα σε όλο τον κόσμο και με την προώθηση της κινητικότητας των 

φοιτητών/-τριών και του προσωπικού του σε παγκόσμια κλίμακα. 

 

Η ΕΕΑ θεωρεί ότι οι στόχοι και οι προσεγγίσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εφαρμογή 

τους συνάδουν πλήρως με τις γεωπολιτικές συνθήκες του Ιδρύματος. Το ΠΑ είναι ένα σχετικά νέο 

πανεπιστήμιο και με δεδομένη την παρούσα οικονομική κατάσταση και το πολύπλοκο νομοθετικό 

και γραφειοκρατικό σύστημα σε εθνικό επίπεδο, οι λειτουργίες, η πρόοδος και η επιτυχία του 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή νέων, αφοσιωμένων και ενθουσιωδών μελών ΔΕΠ 

και του προσωπικού του. H ΕΕΑ αποκόμισε συνεχώς την εντύπωση από όλες τις ομάδες ότι υπάρχει 

αξιοσημείωτο πνεύμα αλληλεγγύης και αφοσίωσης μεταξύ (και εντός) των διαφόρων ομάδων. Αυτό 

διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνοχή της στρατηγικής. Προσαρμόζονται στις προκλήσεις και τις 

αντίξοες συνθήκες με ευελιξία και έχουν αναπτύξει μια αξιοσημείωτη ικανότητα  για πρόοδο, αλλαγή 

και εξέλιξη. 

 

3.1.1 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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3.1.2. Στρατηγική οργανωτικής ανάπτυξης 

Η ΕΕΑ συζήτησε με τον Πρύτανη, τους/τις Αναπληρωτές/-τριες Πρύτανη και τους πρώην 

Πρυτάνεις, καθώς και με το Συμβούλιο του Ιδρύματος σχετικά με την οργανωτική στρατηγική 

ανάπτυξης του ΠΑ, τόσο διαχρονικά όσο και επί του παρόντος. Αυτές οι συναντήσεις, μαζί με 

εκείνες με το υπόλοιπο προσωπικό, έδωσαν την ισχυρή εντύπωση ότι υπάρχει ένα κοινό μέτωπο 

αφοσιωμένων και αποτελεσματικών λειτουργών, οι οποίοι, μέσω των ατομικών τους ρόλων, έχουν 

αναπτύξει μια κατάλληλη στρατηγική και αποτελεσματικές διαδικασίες και πρακτικές. 

Οι κανονισμοί λειτουργίας είναι δύο ειδών: (α) εκείνοι που ορίζονται από τους νόμους του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και αφορούν στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών 

πανεπιστημίων και σε ένα πρώτο επίπεδο εσωτερικοί κανονισμοί και (β) αυτοί που καθορίζονται 

από το πανεπιστήμιο. 

 

Το ΠΑ διαφέρει από τα άλλα ελληνικά πανεπιστήμια στο ότι είναι χωροθετημένο σε 6 διαφορετικά 

νησιά, με περιορισμένες δυνατότητες συγκοινωνίας μεταξύ τους. Αυτό θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις 

για τη διοίκηση σε όλα επίπεδα, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως ένα μεγάλο βαθμό με την 

επικοινωνία μέσω του διαδικτύου (π.χ. τηλεδιασκέψεις, ψηφιακές βάσεις δεδομένων, κοινά 

διαδικτυακά συστήματα). Παρά τις πρακτικές αντιξοότητες, αποδεικνύεται ότι η ποιότητα της 

επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης είναι υψηλή, και ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι 

συνεπείς, διαφανείς και αποτελεσματικές. 

Συγκεκριμένοι στόχοι του ΠΑ είναι να διατηρήσει την κεντρική οργάνωση, όπως  συνάδει στο 

κύριο όραμα του Ιδρύματος, αλλά και να βελτιώσει περαιτέρω τις επικοινωνίες και τη συνέργεια 

μεταξύ των διαφόρων μονάδων (π.χ. με την τυποποίηση των επικοινωνιακών και  επιχειρησιακών 

διαδικασιών). 

Όλες οι ομάδες οι οποίες έδωσαν συνέντευξη στην ΕΕΑ συμφώνησαν ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι 

είναι αποτελεσματικοί, εκτελώντας σε έγκαιρο χρόνο τις λειτουργίες του ΠΑ σε όλα τα επίπεδα. 

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο: (α) ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και η «ομαλή» λειτουργία 

επιτυγχάνεται μόνο λόγω της προθυμίας του προσωπικού να συνεισφέρει προσωπικά, αν κριθεί 

αναγκαίο, χωρίς να πληρώνεται υπερωριακά, και (β) ότι περιττά πρόσθετα εμπόδια επιβάλλονται 

στις λειτουργίες του ΠΑ από την ελληνική γραφειοκρατία και την πολύπλοκη νομοθεσία. 

 
3.1.2 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική οικονομική κατάσταση, την περίπλοκη γραφειοκρατία σε κρατικό 

επίπεδο και τις ειδικές γεωγραφικές συνθήκες, τα επιτεύγματα του ΠΑ είναι υπό αυτή την άποψη 

αξιοσημείωτα. 
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3.1.3. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

Υπάρχει μια αποτελεσματική από «τα κάτω προς τα πάνω προσέγγιση» μέσω διαβούλευσης, 

συγκρότησης εσωτερικών επιτροπών και προώθησης των θεμάτων στις κατάλληλες υπηρεσίες 

εντός του Ιδρύματος. Οι κύριοι στόχοι για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη είναι: (α) η βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης στο ΠΑ και  να συμβαδίσει με τις εξελισσόμενες ανάγκες της 

κοινωνίας, (β) η αύξηση και η προώθηση του διεθνούς χαρακτήρα του, και (γ) η δημιουργία νέων 

διεπιστημονικών δομών, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα, στο πλαίσιο όλων των Σχολών και των 

Τμημάτων που υπάρχουν στο ΠΑ. 

Υπάρχουν συνεχιζόμενες προσπάθειες για την καινοτομία στα Προγράμματα Σπουδών: η χρήση 

των νέων και διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας που προωθούν την ενεργό συμμετοχή των 

φοιτητών/-τριών στη διαδικασία της μάθησης (και όχι παθητική μελέτη), η μικτή μάθηση, τα 

θερινά σχολεία,  τα κοινά πτυχία με συνεπίβλεψη, κ.λ.π. 

Δεδομένης της απόστασης και της διασποράς του ΠΑ και των τρεχόντων δημοσιονομικών 

περιορισμών, τα βασικά θέματα προς ενίσχυση είναι η: (α) διατήρηση και αύξηση της παρουσίας 

των φοιτητών/-τριών στο ίδρυμα (π.χ. με βελτίωση των υποδομών, ικανότητα προσέλκυσης 

υποτροφιών, βραβείων αριστείας, αύξηση της δημοσιότητας) και (β) αποδοτικότητα στη 

διδασκαλία μέσω των διεπιστημονικών κοινών μαθημάτων και της ηλεκτρονικής διάχυσης των 

πληροφοριών. 

Η ΕΕΑ αποκόμισε την εντύπωση ότι, αν και το ΠΑ ακολουθεί τα κατάλληλα χρονοδιαγράμματα 

στα ακαδημαϊκά θέματα, υπάρχουν καθυστερήσεις και επιπλοκές σε συγκεκριμένα παραδοτέα που 

είναι πέρα από τον έλεγχό του (λόγω των συχνών αλλαγών στην ελληνική εκπαιδευτική 

νομοθεσία, ή λόγω των καθυστερήσεων στην εφαρμογή των νέων νόμων, την πρόσληψη νέου 

προσωπικού, κλπ). 

 
 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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3.1.4. Στρατηγική έρευνας 

Η στρατηγική έρευνας του ΠΑ επικεντρώνεται στην καινοτομία και την ανάπτυξη / βελτίωση των 

τεχνολογιών για τη διάχυση των πληροφοριών, ενώ υποστηρίζει τόσο τη βασική όσο και την 

εφαρμοσμένη έρευνα και προωθεί τη διεθνή δημοσιότητα. Η καινοτόμος έρευνα στο ΠΑ έχει ως 

στόχο να διερευνήσει προκλήσεις τόσο της σύγχρονης κοινωνίας όσο και του τοπικού/ 

περιφερειακού περιβάλλοντος (π.χ. η έρευνα για τη διατροφή, τη μάθηση, περιβαλλοντικές και 

θαλάσσιες επιστήμες). 

Για τα επόμενα πέντε χρόνια, η εφαρμογή της στρατηγικής περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται 

σε αυτά): τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεργασίες που διαχέουν τη γνώση, την υποστήριξη 

νέων ερευνητικών υποδομών, τη συμμετοχή σε Διεθνή δίκτυα αριστείας, την υιοθέτηση της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ανθρωπίνων Πόρων για Ερευνητές, την ανάπτυξη νέων διεθνών 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων και την  διεύρυνση  των συνεργασιών σε περιφερειακό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. 

 

Η εργαστηριακή εργασία είναι μια βασική πτυχή της έρευνας στις περισσότερες Σχολές του ΠΑ. 

Τα εργαστήρια στηρίζονται κυρίως σε χρηματοδοτήσεις από εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα 

και υποστηρίζονται από το προσωπικό που χρηματοδοτείται από τα προγράμματα αυτά, καθώς και 

από υποψήφιους/-ες διδάκτορες (μαζί με τον/την υπεύθυνο ΔΕΠ για τα εργαστήρια). Ωστόσο, η 

τεχνική υποστήριξη είναι πολύ περιορισμένη (λόγω της έλλειψης εσωτερικής χρηματοδότησης), 

καθιστώντας έτσι το έργο των ερευνητών/-τριών λιγότερο αποτελεσματικό. Για παράδειγμα, 

συνήθως οι ίδιοι-ες οι ερευνητές-τριες πρέπει να επισκευάσουν τα όργανα ή τα εργαλεία οι ίδιοι-ες, 

ή πρέπει να περιμένουν, για μεγάλο χρονικό διάστημα (ακόμα και όταν  οι πόροι είναι διαθέσιμοι), 

να έρθουν τα ανταλλακτικά ή τα καινούργια είδη λόγω της πολύπλοκης γραφειοκρατίας σε εθνικό 

επίπεδο. Αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιζήμια  για την έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο. 

 

Το ΠΑ έχει καλή επίδοση στην προσέλκυση εξωτερικών πόρων, καθώς και στη συνεργασία με 

ξένα πανεπιστήμια υψηλής εμβέλειας και άλλους φορείς, και ως εκ τούτου παρέχει ένα καλό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη της έρευνας. Καινοτόμα ευρήματα είναι στη διάθεση της κοινότητας 

των χρηστών και των ενδιαφερομένων φορέων και δημοσιεύονται σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, 

αλλά η Επιτροπή θεωρεί ότι χρειάζεται να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες, ώστε τα 

αποτελέσματα να γίνονται γνωστά σε ευρύτερη κλίμακα. 

Η καλή επίδοση στην επιτυχή απόκτηση εξωτερικών πόρων (Ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή 

προγράμματα, χρηματοδότηση από τη βιομηχανία) είναι ένας δείκτης της ποιότητας των 

ερευνητών-τριων και του αποτελεσματικού σχεδιασμού και της υποστήριξης που λαμβάνουν από 

το Ίδρυμα κατά την υποβολή αιτήσεων για κονδύλια έρευνας. 

 

3.1.4 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση και το μέγεθος του Ιδρύματος, η αξιοσημείωτη 

επίδραση της έρευνάς του γίνεται ακόμα πιο αξιοσημείωτη. 
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3.1.5. Οικονομική στρατηγική 

Η οικονομική στρατηγική του ΠΑ στοχεύει να: (α) διατηρήσει και να αναπτύξει τις υφιστάμενες 

υποδομές, (β) να χρηματοδοτεί τη βασική έρευνα, (γ) να παρέχει υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, 

(δ) να καλύπτει τους μισθούς και να αυξάνει τις προσωρινές προσλήψεις; (ε) να καλύπτει τα 

λειτουργικά έξοδα, και (στ) να διασφαλίζει πόρους για διεθνείς δραστηριότητες, καινοτομία και 

κοινωνική εργασία. 

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος (περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ) καλύπτει μετά βίας τις βασικές 

λειτουργικές δαπάνες. Οι μισθοί όλου του προσωπικού, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, 

καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών από τον εθνικό προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, 

οι προσλήψεις βοηθών ερευνητών/-τριών και βοηθών καθηγητών/-τριών, η συντήρηση, η 

απόκτηση ή / και η βελτίωση του εργαστηριακού εξοπλισμού και άλλων υποδομών, καθώς και τα 

προγράμματα  φοιτητικής μέριμνας και άλλες δραστηριότητες βασίζονται σε άλλους πόρους. Το 

ΠΑ σημείωσε επιτυχίες όσον αφορά στην προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, αλλά 

υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για βελτίωση. Παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των Τμημάτων 

όσον αφορά στα ποσά των κονδυλίων  που προσελκύουν. 

 

Η διαχείριση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) διασφαλίζει τη 

σκοπιμότητα και τη συνέχεια των υποστηριζόμενων προγραμμάτων, καθώς και τα ταξίδια και τη 

συμμετοχή των επιστημόνων σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια. 

 

Η οικονομική διαχείριση πρέπει σε μεγάλο βαθμό να ακολουθεί τη νομοθεσία του κράτους, 

περιορίζοντας έτσι την ευελιξία των Ιδρυμάτων. Παρόλα αυτά, το ΠΑ έχει υιοθετήσει μια σειρά 

από καλές πρακτικές και ευέλικτα μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών των νησιών και των 

ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς και της απόστασής τους από την κεντρική διοίκηση. 

