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Πρόλογος

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών (ΔΕΣ) συντάχθηκε στη βάση όλων των οριζόμενων του Ν 3374/2005 για
τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ακολουθεί
αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής που έχει
ορίσει η ΑΔΙΠ. Ακολουθεί τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής
Αξιολόγησης (EΕΕΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. H διαδικασία Εσωτερικής
Αξιολόγησης συνοδεύτηκε από την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος, η οποία
ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014.1
Η παρούσα ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης παρέχει την αποτύπωση της
ανάπτυξης του Τμήματος και της λειτουργίας του τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη
ενώ παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις δράσεις του Τμήματος την
τελευταία πενταετία κατά την οποία το Τμήμα αυτονομήθηκε (εαρινό εξάμηνο
2009).

1

Αναλυτικά για τη διαδικασία βλ. www.adip.gr.
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Εισαγωγή

1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης
Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική
αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Τμήμα,
καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της.
1.1. Περιγραφή και ανάλυση
αξιολόγησης στο Τμήμα.





της

διαδικασίας

εσωτερικής

Ποιά ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ;
Με ποιούς και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης;
Ποιές πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;
Πώς και σε ποιά έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος;

Για τη σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το ακαδημαϊκό
έτος 2015-16 εργάστηκε η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του
Τμήματος.
Την ΟΜΕΑ απαρτίζουν οι:
1.

Σημίτη Μαριλένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (συντονίστρια)

2.

Μενδρινού Μαρία, Καθηγήτρια

3.

Ευαγόρου Ευαγόρας, Επίκουρος Καθηγητής

4.

Νικόλαος Ραυτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

συνεπικουρούμενοι από τους: Αθανάσιο Δαγούμα (Επίκουρο Καθηγητή), Ιωάννη
Κωνσταντόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή).
Η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της Έκθεσης συνεργάσθηκε με τα μέλη ΔΕΠ και το
Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό του Τμήματος όπως και με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Ιδρύματος για τη συλλογή των στοιχείων, την αποτίμηση και την
εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικών με τη λειτουργία του Τμήματος
και τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. Η ετήσια ΕΕΑ είναι το αποτέλεσμα της
συλλογικής δουλειάς όλων των ανωτέρω και της μεταξύ τους συζήτησης και
διαβούλευσης. Αυτό επετεύχθη μέσα από συχνές συναντήσεις της ΟΜΕΑ, των
μελών του Τμήματος με την ΟΜΕΑ για την εξειδίκευση επιμέρους πτυχών αλλά και
συζητήσεις για την εσωτερική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ΓΣ. Ακολουθήθηκε μια
εξαντλητική διαδικασία με κύριο σκοπό την αποτύπωση όλων των πτυχών
λειτουργίας του Τμήματος και χρησιμοποίησής τους ως εφαλτήριο για την
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περαιτέρω αποσαφήνιση των στόχων και των στρατηγικών του στο παρόν και το
μέλλον.
Τα μέλη της ΟΜΕΑ ευχαριστούν όλους τους ανωτέρω για την ουσιαστική και
αποτελεσματική συνεργασία τους.
Κύριες πηγές για την σύνταξη της ΕΕΑ ήταν:
–

Τα Απογραφικά Δελτία Εξαμηνιαίων Μαθημάτων που συμπλήρωσαν τα μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν στο Προπτυχιακό και το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα την εν λόγω περίοδο.

–

Τα Απογραφικά Δελτία Μελών ΔΕΠ του Τμήματος σχετικά με το ερευνητικό και
συγγραφικό τους έργο την τελευταία πενταετία.

–

Στοιχεία από τη Γραμματεία του Τμήματος και τις διοικητικές υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου.

–

Τα δεδομένα από τα Ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι φοιτητές για όλα τα
έτη αλλά με έμφαση σε εκείνα του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.