Υπάρχει ένα Οικονομικό Συμβούλιο με συμβουλευτικό ρόλο προς την Πρυτανεία. Το ΠΑ εισήγαγε 

την έννοια της Βασικής Οικονομικής Μονάδα (ΒΟΜ) ως μέτρο προσαρμογής στην πολύ-

νησιωτική δομή του Ιδρύματος. Το ΠΑ έχει δημιουργήσει μια ΒΟΜ για κάθε νησί, έναν/μία 

υπάλληλο για τη Βιβλιοθήκη και έναν/μία για την κεντρική διοίκηση. Για κάθε ΒΟΜ έχει 

καθιερωθεί μια διαχειριστική επιτροπή. 

 

3.1.5 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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3.1.6. Στρατηγική κτιριακών και χωροταξικών υποδομών 

Η στρατηγική ανάπτυξης των εγκαταστάσεων του ΠΑ ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα. Η τρέχουσα 

στρατηγική εστιάζει στην ολοκλήρωση/ βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της επαρκούς στέγασης για φοιτητές/-τριες και επισκέπτες 

καθηγητές/-τριες και ερευνητές/-τριες. Η στρατηγική λαμβάνει υπόψη της τις διαφορετικές 

ανάγκες των ακαδημαϊκών μονάδων σε κάθε νησί. 

Για τα επόμενα πέντε χρόνια, ένας κοινός στόχος σε πολλές μονάδες είναι η αποκατάσταση 

παλαιότερων κτιρίων που ανήκουν στο ΠΑ ή / και η κατασκευή / ολοκλήρωση νέων με σκοπό την 

εξάλειψη του κόστους ενοικίασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. οι φοιτητικές εστίες στη 

Μυτιλήνη), το έργο είναι υπό ολοκλήρωση, αλλά σε άλλες (π.χ. για τις φοιτητικές εστίες της Χίου 

και Σάμου) η χρηματοδότηση δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη. Ωστόσο, όπου τα κονδύλια δεν είναι 

διαθέσιμα, υπάρχει ένα σχέδιο προς αναζήτησή τους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Λόγω της χωροθέτησης του ΠΑ σε πολλά νησιά, το Μοντέλο μία (1) Πανεπιστημιούπολη / 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) δεν  εφαρμόσιμο. Το μοντέλο της πανεπιστημιούπολης με 

δύο Σχολές ακολουθείται εν μέρει στη Μυτιλήνη (όπου, ωστόσο, μια από τις Σχολές έχει ένα 

τμήμα στη Λήμνο). Η Χίος και η Ρόδος έχουν από μία Σχολή, αλλά η Σάμος και η Σύρος έχουν 

διαφορετικά Τμήματα της ίδιας Σχολής. 

 

3.1.6 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης  

Θετική αξιολόγηση √ 

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 

 

 

3.1.7. Περιβαλλοντική στρατηγική 

Από την ίδρυσή του, το ΠΑ δίνει μεγάλη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και το 

Τμήμα Περιβάλλοντος, που ιδρύθηκε το 1986, ήταν το πρώτο στην Ελλάδα. Το Τμήμα προσφέρει 

δύο μεταπτυχιακά προγράμματα και έχει  παράξει αρκετές διδακτορικές διατριβές. 

 

Το 2014, το ΠΑ θεσμοθέτησε την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (με μέλη από όλες τις 

ακαδημαϊκές μονάδες του ΠΑ), η οποία είναι γνωστή ως Πράσινο Πανεπιστήμιο. Η επιτροπή αυτή, 

εκμεταλλευόμενη την πραγματογνωμοσύνη της Σχολής Περιβάλλοντος, επεξεργάζεται 

περιβαλλοντικές στρατηγικές και επιβλέπει την εφαρμογή τους. Επιπλέον, επικοινωνεί τόσο με 

τοπικούς και εθνικούς οργανισμούς προκειμένου να ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά με τις βέλτιστες 

πρακτικές. 

Οι κύριοι στόχοι του Πράσινου Πανεπιστημίου είναι να καθιερωθούν και να εφαρμοστούν 

στρατηγικές για την ανακύκλωση, τη διαχείριση τοξικών αποβλήτων, τη μείωση του 

αποτυπώματος CO2, όπως και να ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές πολιτικές σε όλες τις 

διαδικασίες του Ιδρύματος. Πρόσθετες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού σε περιβαλλοντικά  

ζητήματα. 

 

Μια βασική περιβαλλοντική προτεραιότητα του ΠΑ είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

των κτηρίων του (συντονίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Ενέργειας), η οποία περιλαμβάνει 

την αλλαγή πρακτικών, καθώς και την αναβάθμιση των κτιρίων. Τέσσερα τέτοια κτίρια έχουν ήδη  

αναγνωριστεί (στη Χίο και στη Μυτιλήνη). 
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3.1.7 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 

 
 

 

3.1.8. Κοινωνική στρατηγική 

Το ΠΑ έχει μια ισχυρή παράδοση στη διασύνδεση της έρευνας και των αναγκών της κοινωνίας και 

στην πρακτική αυτή δόθηκε ομόφωνα έμφαση από όλες τις ομάδες με τις οποίες συναντήθηκε η 

ΕΕΑ κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης. Βασικά στοιχεία είναι: (α) η εστίαση των 

περισσότερων ερευνητικών προγραμμάτων σε πρακτικές εφαρμογές, (β) η ισχυρή διάδραση 

μεταξύ του ΠΑ και τοπικών και εθνικών φορέων, μέσω της πρακτικής άσκησης, της 

συμβουλευτικής, των θερινών σχολείων, κλπ; (γ) η ενσωμάτωση ενός ευρέος φάσματος 

δραστηριοτήτων στην τοπική κοινωνία (συμπεριλαμβανομένων της διοργάνωσης πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, των ανοικτών μαθημάτων για το κοινό, της συμμετοχής σε φιλανθρωπικές 

οργανώσεις) αλλά και η σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας με τοπικούς φορείς, και (δ) η συνεχής  

διάδραση με την κοινότητα των αποφοίτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδεδομένη 

πρακτική της «πρακτικής άσκησης», ως τμήμα των βασικών σπουδών, προετοιμάζοντας τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες για την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες και 

στην κοινωνία. 

 

Επιπλέον, λόγω της θέσης του και των δυναμικών προσεγγίσεών του, το ΠΑ έχει θετική επιρροή 

στις τοπικές κοινωνίες, καθώς και η κατανομή των ακαδημαϊκών μονάδων στα διάφορα νησιά 

συμβάλλει στην ολοκλήρωση των τοπικών κοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις είναι κοινές στα νησιά με συμμετοχή μεγάλου 

αριθμού φοιτητών/-τριών (π.χ. Μυτιλήνη, Ρόδος), ενώ πολιτιστικές ομάδες ξεχωριστά οργανώνουν 

εκδηλώσεις σε όλα τα νησιά. Στο παρελθόν, η ετήσια «Πολιτιστική Εβδομάδα» (που οργανωνόταν 

σε διαφορετικό νησί κάθε χρόνο) βοηθούσε σημαντικά στη διασύνδεση των μονάδων και της 

τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό έχει διακοπεί λόγω του κόστους που απαιτείται. 

 

Τα διάφορα Τμήματα έχουν διαφορετικά δυνατά σημεία σε διάφορα είδη κοινωνικών υπηρεσιών. 

Για παράδειγμα, το Τμήμα Γεωγραφίας στα συστήματα προστασίας φυσικών καταστροφών, το 

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, το Τμήμα Περιβάλλοντος 

στις τεχνικές για την αειφόρο ανάπτυξη, κλπ. 

 

3.1.8 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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3.1.9. Στρατηγική διεθνοποίησης 

Το ΠΑ προσφέρει μαθήματα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην αγγλική 

γλώσσα, παρέχει μια σειρά από κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με ξένα πανεπιστήμια,  

και σχεδιάζει να αυξήσει αυτούς τους αριθμούς. Επιπλέον, τα διεθνή θερινά σχολεία που 

διοργανώνονται από το ΠΑ είναι ευρέως προβεβλημένα. Δίνεται σημαντική έμφαση στη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, ιδιαίτερα στον τομέα των περιβαλλοντικών μελετών 

(MESPOM) όπου υπάρχει, μέχρι στιγμής, συνεργασία με 5 διεθνή ιδρύματα και στις σύγχρονες 

σπουδές (Jean Monnet). Το ΠΑ είναι επίσης ένα από τα πέντε ελληνικά Πανεπιστήμια που 

προσφέρουν μαθήματα στα αγγλικά. 

 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς  

φορείς, καθώς και συνεργασίες με γνωστά Ιδρύματα του εξωτερικού που έχουν θετική  επιρροή 

στην προβολή του ΠΑ. Σχεδιάζεται η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με όλα τα στοιχεία των 

διεθνών δραστηριοτήτων του ΠΑ, καθώς επίσης και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του 

ΕΛΚΕ. 

Η επίδοση της συμμετοχής του ΠΑ σε δίκτυα ΑΕΙ και σε ειδικές συμφωνίες συνεργασίας 

χαρακτηρίζεται εξαιρετική. 

 

3.1.9 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τα μέσα, η δικτύωση του ΠΑ είναι εντυπωσιακή. 
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3.1.10. Στρατηγική φοιτητικής μέριμνας 

Το ΠΑ δίνει μεγάλη έμφαση στη φοιτητική μέριμνα, αλλά αυτό  το ζήτημα έχει ιδιαίτερες 

προκλήσεις δεδομένης της απομόνωσης και της διασποράς του Ιδρύματος. Σε κάθε ακαδημαϊκή 

μονάδα υπάρχει ένα συμβούλιο για τη φοιτητική μέριμνα και έχουν καθιερωθεί πρακτικές για όλες 

τις σημαντικές πτυχές της στήριξης των φοιτητών/-τριών. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν πολύ 

περισσότερα. 

Τα περισσότερα νησιά έχουν κάποια μορφή φοιτητικών εστιών, αλλά οι αριθμοί είναι ακόμη 

ανεπαρκείς. H βελτίωση των φοιτητικών εστιών βρίσκεται σε εξέλιξη, με νέες μονάδες υπό 

ολοκλήρωση στη Μυτιλήνη και σε στάδιο σχεδιασμού στη Χίο. Η επιλογή των φοιτητών/-τριών 

για δωρεάν στέγαση και σίτιση ακολουθεί διαφανή και αδιαμφισβήτητα (οικονομικά) κριτήρια. 

Υπάρχει πρόβλεψη για την απονομή υποτροφιών και βραβείων αριστείας, αλλά αυτά εξαρτώνται 

από τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ιδρύματος. 

 

Αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις είναι ελάχιστες και ποικίλλουν από νησί σε νησί. Η 

μονάδα της Μυτιλήνης είναι η μόνη που έχει ένα κτίριο για αθλητικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες, η ανακαίνιση του οποίου χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από το ΠΑ. Η μονάδα της 

Ρόδου έχει την υποδομή για δύο μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου και ένα χώρο για γυμναστική. 

Επιπλέον, σε όλες τις γεωγραφικές μονάδες του, το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί τοπικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις, υπό την αιγίδα των τοπικών αρχών. Υπάρχει ένας συντονιστής ή μια συντονίστρια 

για τον αθλητισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά ο ρόλος του/της είναι περιορισμένος 

λόγω της έλλειψης υποδομών και επισήμων κανονισμών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 

αυτές. 

Επίσης, οι δραστηριότητες είναι σποραδικές και συχνά εξαρτώνται από την παρουσία φοιτητών/-

τριών που έχουν το κίνητρο να τις να οργανώσουν. Ωστόσο, όταν υπάρχουν αθλητικές 

εγκαταστάσεις, υπάρχει μια πολύ θετική ανταπόκριση και συμμετοχή των αποφοίτων, άλλα και 

των φοιτητών/-τριών και της τοπικής κοινωνίας. 

 

Οι φοιτητές/-τριες με ειδικές σωματικές ανάγκες είναι λίγοι/ες στο ΠΑ, ωστόσο υπάρχει πρόβλεψη 

για αυτούς ή αυτές κατά περίπτωση. Για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ή με μαθησιακές 

δυσκολίες, υπάρχει οργανωμένη υποστήριξη 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα, και/ ή και 

ειδικές συμφωνίες με τα κατά τόπους νοσοκομεία. 

 

3.1.10 Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης  

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση √ 

Αρνητική αξιολόγηση  

 

Είναι προφανές ότι η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας είναι περιορισμένη και 

υπάρχει η επιτακτική ανάγκη για βελτίωσή της. 
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3.2. Στρατηγική για τα προγράμματα σπουδών 

3.2.1. Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών (πρώτος κύκλος) 

Τα 16 Τμήματα προσφέρουν 17 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ), καθώς η νομοθεσία 

δεν επιτρέπει το κάθε Τμήμα να προσφέρει περισσότερα από 1 ΠΠΣ. Ένα Πρόγραμμα 

(Μαθηματικά) έχει δύο διακριτές κατευθύνσεις: Μαθηματικά / Στατιστική και Αναλογιστικά-

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. Ένας αριθμός άλλων Προγραμμάτων υποδιαιρείται επίσης σε 

κατευθύνσεις, οι οποίες επιλέγονται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στον λεγόμενο δεύτερο 

κύκλο του Προγράμματος (είτε τα τελευταία δύο έτη ή κατά το τελευταίο έτος). Εναλλακτικά, οι 

φοιτητές/-τριες μπορούν να οργανώνουν το δεύτερο κύκλο σπουδών  ατομικά, ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντά τους, επιλέγοντας έναν αριθμό κατ’ επιλογήν μαθημάτων (υποχρεωτικά και κατ’ 

επιλογήν μαθήματα). Οι φοιτητές/-τριες ενθαρρύνονται να ζητούν συμβουλές από τους/τις 

ακαδημαϊκούς συμβούλους σπουδών για τον καλύτερο σχεδιασμό των ατομικών τους 

προγραμμάτων,  ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. 