Αν και κατά κύριο λόγο η διαδικασία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε στη γραπτή
επικοινωνία για την ανταλλαγή εγγράφων και την παροχή σχολίων (μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κυρίως), πολλές και συχνές ήταν και οι προφορικές
ανταλλαγές απόψεων.
Η παρούσα Έκθεση είναι το αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Η δε σύνταξη
της τελικής Έκθεσης συζητήθηκε εκτενώς στο εσωτερικό του Τμήματος, τόσο από
τα αρμόδια όργανα όσο και κατ’ ιδίαν με τα μέλη ΔΕΠ, που υπέβαλαν τα
απαιτούμενα στοιχεία. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις της ΟΜΕΑ
αλλά και εσωτερικές συζητήσεις με άλλα μέλη ΔΕΠ και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Κατατέθηκε στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και εγκρίθηκε από αυτή.
Τα νέα δεδομένα της παρούσας είναι η ανάπτυξη στο πλαίσιο του Ιδρύματος της
ΜΟΔΙΠ και η περαιτέρω προώθηση της κεντρικής διαδικασίας αξιολόγησης και της
ηλεκτρονικής συλλογής των δεδομένων των Τμημάτων.
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1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που
παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής
αξιολόγησης.
Πλήθος είναι τα θετικά στοιχεία που έχει αποκομίσει το Τμήμα από τη διαδικασία
της εσωτερικής αξιολόγησης χωρίς να λείπουν οι δυσκολίες, οι περισσότερες από τις
οποίες ήταν τεχνικής φύσης όπως αναφέρεται στην υποενότητα 1.3.
Η διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης υπήρξε ιδιαίτερα
παραγωγική καθώς βοήθησε στην συστηματική και συνεκτική αποτύπωση όλων
των πτυχών λειτουργίας του Τμήματος διευκολύνοντας τον εντοπισμό των ισχυρών
του σημείων, της προόδου που έχει συντελεστεί, τυχόν θέματα που χρήζουν
περαιτέρω προσοχής καθώς και την τεκμηριωμένη πλέον θεώρηση των στρατηγικών
ανάπτυξης που έχει θέσει και προωθεί για τα επόμενα χρόνια (βλ. ενότητα 7). Η
παρούσα ετήσια ΕΕΑ ουσιαστικά ακολουθεί τη διαδικασία αυτή και πιστοποιεί την
συνεκτική προσέγγιση που ακολουθεί το Τμήμα στην κατεύθυνση μεγιστοποίησης
των θετικών της διαδικασίας αξιολόγησης. Επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση μεταξύ
ατομικών και συλλογικών προσπαθειών, επιβραβεύοντας ουσιαστικά την άριστη
συνεργασία που έχει διαμορφωθεί στα πλαίσια του Τμήματος και μεταξύ των
συντελεστών του. Τέλος τεκμηριώνει τη συνέπεια που επιδεικνύει το Τμήμα για το
συντονισμό των προσπαθειών του στην κατεύθυνση βελτίωσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και των παρεχομένων στους φοιτητές υπηρεσιών καθώς και της
ερευνητικής

παραγωγής

για

την

ενίσχυση

της

συμβολής

του

και

της

αναγνωρισιμότητάς του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι δυσκολίες, οι αδυναμίες και οι προτεινόμενες βελτιώσεις της διαδικασίας
αξιολόγησης παρέχονται στην υποενότητα 1.3 που ακολουθεί
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1.3.

Προτάσεις του Τμήματος για τη βελτίωση της διαδικασίας.

Στην ΕΕΑ 2011-13 έχουν αναλυτικά παρουσιαστεί τόσο οι δυσκολίες όσο και οι
προτάσεις του Τμήματος σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης.2 Τα ζητήματα που
διαπιστώθηκαν στην ΕΕΑ παραμένουν και για την ετήσια Έκθεση καθώς
ουσιαστικά το σχετικό πρότυπο παραμένει το ίδιο επιτείνοντας με τον τρόπο αυτό τις
ήδη συχνές και σημαντικές επικαλύψεις και επαναλήψεις σε επιμέρους
υποερωτήματα των διαφορετικών Ενοτήτων του εντύπου της Έκθεσης γεγονός που
δυσκολεύει την συμπλήρωση του εντύπου.

Συνοπτικά είχαν αναφερθεί δυσκολίες στη σύνταξη των Πινάκων 15 και 16 καθώς τα πρότυπα των
Πινάκων ακολουθούν κατανομές στη βάση «ακαδημαϊκών ετών» ενώ τα απογραφικά έντυπα που
συμπληρώνουν τα μέλη ΔΕΠ στηρίζονται σε «ημερολογιακή» κατανομή. Επίσης θα ήταν σκόπιμο να
υπάρχουν ταυτόσημες κατηγορίες μεταξύ των Πινάκων στα «απογραφικά» και των Πινάκων 15 και
16 στο «πρότυπο» της ΕΕΑ. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 15 δεν έχει δύο κατηγορίες του Πίνακα Ι.1 του
απογραφικού ενώ το απογραφικό περιλαμβάνει δύο νέες κατηγορίες που δεν υπάρχουν στον Πίνακα
15. Το χρονικό εύρος για το οποίο ζητά στοιχεία η Έκθεση ποικίλει δημιουργώντας συγχύσεις στα
μέλη ΔΕΠ αλλά και στην ΟΜΕΑ. Ειδικότερα, σε κάποιους Πίνακες απαιτείται η καταγραφή
στοιχείων για 7 ακαδημαϊκά έτη (πχ Πίνακας 7), σε άλλους για 6 (πχ. Πίνακες 9 και 17) και σε
άλλους για 5 (πχ. Πίνακας 15) δημιουργώντας δυσκολίες στην ΟΜΕΑ κατά την συλλογή στοιχείων.
Με αναφορά στα μέλη ΔΕΠ κρίσιμη είναι αυτή η διαφοροποίηση για τους Πίνακες 9 και 17 σε σχέση
με τους Πίνακες 15 και 16 όπως και με την αναφορά στο «απογραφικό» στη τελευταία πενταετία στο
Ι.4.
2
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2. Παρουσίαση του Τμήματος
Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τμήμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του.

2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε
μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια
πόλη κλπ).

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) εδρεύει στον Πειραιά και
αποτελεί ένα από τα εννιά Πανεπιστημιακά Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Το Πανεπιστήμιο Πειραιά είναι αστικό και ενταγμένο στον οικιστικό ιστό της πόλης
του Πειραιά. Εξυπηρετείται ικανοποιητικά από τα Μέσα Μαζικής Μεταφορά
(ΜΜΜ) και από το οδικό δίκτυο.
Το Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου βρίσκεται στην οδό Καραολή και
Δημητρίου 80 ενώ σειρά από υπηρεσίες του στεγάζονται σε άλλα κοντινά κτίρια.
Το Τμήμα κάνει χρήση των περισσότερων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.
Ειδικότερα:
–

τα μαθήματα από τις αρχές του 2012 λαμβάνουν χώρα σε αμφιθέατρα, αίθουσες
και εργαστήρια του κτιρίου της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 καθώς και στο
Κτίριο της Γρηγορίου Λαμπράκη 21 και Διστόμου (το μη λειτουργικό κτίριο της
οδού Καραολή και Δημητρίου 40 δεν διατηρείται πλέον από το Ίδρυμα).

–

η Γραμματεία του Τμήματος από το 2013 μεταστεγάστηκε στο Κεντρικό Κτίριο
του Πανεπιστημίου διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των
φοιτητών/τριών (προηγουμένως στεγαζόταν σε κοντινό κτίριο επί της οδού Ζέας
80-82).

–

Τα γραφεία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος βρίσκονται στο κτίριο της οδού
Ανδρούτσου 150 και στο κτίριο της Γρηγορίου Λαμπράκη 126 που είναι πλησίον
του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου

Αναλυτικά η ποιότητα, η καταλληλόλητα και η επάρκεια των υποδομών του
Τμήματος αναφέρονται στις υποενότητες 4.5, 8.3. και 8.4 και όπου αλλού γίνεται
σχετική μνεία.
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2.2.

Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος.

2.2.1. Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και
εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά
στοιχεία).3 Σχολιάστε.
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς
είναι το ένατο και νεότερο, κατά χρονολογική σειρά ιδρύσεως, ακαδημαϊκό Τμήμα
του Πανεπιστημίου. Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001,
αλλά ως αυτόνομο Τμήμα, λειτουργεί από το Εαρινό εξάμηνο του 2008-09. Η
αλλαγή καθεστώτος λειτουργίας του Τμήματος στη βάση του νομικού πλαισίου που
διέπει την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα προκύπτει από την εξέλιξη της
στελέχωσής του, ήτοι το 2009 το Τμήμα είχε τον ελάχιστο αριθμό μελών ΔΕΠ και
με την ελάχιστη απαιτούμενη από το Νόμο κατανομή του σε βαθμίδες για να
συγκροτήσει αυτόνομη μονάδα στο Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, η πρόοδος στη
στελέχωσή του αποτέλεσε κεντρικό στόχο του Τμήματος για την περίοδο που
ακολούθησε την αυτονόμησή του. Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 1, καθ’
όλη την εξεταζόμενη περίοδο το Τμήμα για τη στήριξη της λειτουργίας του και την
παροχή σπουδών και έρευνας υψηλού επιπέδου προχώρησε στην ανάπτυξή του στη
βάση της διαδικασίας που προβλέπει ο εκάστοτε σχετικός Νόμος. Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι διαδικασίες για την εκλογή και το διορισμό νέων μελών ΔΕΠ στην
Ελλάδα ήταν πολύπλοκες και συχνά πολύ χρονοβόρες, ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια.
Για το Τμήμα ήταν μια μακρά και επίπονη πορεία (μόλις το 2010-11 μπορούσε να
στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό στο τακτικό του προσωπικό) να υποστηρίζει την
οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
και ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με έκτακτο διδακτικό προσωπικό
(επί συμβάσει) και παράλληλα να μεριμνά για την πρόοδο της τακτικής του
στελέχωσης αλλά και για την επίτευξη των στρατηγικών του επιλογών.
Το Τμήμα στις ανοικτές διαδικασίες προκήρυξης θέσεων μελών ΔΕΠ προσέλκυσε
υψηλής ποιότητας διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Τα βιογραφικά σημειώματα
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος συνηγορούν σε αυτή τη θέση. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι
η ισορροπία στην στελέχωση του Τμήματος από νέους επιστήμονες και από
επιστήμονες καταξιωμένους στον κλάδο. Τέλος, ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός
3

Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα 1.
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ότι οι τίτλοι σπουδών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος προέρχονται από διαφορετικές
ακαδημαϊκές παραδόσεις (ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο,
Ελλάδα, κά) εμπλουτίζοντας σημαντικά την διαθέσιμη ακαδημαϊκή εμπειρία πάνω
στην οποία αναπτύσσεται το Τμήμα.
Το Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό είναι υψηλής ποιότητας αν και παραμένει
αριθμητικά περιορισμένο και με ιδιαίτερα υψηλό φόρτο εργασίας καθώς το Τμήμα
βρίσκεται σε ανάπτυξη.
Συνοπτικά το Τμήμα σήμερα έχει με επιτυχία αποκτήσει ικανή και επαρκή
στελέχωση ώστε να ανταποκριθεί στο ρόλο του στη διδασκαλία και την έρευνα και
την πρόοδο των στρατηγικών επιλογών του.
2.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών
(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία
πενταετία.4 Σχολιάστε.
Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος προτείνει ετησίως την εισαγωγή στο Τμήμα
100 νέων προπτυχιακών φοιτητών. Ο τελικός αριθμός διαμορφώνεται από το
Υπουργείο. Την τελευταία 5ετία ο αριθμός των νεοεισερχόμενων φοιτητών στο
Τμήμα κυμαίνεται μεταξύ 140 και 150 κατ’ έτος νεοεισερχόμενων φοιτητών. Στον
αριθμό αυτό προστίθενται οι αλλοδαποί φοιτητές και οι φοιτητές που εισάγονται με
κατατακτήριες εξετάσεις, κατάταξη ειδικών ομάδων και/ή όταν ο Νόμος το
επιτρέπει με μετεγγραφές από άλλα ομοειδή Τμήματα (σχετικά στοιχεία παρέχει ο
Πίνακας 3).
Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) α΄ και
β΄ κύκλου, δηλαδή ΠΜΣ και διδακτορικό κύκλο (ή Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών – ΠΔΣ).
Στο ΠΜΣ η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) κατόπιν πρότασης της
Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ (ΣΕ-ΠΜΣ) ορίζει για κάθε ακαδημαϊκό έτος τον
τελικό αριθμό των εισακτέων όπως προκύπτει από το ΦΕΚ του Προγράμματος και
το αποτέλεσμα της διαδικασίας εισαγωγής. Ο μέσος αριθμός των νεοεισερχόμενων
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών αυξήθηκε σημαντικά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16
συγκριτικά με το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 καθώς στο Τμήμα λειτούργησαν δύο νέα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΠΜΣ στις Διεθνείς και