 

Κάθε ΠΠΣ απαιτεί για την επιτυχή ολοκλήρωσή του 240 πιστωτικές μονάδες, που ιδανικά πρέπει 

να αποκτούνται σε 8 εξάμηνα. Οι Πιστωτικές μονάδες εντάσσονται στο ECTS  και το Παράρτημα 

Διπλώματος εκδίδεται επίσης από το Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τα στατιστικά που παραδόθηκαν, 

οι φοιτητές/-τριες του ΠΑ ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, κατά μέσω όρο, νωρίτερα από ό, τι στα 

περισσότερα άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια. 

 

Η δομή του κάθε Προγράμματος περιγράφεται σε ένα ξεχωριστό, λεπτομερή Κανονισμό Σπουδών, 

ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος και είναι εύκολα προσβάσιμος στους 

φοιτητές και στις φοιτήτριες, καθώς επίσης και στους υποψήφιους φοιτητές και τις υποψήφιες 

φοιτήτριες. Κάθε χρόνο τα Τμήματα δημοσιεύουν ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο 

χρησιμεύει ως κατευθυντήρια γραμμή για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Οι ιστοσελίδες των 

Προγραμμάτων προσφέρουν επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για την θερινή πρακτική άσκηση 

(όπου εφαρμόζεται). 

Οι στόχοι, η δομή και τα μαθησιακά αποτελέσματα των Προγραμμάτων (αλλά και των επιμέρους 

μαθημάτων) αναφέρονται με σαφήνεια στην περιγραφή των Προγραμμάτων και των επιμέρους 

μαθημάτων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Σε σύγκριση με άλλα 

ΠΠΣ που προσφέρονται από τα  ελληνικά πανεπιστήμια, τα προγράμματα σπουδών του ΠΑ ως 

σύνολο δίνουν την εντύπωση ότι έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξυπηρετούν τις πραγματικές 

ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιφερειακή 

ανάπτυξη και την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων. 

Τα μαθήματα μπορούν να έχουν τη μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων, πρακτικών ασκήσεων, 

εργαστηριακών μαθημάτων και έρευνας πεδίου, σε διάφορους συνδυασμούς και αναλογίες 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε επιστήμης. Σε κάποια Τμήματα η Πτυχιακή εργασία ή / και η  

Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών (η Πτυχιακή και η Πρακτική 

Άσκηση μπορεί να είναι είτε υποχρεωτική είτε προαιρετική). Όπως είναι αναμενόμενο σε ένα 

Πανεπιστήμιο με προγράμματα που εκτείνονται από την Ιστορία και Ανθρωπολογία έως το 

Βιομηχανικό Σχέδιο, εφαρμόζεται μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης. 

 

Η συνάντηση με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες έδειξε ξεκάθαρα ότι αναπτύσσουν από πολύ νωρίς 

κουλτούρα έρευνας, καθώς πολλά μαθήματα βασίζονται σε ερευνητικές εργασίες και οι καθηγητές/-

τριες ενθαρρύνουν ατομικές πρωτοβουλίες, οι οποίες επιτρέπουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες 

να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της έρευνας. Όταν απαιτείται, τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα 

στα εργαστήρια, όπου σε κάθε φοιτητή και  φοιτήτρια  παρέχεται  εργασιακό περιβάλλον με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, επίσης, έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια 

πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορούν να επωφεληθούν από την τακτική (και 

άτυπη) επαφή με το διδακτικό προσωπικό, τους αποφοίτους, τους/τις μεταδιδακτορικούς ερευνητές 

& ερευνήτριες 

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, αλλά στα περισσότερα προγράμματα η αρχή 

αυτή δεν μπορεί να επιβληθεί. 

 

 Η αξιολόγηση των Προγραμμάτων σε επίπεδο Τμήματος λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο και μικρές 
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τροποποιήσεις γίνονται με βάση τις εμπειρίες και τις ανάγκες. Η τυπική διαδικασία αξιολόγησης 

που λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά τριετία) μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντικές αναθεωρήσεις, αν  είναι απαραίτητες. Σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται η Επιτροπή 

Σπουδών του Τμήματος και η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

 

Οι τακτικές διαδικασίες αναθεώρησης του Προγράμματος και η πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ των 

φοιτητών/-τριών και του προσωπικού είναι πρόσθετα πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου.  

Αποτέλεσμα της συζήτησης με τους/τις φοιτητές/-τριες, αλλά και με τους/τις αποφοίτους είναι ότι η 

διδασκαλία είναι πολύ επιτυχής όσον αφορά στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης του 

συνόλου των φοιτητών/-τριών. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης και του συγκεντρωτικού 

συστήματος εισαγωγής στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, το ΠΑ δεν προσελκύει τους/τις πιο ικανούς –

ές υποψηφίους/-ιες. Ωστόσο, τα αποτελεσματικά και καλά σχεδιασμένα προγράμματα σπουδών, η 

χρήση της τεχνολογίας, η έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας και η υποστηρικτική κουλτούρα  

του Πανεπιστημίου βοηθάει πολλούς από τους φοιτητές και πολλές από τις φοιτήτριες να 

βελτιώσουν τον εαυτό τους σημαντικά, όχι μόνο με την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, αλλά και με την απόκτηση χρήσιμων εμπειριών για την καριέρα τους. Σύμφωνα με το 

υλικό αυτοαξιολόγησης που χορηγήθηκε από το Πανεπιστήμιο, όλα τα Τμήματα ανταποκρίθηκαν 

επισταμένα και αποτελεσματικά στις εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης και αναθεώρησαν τα 

προγράμματα σπουδών τους σύμφωνα με τις συστάσεις.  Η διαδικασία έχει διευκολυνθεί σε μεγάλο 

βαθμό από την ιδιαίτερη παράδοση που έχει το του ΠΑ, το οποίο ήταν ανάμεσα στα πρώτα 

πανεπιστήμια στην Ελλάδα που έχει υιοθετήσει τις διαδικασίες αξιολόγησης ανεξάρτητα. 

 

Τόσο η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων όσο και τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση της 

ΕΕΑ αποδεικνύουν ότι οι απόφοιτοι/ες του ΠΑ έχουν σχετικά καλές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, 

αλλά και για τη συνέχεια των  σπουδών τους σε υψηλότερο επίπεδο (μεταπτυχιακές σπουδές). 

 

Από την άλλη πλευρά, το ΠΑ αντιμετωπίζει προβλήματα που είναι κοινά σε όλα τα Ελληνικά 

Πανεπιστήμια και επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα των σπουδών. Ο αριθμός του προσωπικού 

είναι χαμηλότερος από τον απαραίτητο, το προσωπικό που έχει συνταξιοδοτηθεί δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί και σε ορισμένους τομείς δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ειδικών (π.χ. για τη 

διδασκαλία των γλωσσών, όπως τα αραβικά και τουρκικά), ενώ ταυτόχρονα και η πρόσληψη  

Βοηθών Καθηγητών μειώνεται λόγω της περικοπής των οικονομικών πόρων. Επιπλέον, η 

ανταπόκριση των φοιτητών/-τριών για την αξιολόγηση της διδασκαλίας είναι πολύ περιορισμένη. 

 

Μια περαιτέρω συνέπεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα είναι ότι το ποσοστό φοιτητικής 

διαρροής του ΠΑ και των άλλων Πανεπιστημίων, εκτός Αθήνας, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 

Η συνεχιζόμενη επιδείνωση της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει επίσης αρνητικό 

αντίκτυπο γενικά στην πανεπιστημιακή διδασκαλία στην Ελλάδα. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι τα 

πανεπιστήμια έχουν πολύ μικρή επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις. Αντιθέτως, οι συχνές αλλαγές 

της νομοθεσίας προκαλούν πρόσθετη επιβάρυνση στη διοίκηση και αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων τους, 

συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών. 

 

3.2.1. Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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3.2.2. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (δεύτερος κύκλος) 

Τα Τμήματα του ΠΑ - με μόνη εξαίρεση το νεότερο Τμήμα (το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και 

Διατροφής, στη Λήμνο), το οποίο έχει μόνο 5 μέλη προσωπικού – προσφέρουν 1 έως 5 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ΠΜΣ) το καθένα. Δώδεκα από αυτά τα ΠΜΣ έχουν από 

2 έως 5 κατευθύνσεις. Ο συνολικός αριθμός των ΠΜΣ είναι 35. 

 
Από νωρίς, το ΠΑ απέκτησε πολύ καλή φήμη στην Ελλάδα και διεθνώς, λόγω του υψηλού 

επιπέδου του και των καινοτόμων ΠΜΣ. Όλα τα ΠΜΣ διαφημίζονται για να προσελκύσουν 

προσοντούχους φοιτητές και προσοντούχες φοιτήτριες. 

 
Όλα τα ΠΜΣ είναι σαφώς δομημένα, και παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες στις ιστοσελίδες 

τους, οι οποίες ενημερώνονται τακτικά. Τα μαθήματα πιστώνονται με ECTS και το Πανεπιστήμιο 

παρέχει Παράρτημα Διπλώματος.  Κάθε ΠΜΣ περιλαμβάνει 10-13 μαθήματα, τα οποία οδηγούν 

στην απόκτηση, συνολικά, 60, 75, 90 ή 120 ECTS, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε 

Προγράμματος. Οι στόχοι, η δομή και τα μαθησιακά αποτελέσματα των ΠΜΣ (αλλά και των 

επιμέρους μαθημάτων) είναι σαφώς διατυπωμένα στη διδακτέα ύλη, η οποία έχει σχεδιαστεί 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

 
Δίνεται έμφαση στη διατμηματική συνεργασία. Η τάση διεθνοποίησης είναι επίσης εμφανής. 

Πολλά ΠΜΣ προσφέρονται σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. 

Ερευνητικές διατριβές μπορεί να γραφτούν στα αγγλικά, ενώ μια σειρά προγραμμάτων 

διδάσκονται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. 

Τα Προγράμματα συγκροτούνται από διαλέξεις, σεμινάρια, πρακτική άσκηση, εργαστηριακά 

μαθήματα, έρευνα πεδίου, σε διάφορους συνδυασμούς και αναλογίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του κάθε Προγράμματος. Η παρουσία είναι υποχρεωτική. Μέθοδοι μικτής και εντατικής 

διδασκαλίας εφαρμόζονται επίσης σε πολλά προγράμματα, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 

φοιτητών/-τριών που βρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από το Τμήμα. Υπάρχει μια ποικιλία 

μεθόδων αξιολόγησης (ερευνητικές εργασίες, παρουσιάσεις, εξετάσεις, projects) με έμφαση σε 

ατομικές και ομαδικές ερευνητικές δραστηριότητες. Ο ορισμός και η ανάθεση των 

δραστηριοτήτων αυτών λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, τις τεχνολογικές 

προκλήσεις και τους πραγματικούς προβληματισμούς όπως και τις ανάγκες της οικονομίας και της 

βιομηχανίας. Κατά συνέπεια, η έρευνα των ΠΜΣ συνήθως οδηγεί  σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. 

Η πολιτική του Πανεπιστημίου είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/-

τριών στην ακαδημαϊκή ζωή, τη διδασκαλία και την εποπτεία των ΠΜΣ, και, όταν παρέχονται τα 

μέσα, σε ερευνητικά προγράμματα. Η επιτόπια επίσκεψη της ΕΕΑ και οι συνεντεύξεις με τους/τις 

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/-τριες όλων των επιπέδων και με τους/τις αποφοίτους απέδειξαν ότι η 

εντατική συνεργασία μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών και του ακαδημαϊκού 

προσωπικού είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα  του ΠΑ. 
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Η ανάπτυξη των ΠΜΣ αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα, όπως η περιορισμένη χρηματοδότηση 

των μεταπτυχιακών φοιτητών /-τριών (οι διαθέσιμες υποτροφίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν  

στις πραγματικές ανάγκες). Επιπλέον, πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και πολλές μεταπτυχιακές 

φοιτήτριες επεκτείνουν τον χρόνο σπουδών τους, επειδή είναι υποχρεωμένοι/-ες να εργάζονται. 

Τέλος, η πρόσβαση στις βιβλιογραφικές πηγές δεν είναι εγγυημένη για το μέλλον, καθώς η 

ελληνική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να υποσχεθεί τη χρηματοδότηση για την περαιτέρω 

συνδρομή σε επιστημονικά περιοδικά μέσω του Heal-Link (κοινοπραξία των Ελληνικών 

ερευνητικών βιβλιοθηκών). 

 
Παρά τις αντιξοότητες αυτές, το ΠΑ δικαίως αναγνωρίζει μια μεγάλη ευκαιρία για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η εμπειρογνωμοσύνη του ΠΑ στον τομέα αυτό μπορεί να 

οδηγήσει στον σχεδιασμό και την επιτυχή εφαρμογή περαιτέρω προγραμμάτων, που συνδυάζουν 

την καινοτομία και την ευελιξία, αξιοποιώντας υφιστάμενες και μελλοντικές συνεργασίες με 

φορείς ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι ισχυροί δεσμοί με τη 

βιομηχανία, τις τοπικές κοινωνίες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς είναι ένα σημαντικό 

κεφάλαιο του ΠΑ, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω. Η αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτα 

και καινοτόμα προγράμματα, η αναπτυσσόμενη αγορά για τα προγράμματα δια βίου μάθησης, η 

δημιουργία καλύτερων υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών στα νησιά του Αιγαίου, καθώς 

και η έμφαση στην ποιότητα και στα διεθνή πρότυπα δημιουργούν ευκαιρίες για το ΠΑ, ώστε να 

κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία του και να επεκτείνει τη θέση του στην ακαδημαϊκή αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, αξίζουν ιδιαίτερης μνείας τα Θερινά Σχολεία, τα οποία έχουν διοργανωθεί επιτυχώς 

από το ΠΑ τα τελευταία χρόνια με σκοπό την εκπαίδευση των νέων ερευνητών/-τριών σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα.  