4

Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες 2 και 3.
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Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» και «ΠΜΣ BRICS: Οικονομία – Κοινωνία – Εξωτερική Πολιτική» .
Δεν υπάρχει ρητός αριθμός για τους υποψήφιους διδάκτορες καθώς αυτό εξαρτάται
από την ζήτηση, τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ να αναλάβουν επίβλεψη
διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το Νόμο καθώς και από την ποιότητα των
υποβαλλόμενων προτάσεων διδακτορικής έρευνας που κατατίθενται και εξετάζονται
από την Συντονιστική Επιτροπή.
Ο Πίνακας 2 του Παραρτήματος παρέχει τον αριθμό και την κατανομή κατ’ έτος των
φοιτητών του Τμήματος ανά επίπεδο σπουδών. Η ζήτηση για φοίτηση στα
Προγράμματα του Τμήματος παραμένει της ίδιας τάξης με μικρές διαφοροποιήσεις
κατ’ έτος. Να ληφθεί υπόψη ότι οι θέσεις στις κατηγορίες εισροών είναι
προσδιορισμένες από το Νόμο. Αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία παρέχονται στον
Πίνακα 3. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 οι εκροές παρέμειναν σταθερές συγκριτικά
με το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, ενώ ο σχετικός αριθμός είναι μικρότερος από τον
αντίστοιχο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14.
2.3. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος.
2.3.1. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με
το ΦΕΚ ίδρυσής του;
Ιδρυτική αποστολή (άρθρο 1, Προεδρικό Διάταγμα) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με
την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και να αναζητεί και να παρέχει στους
φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την
επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Να προάγει την έρευνα και την
καινοτομία στην διδασκαλία σε γνωστικά αντικείμενα που είναι ταχύτατα
εξελισσόμενα και μεταβαλλόμενα όπως η μελέτη της Διεθνούς Πολιτικής, των
Διεθνών Σπουδών και των Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Ειδικότερα, το Τμήμα έχει ως αποστολή: «να συμβάλλει στη δημιουργία
επιστημόνων υψηλού επιπέδου με άρτια επιστημονική κατάρτιση επί ευρωπαϊκών
και διεθνών θεμάτων, ιδίως δε αυτών που έχουν σχέση με το ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο γίγνεσθαι, σε όλους τους τομείς καθώς και τις σχέσεις της Ελλάδας με
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, ώστε η ελληνική παρουσία και η συμμετοχή
σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας και της διεθνούς
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κοινωνίας να είναι πλήρης, αποδοτική, αποτελεσματική και επωφελής για τα
ελληνικά συμφέροντα».
Ένας από τους κυριότερους στόχους του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας διδασκαλία και έρευνα σχετική
µε τη σύγχρονη Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την μεταβαλλόμενη
Διεθνή «αρένα» στην οικονομία και την πολιτική. Ειδικότερα, στην προσπάθεια
αυτή ερευνώνται οι πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, διοικητικοί και πολιτιστικοί
μετασχηματισμοί που επιτελούνται στη σύγχρονη Ευρώπη, την ΕΕ και στο ευρύτερο
παγκόσμιο περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται οι κοινωνικές επιστήμες για να
προσφέρουν στους φοιτητές ένα μαθησιακό περιβάλλον τέτοιο, που να προσφέρει σ’
αυτούς ποικίλες προοπτικές µέσω των κύριων γνωστικών πεδίων των προγραμμάτων
σπουδών. Προσφέρεται επίσης σειρά ευκαιριών για εκείνους που επιθυμούν να
αποκτήσουν ή να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στο πεδίο των ξένων γλωσσών.
Το Τμήμα προσφέρει ένα Πρόγραμμα Σπουδών που επιχειρεί την σύζευξη ενός
στέρεου επιπέδου γνώσεων των κλασσικών κοινωνικών και ανθρωπιστικών
επιστημών (παράδοση liberal arts) και της ανάλυσης δημόσιων πολιτικών (public
policy) με εμβάθυνση στα διεπιστημονικά και πολυεπιστημονικά γνωστικά
αντικείμενα των Διεθνών Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ειδικότερα,
αντλώντας από την πολιτική επιστήμη, την ιστορία, την οικονομική επιστήμη, την
ανάλυση δημόσιων πολιτικών, τα νομικά και τη φιλοσοφία, θεραπεύει εξειδικευμένα
γνωστικά πεδία όπως οι Διεθνείς Σχέσεις και οι Ευρωπαϊκές Σπουδές και παρέχει τη
δυνατότητα στους αποφοίτους του με επάρκεια να ανταποκρίνονται τόσο σε
θεωρητικές και αναλυτικές όσο και σε εφαρμοσμένες ενασχολήσεις των επιμέρους
θεματικών των γνωστικών αυτών πεδίων.
Επίσης το Τμήμα λαμβάνει ιδιαίτερη πρόνοια για την καλλιέργεια και ενίσχυση των
εγκάρσιων και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, χρησιμοποιώντας
καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με επίκεντρο τους φοιτητές του. Για το
σκοπό αυτό δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών.
Δεν περιορίζεται απλώς στην εκμάθηση και εξάσκηση των ξένων γλωσσών όπως τα
αγγλικά και τα γαλλικά αλλά και στη χρήση στις γλώσσες αυτές της σχετικής
ορολογίας στις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση και πολιτική.
Προσφέρονται επίσης γερμανικά, αραβικά και κινεζικά έτσι ώστε να ενισχυθούν
ακόμη περισσότερο οι γλωσσικές δεξιότητες των αποφοίτων του που θα κληθούν να
εργαστούν στο διεθνές περιβάλλον ή να ασχοληθούν κυρίως με ευρωπαϊκά και
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διεθνή ζητήματα, ενώ προγραμματίζεται στο μέλλον να εμπλουτισθούν οι διαθέσιμες
στους φοιτητές επιλογές με τη ρωσική γλώσσα. Το Τμήμα ενθαρρύνει επιπλέον τη
συμμετοχή των φοιτητών σε ασκήσεις προσομοιώσεων διεθνών κι ευρωπαϊκών
οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, προσφέρεται σειρά ευκαιριών
για εκείνους, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και τις γνώσεις τους σε επιμέρους γνωστικά
πεδία μέσω της διοργάνωσης σχετικών σεμιναρίων αλλά και της ωφέλειας από
διδακτικές συνέργιες με άλλα Τμήματα της Σχολής και του Ιδρύματος εν γένει.
2.3.2. Πώς αντιλαμβάνεται σήμερα η ακαδημαϊκή κοινότητα του
Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος;
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμερίζονται τους στόχους και τους σκοπούς του
Τμήματος καθώς η ακαδημαϊκή κοινότητα που έχει διαμορφωθεί είναι δυναμική,
ανοικτή, εξωστρεφής, υψηλού επιπέδου και επαρκώς έμπειρη ώστε με ενεργητικό
τρόπο τους θεραπεύει, τους ενισχύει και τους βελτιώνει. Αυτό φαίνεται και από την
ενεργή συμμετοχή όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος τόσο στην έρευνα και τη
συγγραφή όσο και στη διδασκαλία, όπου το Τμήμα καλλιεργεί παράδοση διαρκούς
βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό
επίπεδο.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος προτάσσοντας την επιστημονική έρευνα και
την καινοτομία στη διδασκαλία στοχεύει στην ανάδειξη του Τμήματος σε ένα από τα
κορυφαία στην Ευρώπη στα γνωστικά του πεδία με αναφορά τόσο στην ακαδημαϊκή
έρευνα όσο και στην πρόοδο των φοιτητών του, εκπαιδεύοντας ανωτάτου επιπέδου
γνώσεων και επάρκειας αποφοίτους. Πρόκειται για επιδίωξη φιλόδοξη αλλά συνάμα
και ρεαλιστική, αν ληφθεί υπόψη, η πρωτοκαθεδρία του Τμήματος στην Ελλάδα και
η αναγνώρισή του στα πλαίσια της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία για τους φοιτητές/τριες ενός γόνιμου
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συχνές επιστημονικές
δραστηριότητες όπως διαλέξεις, σεμινάρια, προσομοιώσεις, και με την ενεργό
συμμετοχή των ίδιων των φοιτητών (αναλυτικά παρουσιάζονται στην ενότητα 5). Η
καλλιέργεια ενός γόνιμου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, που προάγει τη γνώση και
την κριτική σκέψη και συμβάλει στην ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία και
εξερεύνηση νέων περιοχών έρευνας, διασφαλίζει την ανάπτυξη μιας δυναμικής
συνεχούς βελτίωσης του Τμήματος, ως ακαδημαϊκής μονάδας και του παρεχόμενου
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