 
Η ΕΕΑ υποστηρίζει σθεναρά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για άντληση κονδυλίων και 

στοχευμένων δραστηριοτήτων προβολής με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των 

ΠΜΣ και της έρευνας. Επιπλέον, το κράτος θα πρέπει να παρέχει τα μέσα για την απαιτούμενη 

υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό (ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό), το οποίο είναι 

αναγκαίο επειγόντως. 

 
3.2.2. Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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3.2.3. Προγράμματα διδακτορικών σπουδών (τρίτος κύκλος) 

Τα ίδια εν γένει δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές ισχύουν και για τις Διδακτορικές 

Σπουδές, όπως για τα ΠΜΣ του ΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΑ θα ήθελε να τονίσει ότι οι υψηλού 

επιπέδου διδακτορικές σπουδές είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την περαιτέρω προώθηση 

της προβολής του ΠΑ σε διεθνές επίπεδο. 
 
Οι υποψήφιοι/-ες διδάκτορες πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά είναι επίσης 

δυνατή η κατ’ εξαίρεση  εισαγωγή υποψηφίων που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί παράλληλα με τις διδακτορικές σπουδές. Τα 

διδακτορικά προγράμματα δεν περιλαμβάνουν μαθήματα. 

 
Ένα θετικό στοιχείο πολλών διδακτορικών προγραμμάτων του ΠΑ είναι η προϋπόθεση   

δημοσιεύσεων για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος. Περαιτέρω καλές πρακτικές 

συνιστούν οι ετήσιες συναντήσεις εργασίας με παρουσιάσεις από τους/τις υποψήφιους/-ες 

διδάκτορες του Τμήματος, η συμμετοχή εξωτερικών μελών στις επιτροπές επίβλεψης, και η 

σύνδεση της διδακτορικής έρευνας με τις ανάγκες της βιομηχανίας, της κοινωνίας και της 

οικονομίας. 

 
Τα διδακτορικά προγράμματα πρέπει να ενισχυθούν. Η ΕΕΑ συμφωνεί με τους προσδιορισμένους 

στόχους του ΠΑ στο Στρατηγικό του Σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020,  ως προς την περαιτέρω 

ανάπτυξη καινοτόμων και διεθνών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών,  την προώθηση της 

οργάνωσης των διδακτορικών σπουδών και την οργάνωση μετα-διδακτορικών σπουδών. Ειδική 

μνεία αξίζει το γεγονός ότι όλα τα Τμήματα μοιράζονται αυτές τις προτεραιότητες. Σε αντίθεση με 

πολλά άλλα πανεπιστήμια, η ΕΕΑ παρατήρησε ότι δεν υπάρχει Τμήμα που να στερείται 

δυναμισμού και της δυνατότητας περαιτέρω ανάπτυξης των ΠΜΣ και των διδακτορικών σπουδών. 

Η έμφαση στη διατήρηση των υφιστάμενων και στην ενίσχυση της συμμετοχής σε νέα δίκτυα 

αριστείας έχει την πλήρη αποδοχή της ΕΕΑ. 

 
Γενική εντύπωση (για τους 3 κύκλους σπουδών) 
Η συνολική εντύπωση της ΕΕΑ είναι ότι η διδασκαλία διατηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τα 

Προγράμματα Σπουδών έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα καλύτερα διεθνή πρότυπα, οι σπουδές 

είναι καλά οργανωμένες, και το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό προς τον/την φοιτητή/-τρια. 

 
Ένα ξεχωριστό γνώρισμα πολλών Προγραμμάτων του ΠΑ συνίσταται στο ότι είναι σε μεγάλο 

βαθμό καινοτόμα, διεπιστημονικά και επικαιροποιημένα. Υπάρχει επίσης μια ισχυρή τάση για την 

ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη διδασκαλία και την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ορισμένα προγράμματα σπουδών (π.χ., 

Περιβαλλοντικές Σπουδές) ήταν τα πρώτα που προσφέρθηκαν στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο 

πεδίο και ορισμένα εξακολουθούν να παραμένουν μοναδικά. Οι φοιτητές/-τριες έχουν την ευκαιρία 

να εξοικειώνονται με την εργαστηριακή έρευνα (όπου απαιτείται από το Πρόγραμμα Σπουδών) και 

να εμπλέκονται σε ικανοποιητικό βαθμό στις ερευνητικές δραστηριότητες. 

 
Το ΠΑ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών στη βιομηχανία, την τοπική οικονομία και την 

κοινωνία, το οποίο διασφαλίζει τους δεσμούς με την αγορά εργασίας και δικαιολογεί αισιοδοξία 

όσον αφορά στην περαιτέρω ανταπόκρισή του στις ανάγκες της κοινωνίας. Οι υφιστάμενες 

υποδομές μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω, καθώς και να ενταθεί η χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην διδασκαλία. Υπάρχει επίσης μια ισχυρή ευαισθητοποίηση των λειτουργών του 

Πανεπιστημίου σχετικά με τις προκλήσεις της διεθνοποίησης. Οι πολυάριθμες υπάρχουσες 

συνεργασίες με Ιδρύματα του εξωτερικού, τα καινοτόμα μαθήματα που διδάσκονται και η 

προσφορά επιλεγμένων μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου 

αυτού και αποτελούν   μια καλή αρχή για περαιτέρω πρωτοβουλίες. 
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Η ΕΕΑ συμφωνεί πλήρως με τα σημεία που το Πανεπιστήμιο προσδιορίζει ως ευκαιρίες για τη 

μελλοντική του ανάπτυξη (επενδύσεις σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εστίαση στο περιβάλλον, 

ενίσχυση της κινητικότητας των καθηγητών/-τριών και των φοιτητών/-τριών, συμμετοχή σε ένα 

ολοένα μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων συνεργασίας, αξιοποιώντας έτσι το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον στις  Μεσογειακές Σπουδές, εκπόνηση στρατηγικής για τα Πειραματικά σχολεία). 
 

Το ΠΑ έχει επίσης επίγνωση των σημαντικών απειλών που αντιμετωπίζει. Οι περισσότερες από 

αυτές δεν είναι ούτε νέες, ούτε προκαλούνται από παράγοντες που μπορούν να επηρεαστούν από 

το Πανεπιστήμιο. Έτσι, η «διαρροή επιστημόνων» είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τη χώρα. 

Οι περικοπές στον προϋπολογισμό έχουν αρνητική επίδραση στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη 

διοίκηση και στο ηθικό όλων των εμπλεκομένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των 

φοιτητών/-τριών. Η ΕΕΑ έχει επίσης καταγράψει μια δικαιολογημένη ανησυχία του 

Πανεπιστημίου για την αγορά των αναλώσιμων και της συνδρομής στα περιοδικά, δύο παράγοντες 

που απειλούν την ικανότητά του να διατηρήσει τα επιθυμητά επίπεδα της εργαστηριακής 

διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και   εργασίες με επικαιροποιημένη βιβλιογραφία. 

 
3.2.3. Σημειώστε 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 

 

 

3.3. Εικόνα του Υπό Αξιολόγηση Ιδρύματος -Συμπεράσματα και συστάσεις 

 

Συγκεκριμένα θετικά σημεία: 

1. Σαφές και συνεκτικό όραμα και στρατηγικές σε όλα τα επίπεδα. 

2. Καινοτόμα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς 

προδιαγραφές και  χρήση διεεπιστημονικών προσεγγίσεων. 

3. Ευέλικτες και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας. 

4. Καλή επίδοση στην έρευνα με ισχυρή έμφαση στην καινοτομία. Δεδομένων της θέσης και του 

μεγέθους του Ιδρύματος, η επίδραση της έρευνάς του είναι αξιοσημείωτη.  

5. Έμφαση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. 

6. Έμφαση στη διεθνοποίηση των σπουδών και της έρευνας, αναγνωρισιμότητα. 

7. Αλληλεπίδραση  με τη βιομηχανία, την κοινωνία, την αγορά εργασίας και ισχυρή παρουσία στις 

τοπικές κοινωνίες. 

8. Καλή επικοινωνία εντός των διαφορετικών μονάδων /επιπέδων του Ιδρύματος, πνεύμα 

αλληλεγγύης και αφοσίωσης. 

9. Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποτελεσματική ηγεσία. 

 

Συγκεκριμένα αρνητικά σημεία: 

1. Περιορισμένη ελκυστικότητα για φοιτητές/-τριες και ακαδημαϊκούς λόγω της μεγάλης 

απόστασης. 

2. Χαμηλό επίπεδο πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών/-τριών λόγω του εθνικού συστήματος 

κατάταξης των φοιτητών/-τριών σε διάφορα πανεπιστήμια. 

3. Ανεπαρκής αριθμός των μελών του προσωπικού. 

4. Ανεπαρκής υποστήριξη των φοιτητικών δραστηριοτήτων και της φοιτητικής μέριμνας. 
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Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των θετικών σημείων: 

1. Το ΠΑ πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω και να εφαρμόσει μια στρατηγική προβολής των 

προγραμμάτων και του εντοπισμού πιθανών ομάδων-στόχων.  

2. Το ΠΑ είναι ενεργό στην επίτευξη των στόχων σε όλα τα επίπεδα, αλλά υπάρχει περιθώριο για 

μια πιο συστηματική και τυποποιημένη προσέγγιση. 

 

Προτάσεις για τα απαιτούμενα βήματα για βελτίωση: 

1. Σε συνέχεια της έγκρισης του «Κανονισμού για Μεταδιδακτορικές Σπουδές» από τη Σύγκλητο 

το 2015, να αυξηθεί η εστίαση στις Μεταδιδακτορικές Σπουδές. 

2. Συστηματική και εντατικοποιημένη στρατηγική για χρηματοδότηση. 

3. Στρατηγική για τη μείωση του κόστους διαβίωσης των φοιτητών/-τριών (κυρίως στη Ρόδο), 

διεύρυνση των προγραμμάτων στέγασης. 

4. Ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων για την παροχή ενός καλύτερου πλαισίου για τις 

δραστηριότητες των φοιτητών / -τριών. 

 

 

 

 

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

4.1. Πολιτική και στρατηγική διασφάλισης ποιότητας (ΔΠ) 

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις που ορίζονται από το Εθνικό Πλαίσιο για την αξιολόγηση των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, το ΠΑ έχει αναπτύξει ένα σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας έχει οργανωθεί σύμφωνα με την  

«από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up) προσέγγιση της συλλογής και οργάνωσης των 

πληροφοριών και της λήψης αποφάσεων. Οι βασικοί φορείς που λειτουργούν ως μέρος του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι η ΜΟΔΙΠ σε ιδρυματικό επίπεδο και η OMEA σε 

επίπεδο Τμήματος. Ο σχεδιασμός του συστήματος βασίζεται σε καθιερωμένες επιχειρησιακές 

διαδικασίες σε επίπεδο Τμήματος, στο σχεδιασμό των εργαλείων εκείνων που απαιτούνται για τη 

συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών (ερωτηματολόγια, εκθέσεις, κ.λπ.) και στην ανάπτυξη 

ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλογής πληροφοριών. Η συλλογή 

πληροφοριών διευκολύνεται με τη χρήση δομημένων ερωτηματολόγιων που έχουν σχεδιαστεί 

ειδικά για κάθε θεματική περιοχή και παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη δομή των 

συνεντεύξεων. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής πληροφοριών διευκολύνει τη 

γρήγορη συλλογή και την κατάλληλη ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται και την 

προετοιμασία των εκθέσεων. Το σύστημα λειτουργεί ανώνυμα, διασφαλίζοντας την μη ύπαρξη 

μεροληπτικών παρεμβάσεων και διακρίσεων. 

 

Παρά το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο συλλέγει πληροφορίες μέσω άτυπων συναντήσεων με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, το σύστημα ΔΠ δεν περιλαμβάνει τυπικές διαδικασίες για τη συλλογή 

πληροφοριών από όλα τα συνδεδεμένα και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Οι φοιτητές/-τριες συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως μέλη των διαφόρων 

επιτροπών ΔΠ και ατομικά συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια. Το ποσοστό ανταπόκρισης στην 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι πολύ χαμηλό. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η 

παρακολούθηση για τα μαθήματα που δεν έχουν εργαστήρια  δεν είναι υποχρεωτική. Από την άλλη 

πλευρά, οι φοιτητές/-τριες είναι απρόθυμοι/-ες να συμμετάσχουν σε διάφορες επιτροπές είτε λόγω 

έλλειψης ενδιαφέροντος είτε λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι πλήρως πληροφορημένοι/-ες. 

 

Ο σχεδιασμός του συστήματος διασφάλισης ποιότητας προβλέπει την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς του με την καθιέρωση της διαδικασίας της εξωτερικής αξιολόγησης. Το 

Πανεπιστήμιο έχει υποβληθεί σε εξωτερική αξιολόγηση του συστήματος ΔΠ τον Αύγουστο του 

2014. 
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4.1: Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 

 
4.2. Σχεδιασμός, έγκριση, έλεγχος και αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και των 

απονεμόμενων τίτλων 

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών και των επιμέρους μαθημάτων γίνεται με την 

εδραίωση  των μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε πρόγραμμα και κάθε μάθημα ξεχωριστά. Ο 

σχεδιασμός των προγραμμάτων βασίζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες των 

φοιτητών/-τριών και τα ερευνητικά αποτελέσματα. 

 

Η συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στο σχεδιασμό του μαθήματος διασφαλίζεται με τη συμμετοχή 

τους στην Επιτροπή Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων σε επίπεδο Τμήματος. Υπάρχουν επίσης μερικοί 

άλλοι άτυποι τρόποι συλλογής πληροφοριών από τους/τις φοιτητές/-τριες (φοιτητές/-τριες 

Erasmus, εμπειρία από την πρακτική άσκηση). 