13

από αυτό έργου. Είναι στο πλαίσιο αυτό που παρέχεται η δυνατότητα εξέλιξης των
φοιτητών σε «φοιτητές - απόφοιτους leaders» που παράγουν προστιθέμενη αξία και
για την κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα.
2.3.3. Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ
ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα
θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;
Όχι, το Τμήμα με συνέπεια υπηρετεί τους διατυπωμένους στόχους του ενώ εργάζεται
στην κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσής τους όπως θα φανεί στις επόμενες
ενότητες και υποενότητες της παρούσας διετούς ΕΕΑ αλλά και της προηγούμενης
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.
2.3.4. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι
πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή
ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή;
Οι στόχοι που επιδιώκει σήμερα το Τμήμα επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό, παρά
τους περιορισμένους πόρους που διατίθενται στα Ελληνικά πανεπιστήμια στην
παρούσα συγκυρία και το συχνά δύσκαμπτο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα.
Αυτό επιβεβαιώνεται από τα θετικά μηνύματα που λαμβάνει το Τμήμα σχετικά με
την απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας όπως και
από την επιτυχή εισαγωγή και φοίτησή τους σε κορυφαία μεταπτυχιακά
προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συχνά με υποτροφίες και διακρίσεις
(βλ. υποενότητα 3.1.1). Ανάλογα είναι τα δεδομένα και για τους αποφοίτους του
μεταπτυχιακού προγράμματος.
Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος, αν και το δείγμα είναι πολύ μικρό
(καθώς το Τμήμα είναι νέο), έχουν σημαντικό ερευνητικό έργο και καλή
επαγγελματική παρουσία στον επαγγελματικό και/ή ακαδημαϊκό χώρο.
Το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ τυγχάνει ευρείας διεθνούς αναγνώρισης, όπως
πιστοποιείται, ανάμεσα σε άλλα, από τις πολλές ετεροαναφορές στο έργο τους, τη
μεγάλη συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, τις προσκλήσεις για σεμινάρια
από πανεπιστήμια της αλλοδαπής και τις επιστημονικές συνεργασίες. Τα μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος, επιπλέον, έχουν ισχυρή παρουσία στην ελληνική επιστημονική
συζήτηση και στον ελληνικό δημόσιο διάλογο επί ζητημάτων της επιστημονικής
τους αρμοδιότητας (βλ. Ενότητα 5).
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2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα
διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος;
Το Τμήμα και ανταποκρίνεται στους επίσημα διατυπωμένους στόχους τους και οι
τελευταίοι είναι ρεαλιστικοί όπως η πορεία του Τμήματος καταδεικνύει. Η επιτυχής
πορεία που διαγράφει από την αυτόνομη λειτουργία το Εαρινό εξάμηνο του 2009
εξυπηρετείται από την συνεχή προώθηση διαδικασιών αυτοβελτίωσης
2.4.

Διοίκηση του Τμήματος

2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο
Τμήμα;
Το Τμήμα ακολουθεί την οργάνωση που προβλέπει ο Νόμος. Εκτός από τα θεσμικά
του όργανα (Πρόεδρο και Γενική Συνέλευση) για τη στήριξη της λειτουργίας του
στο Τμήμα έχουν συγκροτηθεί σειρά Επιτροπών.
Θεσμοθετημένες και πάγιες είναι οι ακόλουθες επιτροπές:


Επιτροπή Προγράμματος (παρακολουθεί την υλοποίηση του Προγράμματος
Σπουδών, καταθέτει προτάσεις για αναθεωρήσεις, κλπ)



Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακού (έχει την ευθύνη της λειτουργίας του
ΠΜΣ και οι αρμοδιότητες της ορίζονται από το Νόμο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ελλάδα)



Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)



Επιτροπή ERASMUS Placement

Πέραν των ανωτέρω θεσμικών επιτροπών σε μόνιμη βάση λειτουργούν ομάδες που
πλαισιώνουν και υποστηρίζουν το Πρόγραμμα Σπουδών εμπλουτίζοντάς το. Αυτές
είναι μεταξύ άλλων:


Ο. Κινηματογραφικός Όμιλος



Ο Όμιλος Ρητορικής

Επίσης το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 ιδρύθηκαν και έκτοτε λειτουργούν τα ακόλουθα
Εργαστήρια: «Εργαστήριο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής», «Εργαστήριο
Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών», «Εργαστήριο Μελέτης Κρατών BRICS»,
«Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής

Διαπανεπιστημιακής
Ευρωπαϊκών

Συνεργασίας

Πολιτικών

και
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Ανάπτυξης»,

Διεθνών

και
και

«Εργαστήριο
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Διαπραγμάτευσης (Negotiation) & Μεσολάβησης (Mediation)», «Εργαστήριο
Ανατολική Μεσόγειος, Μέση και Μείζονα Ανατολή:

Πολιτική – Οικονομία –

Πολιτισμός», «Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης» και
«Εργαστήριο Πληροφόρησης (Intelligence) & Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)».
Το 2016 ιδρύθηκε επίσης