 

Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας διασφαλίζονται μέσω της συμμετοχής των 

μελών ΔΕΠ στην Επιτροπή Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων. Πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας λαμβάνονται από τους διάφορους φορείς μέσω των επαφών που έχουν 

αναπτύξει τα μελη ΔΕΠ. Δεν υπάρχει ωστόσο επίσημη διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τα 

εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις 

απαιτήσεις των μαθημάτων, το σύστημα αξιολόγησης κ.λπ. έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Πανεπιστημίου και η οποία είναι ανοικτή για τους/τις εγγεγραμμένους/ες στο 

μάθημα φοιτητές/-τριες. 

 

Η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων παρακολουθείται μέσω (i) γραπτών εξετάσεων 

(εργασίες, projects, τελικές εξετάσεις), (ii) προφορικών εξετάσεων και παρουσιάσεων πρακτικών 

εργασιών, και (iii) ερωτηματολογίων που έχουν συμπληρωθεί από τους/τις φοιτητές/-τριες στο 

τέλος του μαθήματος. 

 

Όλα τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται βάσει του συστήματος των ECTS. Δεν 

υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για τη διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με το πώς 

υπολογίζεται ο αριθμός των ECTS που χορηγείται σε κάθε μάθημα. Δεν υπάρχει καμιά τυπική και 

σε ισχύ διαδικασία συλλογής πληροφοριών, προκειμένου να εντοπιστεί εάν ο αριθμός των ECTS 

που κατανέμεται σε κάθε μάθημα είναι σωστός ή όχι ή πώς λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. 
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Τα προγράμματα αξιολογούνται κάθε χρόνο για μικρές προσαρμογές,  ακολουθώντας πληροφορίες 

που συλλέγονται από τις αξιολογήσεις των φοιτητών/-τριών, των νέων ερευνητικών 

αποτελεσμάτων κ.λπ., και κάθε 3-5 χρόνια για σημαντικές προσαρμογές όσον αφορά στις 

μεθόδους παράδοσης των μαθημάτων και τις ανάγκες των (εξωτερικών) ενδιαφερόμενων μερών. 

Οι πληροφορίες συλλέγονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες φορείς με ανεπίσημο τρόπο. Δεν 

έχει αναπτυχθεί επίσημη διαδικασία. 

 

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων λαμβάνει υπόψη τη διεθνή κινητικότητα των φοιτητών-τριων, 

δίνοντας ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στους/στις φοιτητές/-τριες για την απόκτηση πρακτικής 

εμπειρίας. 

 

4.2: Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης  

Θετική αξιολόγηση √ 

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 

 

 

4.3. Διδασκαλία και μάθηση. Αξιολόγηση φοιτητών/-τριών 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων και τα χαρακτηριστικά τους 

παρέχονται στην Ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στους/στις 

φοιτητές/-τριες κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.  Συγκεκριμένες «Ημέρες  υποδοχής»   

οργανώνονται από κάθε κάθε Τμήμα, παρέχοντας  τις απαραίτητες πληροφορίες στους/στις 

φοιτητές/-τριες. 

 

Στην αρχή κάθε μαθήματος, ο καθηγητής ή η καθηγήτρια προετοιμάζει το σχεδιάγραμμα του 

Μαθήματος. Το σχεδιάγραμμα Μαθήματος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, το περιεχόμενο του μαθήματος, τον τρόπο παράδοσής του, τη μέθοδο αξιολόγησης 

και τα προαπαιτούμενα του μαθήματος. Όλες αυτές οι πληροφορίες αναρτώνται στην πλατφόρμα 

του μαθήματος και είναι προσβάσιμες στους/στις φοιτητές/-τριες που παρακολουθούν το μάθημα. 

 

Με βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των μαθημάτων, υιοθετείται η κατάλληλη μέθοδος 

παράδοσης. Πολλαπλές μέθοδοι χρησιμοποιούνται, όπως σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις εργασίας, 

μελέτες περιπτώσεων και ηλεκτρονική μάθηση (e-learning). Η μέθοδος της ηλεκτρονικής μάθησης 

χρησιμοποιείται πλήρως, προσφέροντας υβριδικά μαθήματα. Λόγω της γεωγραφικής διασποράς 

των Τμημάτων του, το ΠΑ έχει αναπτύξει υβριδικά μαθήματα δίνοντας την ευκαιρία στους/στις 

φοιτητές/-τριες να παρακολουθούν το μάθημα εξ αποστάσεως. 

 

Για τον κάθε φοιτητή και την κάθε φοιτήτρια, το Πανεπιστήμιο ορίζει έναν/μία σύμβουλο κατά την 

εγγραφή του/της στο πρόγραμμα. Ο ρόλος του συμβούλου, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του οικείου 

Τμήματος, είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός για τους/τις φοιτητές/-τριες κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους. Τα Μέλη ΔΕΠ ανακοινώνουν τις ώρες συνεργασίας κατά τη διάρκεια των 

οποίων θα είναι διαθέσιμοι/-ες για τους/τις φοιτητές/-τριες, αλλά η πρακτική στο ΠΑ είναι ότι τα 

μέλη ΔΕΠ έχουν μια πολιτική ανοικτών θυρών πάνω και πέρα από το τυπικό ωράριο συνεργασίας. 

 

4.3: Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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4.4. Εισαγωγή φοιτητών/-τριών, πρόοδος και αναγνώριση των σπουδών 

Το ΠΑ έχει θεσπίσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την εισαγωγή φοιτητών/-τριών στα 

μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά περιλαμβάνουν: (1) Ανακοίνωση των κενών θέσεων στον 

ιστότοπο του Τμήματος. (2) Ηλεκτρονική αίτηση. (3) Συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης. (4) 

Συνεντεύξεις των υποψηφίων φοιτητών/-τριών. (5) Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους/τις 

υποψήφιους/-ες φοιτητές/-τριες. Η διαδικασία είναι ανοικτή και τα αποτελέσματα 

δημοσιοποιούνται / ανακοινώνονται στους/στις υποψηφίους/-ες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα 

ένστασης κατά της απόφασης. 

 
Η διαδικασία εισαγωγής για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος αρχίζει με το αίτημα του 

υποψήφιου/-φιας ή με την προκήρυξη της κενής θέσης από το Τμήμα. Αφού το Τμήμα λάβει την 

αίτηση, συστήνει μια επιτροπή αξιολόγησης και ο υποψήφιος ή η υποψήφια καλείται σε 

συνέντευξη. Μετά την αποδοχή του/της από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ), 

ορίζονται ένας επιβλέπων καθηγητής ή μια επιβλέπουσα καθηγήτρια και μια τριμελής 

συμβουλευτική επιτροπή. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πρέπει να πραγματοποιήσει μια ανοιχτή 

παρουσίαση για την πρόοδο της διδακτορικής έρευνας μια φορά το χρόνο, σε συνεννόηση με τον 

επιβλέποντα καθηγητή ή την επιβλέπουσα καθηγήτρια και τη συμβουλευτική επιτροπή και 

υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος μία φορά το χρόνο, μέχρι την ολοκλήρωση 

της διατριβής. 

 
Το ΠΑ έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αναγνώριση και προηγουμένων περιόδων σπουδών 

φοίτησης σε άλλα Τμήματα μόνο για τις προπτυχιακές σπουδές. Ο αριθμός των μαθημάτων που 

αναγνωρίζονται για τη μεταφορά  δεν μπορεί υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των 

υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, στο οποίο ο φοιτητής ή η φοιτήτρια έγινε 

δεκτός/-τή. Δεν υπάρχουν διαδικασίες για μαθήματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 

και / ή για την  αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (π.χ. θερινά σχολεία, 

μαθήματα κατάρτισης). 

 

Όλα τα διπλώματα/πτυχία χορηγούνται με το Παράρτημα Διπλώματος, παρέχοντας πληροφορίες 

σχετικά με το πτυχίο που έχει χορηγηθεί στον/στην φοιτητή/-τρια, τα επιτευχθέντα μαθησιακά 

αποτελέσματα και το περιεχόμενο των σπουδών που ο/η φοιτητής/-τρια ολοκλήρωσε με επιτυχία. 

 

Το ΠΑ έχει θεσπίσει ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιείται για τη 

συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την πρόοδο του/της φοιτητή/-τριας. Οι 

πληροφορίες που παρέχονται καλύπτουν ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, μεταξύ των οποίων: 

βαθμός ανά μάθημα, κατάταξη, ο αριθμός των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών στις 

εξετάσεις, ο αριθμός των μαθημάτων που παρακολούθησε, πιστώσεις (credits), αξιολόγηση 

μαθημάτων κ.λπ. 

 

4.4: Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης  

Θετική αξιολόγηση √ 

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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4.5. Διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό 

Το ΠΑ χρησιμοποιεί και αξιοποιεί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων (Μητρώο Εσωτερικών 

Μελών Πανεπιστημίου Αιγαίου APELLA) που παρέχει έναν κατάλογο των εσωτερικών και 

εξωτερικών μελών ΔΕΠ. Το ΠΑ εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης 

των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των διδασκόντων/-σουσών και τηρεί μητρώο των 

εσωτερικών και εξωτερικών μελών. Όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες διδάσκοντες/-σκουσες καλούνται να 

δώσουν μια διάλεξη για την αξιολόγηση των διδακτικών δεξιοτήτων τους. 

 

Το ΠΑ προσφέρει ευκαιρίες για την επαγγελματική / επιστημονική πρόοδο των μελών ΔΕΠ του. 

Μέσα από την πρωτοβουλία ERASMUS+, τα μέλη ΔΕΠ έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με 

άλλα Ιδρύματα του εξωτερικού, να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές, να αναπτύξουν συνεργασίες και 

να αναλάβουν ερευνητικές δραστηριότητες προς αμοιβαίο όφελος. Ειδικές (εκπαιδευτικές άδειες) 

βοηθούν τα μέλη ΔΕΠ να συνεργάζονται με συναδέλφους σε άλλα Ιδρύματα, στο πλαίσιο 

ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων. Η χρηματοδότηση παρέχεται, όταν είναι διαθέσιμη, 

για τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε συνέδρια και δημοσίευση της εργασίας τους σε επιστημονικά 

περιοδικά. 

 

Δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία προσδιορισμού των επαγγελματικών για την εξέλιξη  των μελών 

ΔΕΠ. Υπάρχουν μερικά εργαλεία (όπως τα ερωτηματολόγια φοιτητών/-τριών) και τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή σχετικών πληροφοριών. 

 

Το ΠΑ λαμβάνει κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, βοηθώντας τα νέα μέλη ΔΕΠ να  

εκπονήσουν τη δική τους έρευνα με την παροχή μιας μορφής οικονομικής υποστήριξης των 

ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Δυστυχώς, λόγω της αβεβαιότητας  της διαθεσιμότητας των 

πόρων μακροπρόθεσμα, δεν έχουν θεσπιστεί  τυπικές διαδικασίες. 

 

Όπως αναφέρεται και σε άλλες ενότητες  της παρούσας Έκθεσης, κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης και ανάπτυξης των προγραμμάτων, υπάρχει μια καθιερωμένη διαδικασία που 

λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο πρόγραμμα σπουδών. 

 

Το ΠΑ έχει αναπτύξει τυπικές διαδικασίες, έτσι ώστε τα μέλη του διδακτικού προσωπικού να 

λαμβάνουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση σχετικά με την πορεία των παραδόσεών τους μέσα 

από ερωτηματολόγια που οι φοιτητές/-τριες έχουν συμπληρώσει στο τέλος του κάθε μαθήματος. Η 

υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας είναι μάλλον προβληματική, λόγω του χαμηλού ποσοστού 

ανταπόκρισης των φοιτητών/-τριών. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι, στα περισσότερα 

μαθήματα, η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική και στο γεγονός ότι οι φοιτητές/-τριες είναι 

απρόθυμοι/-ες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο (από φόβο μη τυχόν αναγνωριστούν). 

 

Το ΠΑ έχει θεσπίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο έρευνας πειθαρχικών και ακαδημαϊκών 

παραπτωμάτων του διδακτικού προσωπικού. 

 

4.5: Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης  

Θετική αξιολόγηση √ 

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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4.6. Πηγές μάθησης και υποστήριξη φοιτητών/-τριών 

Ένας από τους κύριους στόχους του ΠΑ είναι να παράσχει επαρκή και συνεχή υποστήριξη στους 

φοιτητές και στις φοιτήτριες για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους, καθώς και για την 

προσωπική τους ανάπτυξη και ευημερία. Μια σειρά διαδικασιών έχει υιοθετηθεί και παρακολουθεί 

τακτικά και συστηματικά την αποτελεσματικότητα των φοιτητικών υπηρεσιών. Εκτός από τις 

εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις του Πανεπιστημίου ως σύνολο, και του κάθε Τμήματος 

ξεχωριστά, αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των μαθημάτων από τους/τις 

φοιτητές/-τριες, καθώς και την αξιολόγηση του ΠΑ και των υπηρεσιών του μέσω 

ερωτηματολογίων που διανέμονται στους/στις φοιτητές/-τριες. Παρά το γεγονός ότι οι 

αξιολογήσεις γίνονται για κάθε προσφερόμενο μάθημα και δείχνουν ότι οι φοιτητές/-τριες, κατά 

μέσο όρο, είναι αρκετά ικανοποιημένοι/-ες (80% των απαντήσεων είναι πολύ θετικές), η 

συμμετοχή  τους είναι χαμηλή. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο είναι: 

(α) αρκετά μεγάλο (πάνω από 30 ερωτήσεις) και διαφορετικό για διαφορετικά μαθήματα, και (β) 

παραδίδεται ηλεκτρονικά, το οποίο εγείρει ανησυχίες σχετικά με το θέμα της ανωνυμίας των 

φοιτητών/-τριών. Ένας τρόπος ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα (πραγματικά ή  αντιλαμβανόμενα 

ως) προβλήματα και να αυξηθεί η φοιτητική συμμετοχή είναι να απλοποιηθεί, να συντομευτεί και 

να τυποποιηθεί το ερωτηματολόγιο, και να παραδοθεί σε έντυπη μορφή στην αίθουσα διδασκαλίας, 

χρησιμοποιώντας μορφές που να μπορούν να σαρωθούν (ή σκαναριστούν) και να είναι μηχανικά 

αναγνωρίσιμες.. Επίσης, το ΠΑ αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ερωτηματολόγια 

στους/στις προσφάτως αποφοιτήσαντες/-σασες,  συλλέγοντας έτσι πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 

με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του. 

 

Η Βιβλιοθήκη του ΠΑ αποτελείται από ένα σύνολο δικτυωμένων βιβλιοθηκών σε έξι νησιά. 

Διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, περιοδικών και συνδρομών σε συλλογές περιοδικών, καθώς 

και πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και ψηφιακούς χάρτες. Οι χρήστες/τριες μπορούν να 

έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά και τα ερωτήματά τους απαντώνται από το Γραφείο Υποστήριξης 

(Helpdesk) μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή διαδικτυακής εισόδου (web input). 

Οι φοιτητές/-τριες έχουν πρόσβαση σε άρθρα, δανείζονται βιβλία και μπορούν να παραγγείλουν 

άρθρα που δεν βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη. Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές 

παρέχονται σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες μέσω σεμιναρίων που 

διοργανώνει κάθε χρόνο η Βιβλιοθήκη. Από το 2012, η Βιβλιοθήκη παρέχει επίσης ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες (όπως τις Open eClass και Moodle) για την παράδοση των μαθημάτων και ακαδημαϊκών 

διατμηματικών και δια βίου μάθησης προγραμμάτων. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης απειλείται 

από την έλλειψη συνεχούς χρηματοδότησης των συνδρομών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών σε 

περιοδικά και πόρους ηλεκτρονικής μάθησης. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί την 

άμεση προσοχή της κυβέρνησης. 

 
Οι υποδομές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) του ΠΑ είναι πολύ καλά αναπτυγμένες 

και είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία ενός πανεπιστημίου που εκτείνεται σε 

έξι νησιά. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες ΤΠΕ επιτρέπουν την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, τηλεδιασκέψεων, και σε πραγματικό χρόνο τηλεπικοινωνιών, για την παράδοση των 

μαθημάτων, σεμιναρίων και διαλέξεων καθώς επίσης καιτην επικοινωνία του διοικητικού 

προσωπικού και  την υποστήριξη του προσωπικού στα διάφορα νησιά. Τα προγράμματα σπουδών, 

το υλικό που χρησιμοποιείται στις αίθουσες διδασκαλίας, και η υποβολή εργασιών, είναι διαθέσιμα 

για τους/τις φοιτητές/-τριες ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο., Φοιτητικά αρχεία, βαθμοί και 

πληροφορίες για τα προγράμματα διατηρούνται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτή η υποδομή 

ΤΠΕ επιτρέπει στο ΠΑ και τα Τμήματά του να παρέχουν εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες 

διαδικτυακά για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες τους.. 
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Το ΠΑ είναι υπερήφανο για το γεγονός ότι είναι ένα φοιτητο-κεντρικό πανεπιστήμιο, και ως εκ 

τούτου καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες και αφιερώνει ένα μεγάλο ποσό των πόρων του για την 

ανάπτυξη και βελτίωση των φοιτητικών υπηρεσιών. Η υποστήριξη παρέχεται μέσω του ορισμού 

ενός ή μίας Συμβούλου Προγράμματος Σπουδών σε κάθε φοιτητή/-τρια, καθώς και από τα 

Γραφεία: Πρακτικής Άσκησης, Διασύνδεσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Erasmus. 

Πρακτικές ασκήσεις στη βιομηχανία ή / και σε κυβερνητικούς οργανισμούς  παρέχονται από τα 

διάφορα προγράμματα και χαίρουν μεγάλης εκτίμησης από τους/τις φοιτητές/-τριες, καθώς και από 

τους/τις εργοδότες/-τριες, οι οποίοι/-ες εξέφρασαν στην ΕΕΑ τη μεγάλη ικανοποίηση για την 

ποιότητα των φοιτητών/-τριών που εργάστηκαν στους οργανισμούς τους. Υπηρεσίες υγείας 

παρέχονται επίσης μέσω συμφωνιών με τοπικά νοσοκομεία και κλινικές. Επιπλέον το 

Πανεπιστήμιο παρέχει πρόσβαση σε συμβούλους και ψυχολόγους στους φοιτητές/-τριες που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας - ένα πρόβλημα αυξημένης συχνότητας και έντασης, 

δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, το οποίο απαιτεί οπωσδήποτε 

την κατανομή επιπρόσθετων πόρων-. 

 

Συνολικά,  οι μαθησιακοί πόροι και οι  φοιτητικές υπηρεσίες υποστήριξης  είναι αποτελεσματικές 

και παρακολουθούνται, αναθεωρούνται και βελτιώνονται βάσει των πληροφοριών και των 

προτάσεων που συλλέγονται από το ΟΠΣΔιΠ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας) στις αξιολογήσεις των φοιτητών/-τριών καθώς και στις εσωτερικές και 

εξωτερικές αξιολογήσεις του Πανεπιστημίου και των επιμέρους Τμημάτων. 

 
4.6: Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης  

Θετική αξιολόγηση √ 

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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4.7. Πληροφοριακά συστήματα καταγραφής και ανάλυσης στοιχείων και δεικτών 

Το ΠΑ διαθέτει ένα αριθμό πληροφοριακών συστημάτων που συλλέγουν, αναλύουν και αξιοποιούν 

πληροφορίες για την υποστήριξη της λειτουργίας, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τον 

στρατηγικό σχεδιασμό και την εσωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, η Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) έχει θεσπίσει ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣΔιΠ), το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που είναι 

διαθέσιμες σε υποσυστήματα όπως τα φοιτητολόγια και οι βάσεις προσωπικού, τα προγράμματα 

Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας αλλά και τα συστήματα της Βιβλιοθήκης και του Ειδικού Λογαριασμού 

Έρευνας (ΕΛΕ). Οι πληροφορίες που παρέχονται από το φοιτητολόγιο περιλαμβάνουν καταλόγους 

εγγεγραμμένων φοιτητών/-τριών και αποφοίτων, καθώς και φοιτητών/-τριών που είναι κάτοχοι 

υποτροφιών, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό βασικών δεικτών απόδοσης και στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με τα μαθήματα, τους/τις φοιτητές/-τριες, τις υπηρεσίες, τις αξιολογήσεις και σε επίπεδο 

Τμημάτων και  συνολικά σε επίπεδο Πανεπιστημίου. Τα στατιστικά στοιχεία εμφανίζονται σε 

πίνακες και διαγράμματα και αναλύονται  βάσει   έτους,  φύλου και άλλων επιλέξιμων 

παραμέτρων, τόσο σε απόλυτο όσο και σε σχετικό, δηλαδή, συγκριτικό τρόπο, ο οποίος δείχνει 

καθαρά το χρόνο εξέλιξης και μεταβλητότητας των διαφόρων δεικτών και επιτρέπει αξιόπιστες 

συγκρίσεις μεταξύ των μαθημάτων, των Τμημάτων, των μελών ΔΕΠ, των φοιτητικών ομάδων κ.λπ. 

Οι αξιολογήσεις των μαθημάτων καθώς και οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων 

ενεργοποιούνται και αναλύονται από το ΟΠΣΔιΠ. Αναφορές για την ικανοποίηση των φοιτητών/-

τριών συλλέγονται ηλεκτρονικά τόσο από τους/τις τρέχοντες/ουσες φοιτητές/-τριες όσο και  από 

τους/τις πρόσφατα απόφοιτους του ΠΑ. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι το ΠΑ έχει δημιουργήσει μια 

βάση δεδομένων και έναν τρόπο εντοπισμού των  επαγγελματικών σταδιοδρομιών των φοιτητών/-

τριών, την οποία τροφοδοτεί με πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και την κατάσταση 

των προγραμμάτων από τα οποία αποφοίτησαν. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος αυτού, προτείνεται αυτό να είναι πλήρως διαδικτυακό και αυτοματοποιημένο με τέτοιο 

τρόπο, ώστε τα άτομα να μπορούν να επικαιροποιούν τα δικά τους στοιχεία επικοινωνίας και 

απασχόλησιμότητας, όσο συχνά αυτό απαιτείται. 

 

Το ΠΑ έχει ήδη, ή θα εισάγει / αναβαθμίσει στο εγγύς μέλλον, συστήματα για τη συλλογή, την 

ανάλυση και την αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με άλλες λειτουργίες και δραστηριότητές του. 

Αυτά περιλαμβάνουν: (α) μια διαλειτουργική πλατφόρμα για την από κοινού υποστήριξη των 

οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του ΠΑ (αρχεία προσωπικού, μισθοδοσίας, 

προϋπολογισμού, λογιστικής, προμηθειών, συμβάσεων και της περιουσίας του Πανεπιστημίου). (β) 

λογισμικό συστήματος για το  ειδικές επιχορηγήσεις ο έρευνας (εξωτερικές ερευνητικές 

επιχορηγήσεις / συμβάσεις, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με χρηματοδότηση της 

έρευνας κ.λπ.), (γ) ένα σύστημα «ομπρέλα» που συνδέει τα συστήματα των Γραφείων Δομής 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), την Πρακτική Άσκηση, την Καινοτομία και 

Επιχειρηματικότητα και το Γραφείο Διαμεσολάβησης  το οποίο θα παρέχει ανακοινώσεις σχετικά 

με τις διαθέσιμες θέσεις, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τις υποτροφίες, την πρακτική άσκηση 

κ.λπ., ενώ επιπλέον θα καταγράφει εταιρείες και εξωτερικούς χορηγούς και θα επιτρέπει την 

πρόσβαση σε βιογραφικά σημειώματα του ακαδημαϊκού προσωπικού και στους/στις τρέχοντες/-

ουσες φοιτητές/-τριες και τους/τις απόφοιτες. Ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει και ένα πιλοτικό 

πρόγραμμα Business Intelligence (Επιχειρηματική Νοημοσύνη) που θα δημιουργήσει το Δίκτυο 

Ελληνικών Πανεπιστημίων (GUnet), συνδέοντας τα πληροφοριακά συστήματα όλων των 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τις συγκρίσεις σε 

εθνικό επίπεδο. 

 
Η ΕΕΑ δεν μπορεί να εκτιμήσει αν το ΠΑ έχει ή σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια συγκριτική 

αξιολόγηση με άλλα παρόμοια  πανεπιστήμια εντός και εκτός Ευρώπης, καθώς δεν δόθηκαν τέτοιου 

είδους πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης. Παρ’ όλα αυτά, είναι προφανές από 

τις πληροφορίες που δόθηκαν ότι οι πληροφοριακές υποδομές και τα συστήματα καταγραφής και 

ανάλυσης δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορούν να συγκριθούν επάξια με εκείνα των 

καταξιωμένων Πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο.  
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4.7: Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 

 

 

4.8. Δημοσιοποιημένες πληροφορίες 

Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών στο ΠΑ γίνεται μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων. Τα 

τελευταία περιλαμβάνουν το 16σέλιδο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου 

(ΑΙΓΑΙΟ.edu), το οποίο τυπώνεται σε 10.000 αντίτυπα και διανέμεται σε διάφορα σημεία στο 

Πανεπιστήμιο και το μηνιαίο φυλλάδιο για γεγονότα και εκδηλώσεις στο ΠΑ, το οποίο τυπώνεται 

σε 2.000 αντίτυπα και διανέμεται εντός του, ενώ επιπλέον αποστέλλεται στις τοπικές αρχές. Τα 

ηλεκτρονικά μέσα περιλαμβάνουν ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) και 

στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου,  οι οποίες προβάλλουν τις τρέχουσες πληροφορίες, καθώς 

επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών στη διάθεση των 

ενδιαφερομένων, οι οποίες κυμαίνονται τις από πληροφορίες που αφορούν σε  μαθησιακές 

ευκαιρίες  για  νέους φοιτητές και νέες φοιτήτριες μέχρι και την προώθηση των βραβείων των 

φοιτητών/-τριών και διδασκόντων/-ουσών και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο. Ο 

κεντρικός ιστότοπος του ΠΑ παρέχει πληροφορίες για την ιστορία του Πανεπιστημίου, τη 

διοίκηση, τα ακαδημαϊκά προγράμματα και τις υπηρεσίες, καθώς και τις τρέχουσες ειδήσεις, 

ανακοινώσεις και θέσεις εργασίας. Επίσης παρέχει απευθείας συνδέσεις με τις ιστοσελίδες των 

Τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών, των προγραμμάτων δια βίου μάθησης των Τμημάτων 

και των θερινών σχολείων, της Βιβλιοθήκης, της Επιτροπής Ερευνών, της Εταιρείας  Διαχείρισης 

περιουσίας και των γραφείων Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Συνεργασιών(Erasmus), 

Διασφάλισης Ποιότητας, της Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου Διασύνδεσης και της Δομής 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας. Διαθέσιμα στο διαδίκτυο είναι, επίσης, τα βιογραφικά 

σημειώματα του ακαδημαϊκού προσωπικού, οι εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις των 

Τμημάτων και μια βάση δεδομένων (OCTOPUS) με την καταγραφή και προώθηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας (δημοσιεύσεις, ερευνητικά προγράμματα) των μελών ΔΕΠ. Οι 

διαθέσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο που αφορούν στις ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών 

φοιτητών/-τριών, είναι πολύ καλά οργανωμένες και περιλαμβάνουν λεπτομερείς οδηγίες που 

μπορεί κάποιος/-α να τις μεταφορτώσει (σε μορφή pdf) σχετικά με τις απαιτήσεις των διαφόρων 

προγραμμάτων σπουδών και τους «τρόπους επιβίωσης» ενός νέου φοιτητή και μιας νέας 

φοιτήτριας σε ένα νέο περιβάλλον. 