το «Εργαστήριο Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής

Πολιτικής».
Οι δράσεις του ερευνητικών δομών του Τμήματος θα παρουσιασθούν στην
υποενότητα 4.8 και την ενότητα 5.
Επίσης, κατά καιρούς, και ανάλογα με τις ανάγκες, δημιουργούνται με αποφάσεις
των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, ήτοι ΓΣ και ΓΣΕΣ, ad hoc επιτροπές με
συγκεκριμένο αντικείμενο ή ειδικού σκοπού που αφορούν ειδικά θέματα του
προγράμματος σπουδών και του κανονισμού και της έρευνας, όπως η οργάνωση
συνεδρίων κλπ.
2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός
λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν
στο Τμήμα;
Το Τμήμα είχε συντάξει και εγκρίνει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας αλλά την
παρούσα περίοδο λειτουργεί με Κανονιστικές Αποφάσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η
υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου που ορίζει ο Νόμος 4009/2011 και οι
τροποποιήσεις του. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας το Τμήμα θα
προχωρήσει στη εκπόνηση νέου Κανονισμού.
Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας ισχύει για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών ΠΜΣ (αναφέρεται και στον α΄ και το β΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών).
Η ΣΕ-ΠΜΣ προγραμματίζει τροποποιήσεις του Κανονισμού ώστε να ανταποκρίνεται
στις αλλαγές που εισάγει το νομοθετικό πλαίσιο που υιοθετείται.
2.4.3. Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους;
Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του
Τμήματος για την αποστολή του;
Το Τμήμα δεν είναι διαρθρωμένο σε Τομείς.
Αν και η διάρθρωση ενός Τμήματος σε Τομείς στην Ελλάδα εν μέρει συνδέεται με
τον αριθμό των μελών ΔΕΠ του, στο πλαίσιο των στόχων του Τμήματος εκτιμάται
ότι μια τέτοια επιλογή κάθε άλλο παρά θα τους προήγαγε. Όπως τα επιμέρους
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)
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γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών λειτουργούν συνεκτικά έτσι
διαρθρώνονται και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα μέλη ΔΕΠ. Ως εκ
τούτου η επιλογή διάρθρωσης του Τμήματος σε Τομείς δεν θα ευνοούσε την
επίτευξη των στόχων του Τμήματος και τη συνέχιση παροχής υψηλού επιπέδου
σπουδών. Η εμπειρία από διεθνολογικά τμήματα που επέλεξαν αυτή τη διάρθρωση
ανέδειξε προβλήματα διάσπασης της ενότητας του γνωστικού αντικειμένου και
κατακερματισμό με συνέπεια την αποδυνάμωση της συνεκτικότητας του
Προγράμματος Σπουδών και την ανατροπή της ευέλικτης ισορροπίας που έχει
επιτευχθεί στην παροχή στέρεων γνώσεων εποπτείας του επιστημονικού πεδίου σε
συνδυασμό με εξειδίκευση / εμβάθυνση.
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3. Προγράμματα Σπουδών
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των
προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), απαντώντας σε μια σειρά
ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο
«Ανάλυση Kριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων».
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον
σημεία:
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους κινδύνους από τα
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;

3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
3.1.1. Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις
απαιτήσεις της κοινωνίας;
- Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά
εφαρμόζονται;
- Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο
αποτελεσματικά εφαρμόζονται;
- Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;
- Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των
αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της;

Ο βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ εφεξής)
στους στόχους του Τμήματος αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας είναι υψηλός.
Τόσο το περιεχόμενο όσο και η δομή και διάρθρωση του ΠΠΣ είναι συνεκτικά και
απόλυτα προσαρμοσμένα στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΠΣ τόσο ως
προς την υλοποίησή του όσο και ως προς την ποιότητα και τη συνέπειά του με τους
σκοπούς του Τμήματος. Η Επιτροπή Προγράμματος παρακολουθεί στενά σε
συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ, τη Γραμματεία και τους φοιτητές την υλοποίηση του
Προγράμματος.
Ειδικότερα, την άνοιξη κάθε έτους η Επιτροπή Προγράμματος αφιερώνει σειρά
συνεδριών για την εξέταση των στοιχείων υλοποίησης του Προγράμματος αλλά και
των δεδομένων του Τμήματος (πχ. νέοι διορισμοί μελών ΔΕΠ, τυχόν εκπαιδευτικές
άδειες, κά) και προετοιμάζει την εισήγησή της για το Πρόγραμμα του επόμενου
ακαδημαϊκού έτους. Η εισήγηση της Επιτροπής ολοκληρώνεται μετά από
διαβούλευση με τα μέλη ΔΕΠ σχετικά τα προσφερόμενα μαθήματα του επόμενου
ακαδημαϊκού έτους. Η ολοκληρωμένη εισήγηση προωθείται στα μέλη της ΓΣ και
στη συνέχεια προγραμματίζεται (συχνά σχεδόν μονοθεματική) συνεδρίαση της ΓΣ
για τη συζήτηση και οριστικοποίηση του Προγράμματος Σπουδών.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

18

Η Επιτροπή Προγράμματος, αν κρίνει απαραίτητο, προτείνει αλλαγές στο ΠΠΣ ή
ακόμη και αναθεώρηση του Προγράμματος που εξετάζονται από την ΓΣ.
Το Τμήμα στο πλαίσιο της ανάπτυξής του καθώς ανήκει στα νέα έχει ακολουθήσει
μια στρατηγική συνεχών προσαρμογών του Προγράμματος Μαθημάτων με
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και λειτουργικότητάς του. Η φύση των
γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος απαιτεί να ανταποκρίνεται το ΠΠΣ στα
συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της διεθνούς και της Ευρωπαϊκής αρένας.
Η ανταπόκριση της Επιτροπής Προγράμματος και της ΓΣ στις νέες εξελίξεις αλλά
και στη συνεχή ανάγκη καλού συντονισμού της ύλης στηρίζει την καλή σχεδίαση
του ΠΠΣ ώστε να διασφαλίζεται η ποσοτική και ποιοτική επάρκεια γνώσεων καθώς
και η διεπιστημονική προσέγγιση των υπό εξέταση ζητημάτων.
Γνώμονας των όποιων αλλαγών, προσαρμογών και ενημερώσεων είναι η
αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών με στέρεες και ενημερωμένες γνώσεις
και με δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις επιστημονικές εξελίξεις και τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.
Επίσης, πρέπει να διευκρινισθεί ότι ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην υιοθέτηση
εκείνων