 

Στις περισσότερες, αν και όχι σε όλες, ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου, οι πληροφορίες παρέχονται 

στα ελληνικά και αγγλικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις ιστοσελίδες, όπως αυτή του 

Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΑ, παρέχουν διαδικτυακά ηλεκτρονικά έντυπα για την αξιολόγηση 

των διαθέσιμων πληροφοριών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από ένα 

συγκεκριμένο γραφείο ή υπηρεσία του Πανεπιστημίου. 

 
4.8: Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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4.9. Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων 

Από το 2009, το ΠΑ παρακολουθεί συνεχώς τα ακαδημαϊκά του προγράμματα και έχει κάνει 

σημαντικές αναθεωρήσεις κάθε τρία έως πέντε χρόνια. Κάθε Τμήμα μπορεί να κάνει μικρότερες 

αλλαγές ετησίως, βάσει της ανατροφοδότησης που λαμβάνει από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτές οι 

αλλαγές συνήθως προτείνονται από την Επιτροπή Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων στη Συνέλευση 

του Τμήματος, η οποία στη συνέχεια συζητά και εγκρίνει τις αλλαγές. Σε επίπεδο Σχολής, η 

έγκριση χορηγείται από την Κοσμητεία της Σχολής. Οι προτεινόμενες αλλαγές λαμβάνουν υπόψη 

παράγοντες όπως τις αξιολογήσεις των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/-τριες, το φόρτο 

εργασίας των φοιτητών/-τριών ανά μάθημα (μονάδες ECTS), τις προδιαγραφές των διαλέξεων και 

των εργαστηρίων, τις διεθνείς τάσεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό το είδος 

των πληροφοριών παρέχεται από τις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες, όπως η 

παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των  αποφοίτων, οι διασυνδέσεις και συνεργασίες με παλιούς 

φοιτητές και φοιτήτριες και εξωτερικούς χορηγούς, οι ανάγκες της βιομηχανίας και των 

επαγγελματικών οργανισμών καθώς και οι συστάσεις στις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις 

των Τμημάτων και του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, ορισμένες από τις ακαδημαϊκές μονάδες 

παράγουν μια εσωτερική έκθεση προόδου σε ετήσια ή διετή βάση, η οποία περιλαμβάνει ποσοτικές 

και ποιοτικές πληροφορίες που είναι πολύτιμες για την αξιολόγηση και την περιοδική 

επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. 

 

Αν και οι (δια)συνδέσεις και οι επαφές που παρέχουν προτάσεις για βελτιώσεις, υπάρχουν σε 

προσωπικό επίπεδο -και έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές, όπως η εισαγωγή νέων 

μαθημάτων και κατευθύνσεων- η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας και πολυεπιστημονικότητας 

και των εσωτερικών/εξωτερικών συνεργασιών, όπως και η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης 

σπουδών των φοιτητών/-τριών δεν έχουν θεσμοποιηθεί τυπικά. Συνιστάται το κάθε Τμήμα να 

σχηματίσει μια Συμβουλευτική Επιτροπή, με εκπροσώπηση των φοιτητών/-τριών και των βασικών 

του ενδιαφερόμενων μερών, η οποία θα εισηγείται και θα προτείνει σε ετήσια βάση τυχόν αλλαγές 

που είναι απαραίτητες για το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσωπικές 

και επαγγελματικές ανάγκες των φοιτητών/-τριών, καθώς και στις ανάγκες μιας ταχέως 

μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Στις συναντήσεις τους με την ΕΕΑ, οι εκπρόσωποι των 

ενδιαφερομένων μερών, των αποφοίτων και των χορηγών του ΠΑ εξέφρασαν την υποστήριξη και 

το έντονο ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε τέτοιες Συμβουλευτικές Επιτροπές, όταν αυτές  

θεσμοθετηθούν. 

 

 

4.9: Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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4.10. Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση 

Καθώς η απαίτηση για εξωτερικές αξιολογήσεις των πανεπιστημίων καθιερώθηκε με νόμο το 2011,  

και παρόλο που τα προγράμματά του είχαν ήδη περάσει από εξωτερικές αξιολογήσεις, αυτή είναι η 

πρώτη φορά που το ΠΑ αξιολογείται από μια ΕΕΑ. Το ΠΑ έχει, ωστόσο, ήδη υποβληθεί σε 

εξωτερική αξιολόγηση το 2005 με δική του πρωτοβουλία. Η αξιολόγηση αυτή οργανώθηκε σε 

συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) και διεξήχθη από μια επιτροπή 

τριών διεθνών εμπειρογνωμόνων. Η αξιολόγηση εξήρε το Πανεπιστήμιο για το δυναμισμό και την 

αποφασιστικότητά του, την ποιότητα του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, την ποιότητα 

της έρευνας και τη θετική ατμόσφαιρα μεταξύ ακαδημαϊκών, φοιτητών/-τριών και υποστηρικτικού 

προσωπικού, η οποία προάγει την επιτυχία των φοιτητών/-τριών και τη συνεχή βελτίωση του 

Πανεπιστημίου και των προγραμμάτων του. Αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πολύ 

δύσκολο να αναπτυχθούν σε νέα πανεπιστήμια όπως το ΠΑ, έγιναν επίσης αντιληπτά από τα μέλη 

της ΕΕΑ. Η αξιολόγηση της EUA εντόπισε επίσης ορισμένα αδύναμα σημεία, όπως η 

παρακολούθηση και περαιτέρω βελτίωση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, η ανάγκη 

αποτελεσματικότερης χρήση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, η ανάγκη προσοχής στη 

φοιτητικά θέματα,  η ενίσχυση στη διεθνοποίηση, στις δημόσιες σχέσεις και την προώθηση του 

Πανεπιστημίου. Η ΕΕΑ ήταν στην πολύ ευχάριστη θέση να διαπιστώσει ότι το Πανεπιστήμιο έχει 

κάνει σχέδια για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων μέσω της ενίσχυσης του Γραφείου 

Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΑ, της εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων ώστε να μειωθεί 

ο φόρτος εργασίας του διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού και να επιτραπεί η  

διαδικτυακή σύνδεση της αξιολόγησης των μαθημάτων και προγραμμάτων από τους φοιτητές και 

τις φοιτήτριες, της καθιέρωσης διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και 

συνεργασιών (ηλεκτρονική μάθηση [e-learning], συνεπίβλεψη, κινητικότητα των φοιτητών/-τριών 

και του προσωπικού, θερινά σχολεία, μαθήματα στα αγγλικά κ.λπ.) αλλά και της συγκρότησης μιας 

Επιτροπής επιφορτισμένης με την προώθηση του Πανεπιστημίου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. 

 

Τόσο η αξιολόγηση της EUA όσο και η τρέχουσα αξιολόγηση από την ΕΕΑ επιβεβαιώνουν ότι οι 

υφιστάμενοι νόμοι που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία των πανεπιστημίων στην Ελλάδα 

είναι πολύ περιοριστικοί και εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων 

και την ευελιξία τους ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και μεταβαλλόμενες ανάγκες της 

επιστήμης και της κοινωνίας. Αυτοί οι παρωχημένοι νόμοι πρέπει επειγόντως να αναθεωρηθούν για 

να επιτρέψουν την πραγματική αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων (με βάση τα διεθνώς αποδεκτά 

πρότυπα και πρακτικές). Αυτή η αναθεώρηση είναι απαραίτητη για την επίτευξη των πραγματικών 

δυνατοτήτων τους και για την επιτυχία των φοιτητών/-τριών σε μια πολύ ανταγωνιστική διεθνή 

σκηνή. 

 

4.10: Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  
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4.11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- Συμπεράσματα και συστάσεις 

 

Συγκεκριμένα θετικά σημεία: 

1. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας είναι οργανωμένο σύμφωνα με την προσέγγιση «από τα 

κάτω προς τα πάνω» (bottom-up) της συλλογής, οργάνωσης των πληροφοριών και της λήψης 

αποφάσεων. 

2. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής πληροφοριών διευκολύνει τη γρήγορη 

συλλογή και σωστή ανάλυση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται και την προετοιμασία 

των εκθέσεων. Το σύστημα λειτουργεί ανώνυμα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν 

μεροληπτικές παρεμβάσεις και διακρίσεις.  

3. Το ΠΑ είναι ένα φοιτητο-κεντρικό πανεπιστήμιο και  καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες και 

αφιερώνει  πολλούς πόρους για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων και των 

υπηρεσιών του προς τους/τις φοιτητές/-τριες. 

4. Από την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει ένα θετικό περιβάλλον για τους 

φοιτητές/-τριες, το προσωπικό και το υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο διευκολύνει τη 

δημιουργία στενών δεσμών και ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των φοιτητών/-τριών, 

καθηγητών/-τριών και του διοικητικού προσωπικού. 

5. Το Πανεπιστήμιο  υποβλήθηκε  σε εξωτερική αξιολόγηση με δική του πρωτοβουλία πολύ καιρό 

πριν  υποχρεωθεί από το νόμο, ενήργησε σύμφωνα με τις συστάσεις της εν λόγω  επισκόπησης 

και τώρα έχει θεσπίσει διαδικασίες για την περιοδική εσωτερική αξιολόγηση και τη βελτίωση 

των προγραμμάτων του. 

 

Συγκεκριμένα αρνητικά σημεία: 

1. Παρά το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο συλλέγει πληροφορίες μέσω άτυπων συναντήσεων με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, το σύστημα διασφάλισης ποιότητας (ΔΠ) δεν περιλαμβάνει τυπικές 

διαδικασίες για τη συλλογή πληροφοριών από όλα τα συνδεδεμένα και εξωτερικά 

ενδιαφερόμενα μέρη.  

2. Οι φοιτητές/-τριες συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως μέλη των διαφόρων 

επιτροπών ΔΠ, και ατομικά συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια. Το ποσοστό ανταπόκρισης 

στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι πολύ χαμηλό. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η 

φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική για τα μαθήματα που δεν έχουν εργαστήρια. Επίσης, οι 

φοιτητές/-τριες είναι απρόθυμοι/-ες να συμμετέχουν στις διάφορες επιτροπές είτε λόγω 

έλλειψης ενδιαφέροντος, είτε λόγω του ότι δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι/-ες. 

3. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για τη διαδικασία που ακολουθείται στο πως υπολογίζεται ο 

αριθμός των ECTS που κατανέμονται σε κάθε μάθημα. Δεν είναι σε ισχύ καμιά τυπική 

διαδικασία συλλογής πληροφοριών, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον οι ECTS 

κατανέμονται σωστά σε κάθε μάθημα και αν όχι πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.  

4. Δεν υπάρχει διαδικτυακό σύστημα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την ενημέρωση  

των στοιχείων επικοινωνίας και την απασχόληση των αποφοίτων του ΠΑ από τους/τις ίδιους/ες 

τις απόφοιτες.  

5. Δεν υπάρχει καμιά συγκριτική αξιολόγηση έναντι  παρόμοιων  πανεπιστημίων στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. 

6. Η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των πανεπιστημίων στην 

Ελλάδα είναι υπερβολικά περιοριστική και εμποδίζει την αποτελεσματική λειτουργία των 

Ιδρυμάτων και την ευελιξία τους, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας. 
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Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των θετικών σημείων: 

 

1 & 2. Να διασφαλιστεί ότι επαρκείς πόροι (ανθρώπινοι, οικονομικοί, υποδομές) διατίθενται για 

την αποτελεσματική λειτουργία των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου. 

3 & 4.  Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνεται να συνεχίσει την καλλιέργεια του θετικού έργου και  του 

περιβάλλοντος εργασίας που έχει αναπτύξει, με έμφαση στις ανάγκες των φοιτητών/-

τριών του.  

5.  Το ΠΑ πρέπει να διατηρήσει και να υποστηρίξει την κουλτούρα των συχνών εσωτερικών 

αναφορών και αξιολογήσεων που τα Τμήματά και οι Σχολές του έχουν ήδη αναπτύξει και 

εφαρμόσει. 

 

Προτάσεις για βελτίωση: 

1. Συνιστάται το κάθε Τμήμα να συγκροτήσει μια Συμβουλευτική Επιτροπή, με εκπροσώπηση των 

φοιτητών/-τριών και ενός/μίας  των βασικών του ενδιαφερόμενων μερών, η οποία θα εισηγείται 

και θα συστήνει, σε ετήσια βάση, τυχόν αλλαγές που είναι απαραίτητες για το ακαδημαϊκό του 

πρόγραμμα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες των 

φοιτητών/-τριών καθώς και στις ανάγκες μιας ταχέως μεταβαλλόμενης κοινωνίας. 

2. Ένας τρόπος ώστε να αντιμετωπιστούν για ώστε να καταστεί εφικτή η υπέρβαση αυτών των 

να ξεπεραστούν αυτά τα αυτά τα (πραγματικά ή  αντιλαμβανόμενα ως) προβλήματα και να 

αυξηθεί η φοιτητική συμμετοχή είναι να απλοποιηθεί, να συντομευτεί και να τυποποιηθεί το 

ερωτηματολόγιο, και να παραδοθεί σε έντυπη μορφή στην αίθουσα διδασκαλίας, 

χρησιμοποιώντας μορφές που να μπορούν να σαρωθούν (ή σκαναριστούν) και να είναι 

μηχανικά αναγνωρίσιμες. 

3. Να βελτιώσει την επικοινωνία με τους φοιτητές/-τριες σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων και 

τον ρόλο των επιτροπών στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση βελτιώσεων, και να τους/τις 

ενθαρρύνει να ορίσουν εκπροσώπους σε κάθε επιτροπή.  

4. Να αναπτύξει μια διαδικασία που να διασφαλίζει ότι οι μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος είναι 

ανάλογες με τον πραγματικό φόρτο εργασίας του φοιτητή και της φοιτήτριας.  

5. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτού του συστήματος, προτείνεται να είναι πλήρως 

διαδικτυακό (web-based) και αυτοματοποιημένο με έναν τρόπο, ώστε τα άτομα να μπορούν να 

ενημερώνουν τα δικά τους στοιχεία επικοινωνίας και τα αρχεία απασχόλησής τους, όσο συχνά 

απαιτείται.  

6. Η ΕΕΑ δεν μπορεί να εκτιμήσει αν το ΠΑ έχει ή σχεδιάζει να έχει συγκριτικές αξιολογήσεις έναντι 

άλλων παρόμοιων πανεπιστημίων εντός και εκτός Ευρώπης, καθώς δεν δόθηκαν τέτοιου είδους 

πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης. 

7. Αυτοί οι παρωχημένοι νόμοι πρέπει επειγόντως να αναθεωρηθούν, ώστε να επιτρέψουν την 

πραγματική αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων (με βάση τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και 

πρακτικές)·αυτή η αναθεώρηση είναι απαραίτητη για την επίτευξη των πραγματικών δυνατοτήτων 

τους και για την επιτυχία των φοιτητών/-τριών σε μια πολύ ανταγωνιστική διεθνή σκηνή. 
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5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

5.1. Υπηρεσίες Κεντρικής Διοίκησης του Ιδρύματος 

Το πρόγραμμα της ΕΕΑ δεν περιελάμβανε επιτόπιες επισκέψεις και ξεχωριστές συζητήσεις με τα 

το διοικητικό προσωπικό σχετικά με τις διαδικασίες και τις πρακτικές διαχείρισης. Η γνώμη της 

ΕΕΑ βασίζεται στις πληροφορίες που δόθηκαν και στις συνεντεύξεις τις οποίες πραγματοποίησε με  

τους επικεφαλής  διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και στην τεκμηρίωση που της παρεσχέθη 

(βλέπε Δ στο 2.1). 

Σχόλια για διάφορες υπηρεσίες μπορούν να  ανευρεθούν σε προηγούμενες ενότητες του παρόντος 

εγγράφου. 

Ο συνολικός αριθμός των διοικητικών υπαλλήλων αυτή τη στιγμή είναι 255. Βάσει των διαφόρων 

μελετών που έχουν διεξαχθεί, αυτός ο αριθμός θεωρείται πολύ χαμηλός. 

Οι ειδικές συνθήκες (γεωγραφική διασπορά, μικρός αριθμός διοικητικού προσωπικού, απόσταση 

από την ηπειρωτική Ελλάδα) έχει αναγκάσει το ΠΑ να αναπτύξει ένα σύνολο διαδικασιών και 

πρακτικών που δίνουν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα 

χρόνια. Η εμπειρία των διοικητικών και οι καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί είναι ένα 

κεφάλαιο για το Ίδρυμα. 

Είναι προφανές ότι η ευελιξία, η εφευρετικότητα, το υψηλό πνεύμα της συλλογικότητας και η 

αίσθηση της ευθύνης και αφοσίωσης έγινε μέρος της κουλτούρας του ΠΑ. Η θεσμοθέτηση και 

τυποποίηση των περισσότερων διαδικασιών έχει ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς. Υπάρχει 

αποτελεσματική συνεργασία και κατανομή των καθηκόντων μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και 

των τοπικών μονάδων, οι οποίες βρίσκονται σε κάθε νησί. Ωστόσο, η επιτυχής διαχείριση φαίνεται 

να είναι εμπειρική και αυτοσχέδια και όχι σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη ή πιστοποιημένη 

προσέγγιση που βασίζεται σε οποιοδήποτε πρότυπο πιστοποίησης (π.χ. ISO 9000).  

 

Μια αξιοσημείωτη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι διοικητικές υπηρεσίες είναι ότι η έγκριση από 

το κράτος του οργανογράμματος του Ιδρύματος και του Εσωτερικού Κανονισμού εξακολουθεί 

ακόμη να εκκρεμεί. Αν και υπάρχει πρόβλεψη για το διορισμό του Προϊσταμένου των διοικητικών 

υπηρεσιών (Γραμματέας), αυτή η τόσο σημαντική θέση δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Η αναλογία του 

διοικητικού προσωπικού με το ακαδημαϊκό είναι πολύ χαμηλή. Παρά το γεγονός ότι τα μέλη της 

ΕΕΑ εντυπωσιάστηκαν από τον υψηλό βαθμό αφοσίωσης όλων των υπαλλήλων που συνάντησαν, 

συνειδητοποίησαν ότι ο φόρτος εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων είναι πολύ υψηλός και αυτό 

συνιστά δυνητικά απειλή για την αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος. Ορισμένες υπηρεσίες 

εκλείπουν εξ ολοκλήρου, όπως η Νομική Υπηρεσία και ένας/μία μόνιμος γιατρός. Υπάρχει επίσης 

αξιοσημείωτη απουσία ειδικοτήτων τεχνικού προσωπικού. 

 
5.1: Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης  

Θετική αξιολόγηση √ 

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 
Αυτή η βαθμολογία βασίζεται στην αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών, παρά την 

ύπαρξη σημαντικών διαρθρωτικών προβλημάτων. 
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5.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ- Συμπεράσματα 

και συστάσεις 

 

Συγκεκριμένα θετικά σημεία: 

Η ανάπτυξη του ΠΑ μέχρι σήμερα είναι το αποτέλεσμα ενός διορατικού και οξυδερκούς 

σχεδιασμού. Περαιτέρω, η ΕΕΑ επισημαίνει τα εξής δυνατά σημεία:  

1. Ευέλικτη και αποτελεσματική διαχείριση. 

2. Τυποποιημένες και θεσμοθετημένες  σε μεγάλο βαθμό εσωτερικές διαδικασίες. 

3. Προδραστική ηγεσία. 

4. Αίσθηση του καθήκοντος και θετική στάση εκ μέρους του προσωπικού 

 

Συγκεκριμένα αρνητικά σημεία: 

1. Η έλλειψη προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, η οποία γίνεται οξύτατη στην περίπτωση των 

Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης. Επίσης, είναι κενή και η θέση του επικεφαλής της 

Διοίκησης (Γραμματέας). 

2. Η έλλειψη υπηρεσιών, όπως Νομικής Υπηρεσίας και ενός/μιας μόνιμου/-μης γιατρού, που θα 

έχουν τους εδρεύουν στο Ίδρυμα.  

3. Ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση  

4. Καθυστέρηση στην έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού και του Οργανογράμματος από το 

κράτος. 

 

Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των θετικών σημείων: 

Οι προτάσεις που αναφέρονται παρακάτω στοχεύουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας και στη διευκόλυνση των λειτουργιών: 

1. Παρά το γεγονός ότι οι εσωτερικές διαδικασίες έχουν τυποποιηθεί, προτείνεται να 

αναπτυχθούν, επιπλέον, πιστοποιημένες διαδικαστικές προσεγγίσεις.  

2. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη αύξησης του αριθμού του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα.  

3. Εντατικοποίηση της χρήσης των ευκαιριών για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ), η οποία θα επιτρέψει την καλύτερη υποστήριξη των διαφορετικών λειτουργιών του 

Ιδρύματος. 

 

Προτάσεις για βελτίωση: 

Η βελτίωση του Ιδρύματος θα μπορούσε να διευκολυνθεί σημαντικά αν το Ίδρυμα ήταν σε θέση να 

επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας από το κράτος. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα:  

1. Το κράτος θα πρέπει να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν τον Εσωτερικό Κανονισμό. 

2. Η θέση του/της Γραμματέα  πρέπει να πληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. 

3. Πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός του προσωπικού. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Συγκεκριμένα θετικά σημεία: 

1. Συνέπεια και συνέχεια στο όραμα και τη στρατηγική. 

2. Πολύ καλή οργάνωση και συνέργεια μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης.  

3. Καινοτόμα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις 

καλύτερες διεθνείς προδιαγραφές. 

4. Ευέλικτες μέθοδοι και ευρεία χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 

5. Ισχυρή προβολή μέσω των προγραμμάτων δια βίου μάθησης και των θερινών σχολείων. 

6. Συνεχής διεθνοποίηση - έμφαση στη δικτύωση, την κινητικότητα και την εγκαθίδρυση 

πρωτοκόλλων συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς. 

7. Στρατηγική θέση σε μια μεγάλη αναπτυσσόμενη περιοχή και έμφαση στη συμβολή στην 

περιφερειακή ανάπτυξη.  

8. Έμφαση στην αξιολόγηση και την ποιότητα.  

9. Άριστη επικοινωνία μεταξύ φοιτητών/-τριών και διδασκόντων/-σκουσών. 

 

Το ΠΑ έχει εξαιρετικές επιδόσεις στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας (ΔΠ) και έχει επιδείξει 

αξιοσημείωτη δυνατότητα βελτιώσεων. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το 2005 διοργάνωσε μια 

Εξωτερική Αξιολόγηση από την EUA και ότι οι συστάσεις της αξιολόγησης αυτής έχουν 

εφαρμοστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Ιδρύματος. Η ΕΕΑ έμεινε με 

την εντύπωση ότι το ΠΑ είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον. 

 

Συγκεκριμένα αρνητικά σημεία: 

1. Πολύ περιορισμένη υποδομή. 

2. Ανεπαρκής μέριμνα και κοινωνικές υπηρεσίες για τους/τις φοιτητές/-τριες.  

3. Ανεπαρκές προσωπικό (ακαδημαϊκό, διοικητικό και τεχνικής υποστήριξης) και χαμηλές 

αναλογίες μελών ΔΕΠ με φοιτητές/-τριες και των μελών της διοίκησης προς τα μέλη ΔΕΠ.  

4. Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι από το κράτος που επηρεάζουν την γενική ανάπτυξη του 

Ιδρύματος. 

5. Περιορισμένη επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε κρατικό επίπεδο. 

6. Γενική έλλειψη πιστοποιημένων διαδικαστικών προσεγγίσεων, αν και είναι σαφές ότι οι 

διαδικασίες στο ΠΑ συστηματοποιούνται και θεσμοποιούνται όλο και περισσότερο. 

 

Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των θετικών σημείων: 

1. Το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να επιμείνει στην εφαρμογή του στρατηγικού του σχεδιασμού παρά 

τις εξωτερικές αντιξοότητες. 

2. Χρειάζεται να δοθεί περισσότερη έμφαση στη διεθνοποίηση, την εντατικοποίηση και  τη 

συστηματική αναζήτηση για εξωτερική χρηματοδότηση, τόσο από την ΕΕ όσο και από τον 

ιδιωτικό τομέα. 

3. Το Πανεπιστήμιο θα πρέπει τις να κεφαλαιοποιήσει τα πλεονεκτήματά του και την καλή του 

φήμη, τους/τις αποφοίτους του, καθώς και τη μοναδική του γεωγραφική θέση –

επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητά του .  
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Προτάσεις για βελτίωση: 

Η πλειοψηφία των αρνητικών σημείων που αναδεικνύονται στην παρούσα έκθεση συνδέονται με 

τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το κράτος και την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. 

Η τροποποίηση  αυτών των περιορισμών απαιτεί την αναθεώρηση του παρωχημένου νομικού 

πλαισίου, τη δυνατότητα του αυτο-διοίκητου και τη μείωση της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με τις 

διεθνώς αποδεκτές προδιαγραφές και πρακτικές! Αυτό είναι απαραίτητο για το ΠΑ, ώστε να 

αναπτύξει  τις πραγματικές δυνατότητές του και για τους/τις φοιτητές/-τριες του να επιτύχουν σε 

μια πολύ ανταγωνιστική διεθνή σκηνή. 

 

Σε επίπεδο Ιδρύματος υπάρχει δυνατότητα για την: 

1. Ανάπτυξη μιας πιο συνεκτικής και δυναμικής στρατηγικής χρηματοδότησης.  

2. Ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων, για την παροχή ενός καλύτερου πλαισίου για τις 

δραστηριότητες  των φοιτητών/-τριών και τη φοιτητική μέριμνα. 

3. Χρήση πιστοποιημένων διαδικαστικών προσεγγίσεων και περαιτέρω συστηματοποίηση και 

θεσμοθέτηση  των υπαρχουσών πρακτικών. Για παράδειγμα, θεσμοθετημένες (δια)συνδέσεις 

μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ των Τμημάτων και των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να  

λαμβάνουν τροφοδότηση σε ετήσια βάση για τυχόν αλλαγές που απαιτούνται στο ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα, με στόχο να ανταποκρίνεται στις προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες των 

φοιτητών/-τριών, καθώς και τις ανάγκες μιας ταχέως μεταβαλλόμενης κοινωνίας. 

 

6.1. Τελική απόφαση της ΕΕΑ 

 

Συνολική αξιολόγηση του Ιδρύματος:  

 

Σημειώστε: 

Άξιο αναγνώρισης √ 

Θετική αξιολόγηση  

Μερικώς θετική αξιολόγηση  

Αρνητική αξιολόγηση  

 

Η ΕΕΑ εντυπωσιάστηκε από την επίδοση και τα επιτεύγματα του ΠΑ, ειδικά σε θέματα 

καινοτομίας, διεθνοποίησης, έρευνας, προβολής, τόσο όσον αφορά στη διδασκαλία και την έρευνα, 

όσο και με όρους διοίκησης, ηγεσίας, στρατηγικής. Για όλα αυτά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξίζει 

άριστη κατάταξη - Worthy of Merit 
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