των

μεταβατικών

διατάξεων

που

δε

θα

ανατρέψουν

τον

προγραμματισμό των φοιτητών παλαιότερων ετών αλλά και θα τους επιτρέψουν
να ωφεληθούν από τα νέα δεδομένα.
Οι διαδικασίες παρακολούθησης και αναθεώρησης του ΠΠΣ, όπως έχει δείξει η
εμπειρία του Τμήματος, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές καθώς το ισχύον
Πρόγραμμα έχει ως αποτέλεσμα αποφοίτους υψηλού επιπέδου αλλά και ενίσχυση
της «ζήτησης» εγγραφής στο Τμήμα. Από το 2013 μέχρι σήμερα το Τμήμα
βρίσκεται στην πρωτοπορία. Όπως απεικονίζει ο Πίνακας Ι, η βάση εισαγωγής στο
Τμήμα είναι η υψηλότερη και με αναφορά στα ομοειδή Τμήματα και με αναφορά σε
συναφή Τμήματα που περιλαμβάνουν κατευθύνσεις σπουδών στα πεδία των Διεθνών
και των Ευρωπαϊκών Σπουδών. Πρόκειται για δείκτη που συνηγορεί στη συνεχή
ενίσχυση της θέσης του Τμήματος αφού οι βάσεις εισαγωγής του είναι αυξανόμενες.
Το Τμήμα, αν και νέο, έχει επιτύχει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την
απόκτηση της αναγνώρισης και της εμπιστοσύνης του κοινού στο οποίο
απευθύνεται.
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Πίνακας Ι: Συγκριτική παράθεση μορίων εισαγωγής, «ομοειδή» και «συναφή»
Τμήματα (2012-16)
«ΟΜΟΕΙΔΗ»
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ &
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ &
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ

2017

ΠΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

18255

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΟΠΑ

ΠΑΝ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΑΝ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

2015

2014

2013

2012

17987

18.090

18.178

17.541

16.904

17878

17587

17.607

17.745

17.450

17.074

13016

14247

14.787

14.578

13.878

15.717

14397

14039

13.784

13.287

13.337

12878

14066

12.841

13.497

14.974

2015

2014

2013

2012

16.368

16.994

16.601

16.395

16.053

16.666

16.240

16.354

15.343

15.672

15.324

15.197

12.655

12.448

12.080

13.052

11.962

12.401

11.674

11.571

2016

13.777

14.240

«ΣΥΝΑΦΗ» ΤΜΗΜΑΤΑ
«ΟΜΟΕΙΔΗ»
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ
ΕΚΠΑ

2017
2016
16357
16497

ΑΠΘ

16343

ΠΑΝΤΕΙΟ

15862

15579

ΔΗΜ ΠΑΝ
ΘΡΑΚΗΣ

13476

13005

ΠΑΝ
ΚΡΗΤΗΣ

13144

12517

16215

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, στη
διεύθυνση

http://www.des.unipi.gr/proptychiako/programma-proptychiako.

Ο

ετήσιος Οδηγός Σπουδών διατίθεται σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή τόσο
στους φοιτητές όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
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Θα διευκόλυνε σημαντικά το έργο του Τμήματος αν υπήρχαν συστηματικές
διαδικασίες καταγραφής των δεικτών απορρόφησης των αποφοίτων είτε με αναφορά
στην απασχόληση είτε στις επιλογές συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία πέρα από άτυπες επικοινωνίες γεγονός
που δεν επιτρέπει στο Τμήμα να παράσχει στοιχεία στους σχετικούς Πίνακες του
Παραρτήματος του υποδείγματος. Η πρωτοβουλία του Γραφείου Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου τον Μάρτιο του 2016 να συγκροτήσει σύλλογο αποφοίτων
Πανεπιστημίου Πειραιώς θα βοηθήσει στην καλύτερη καταγραφή της απορρόφησης
των αποφοίτων του Τμήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος συνεχίζουν μεταπτυχιακές ή
διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ όπως το Columbia ή το Johns
Hopkins, της Βρετανίας, όπως το Πανεπιστήμιο του Manchester, το Kings College,
Oxford, το Πανεπιστήμιο του Aberystwyth, κά, της Γαλλίας, όπως το Sorbonne Paris
II, Institut de Sciences Politiques. Επίσης εκεί οι απόφοιτοι σημειώνουν επιτυχίες και
επανειλημμένως λαμβάνουν διακρίσεις και υποτροφίες από πανεπιστήμια του
εξωτερικού. Μεταξύ πολλών παραδειγμάτων αναφέρουμε τις διακρίσεις του Αθ.
Μωϋσιάδη που έλαβε υποτροφία από το Κολέγιο της Ευρώπης στην Μπρυζ, της κας
Λ. Τρανταφίλη, που έλαβε την υποτροφία David Davies υποβάλλοντας αίτηση στο
MScEcon Strategic Studies (Specialist) στο Πανεπιστήμιο του Aberystwyth, ή των κ
Αγγέλου και κα Μαλτέζου που έλαβαν υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Johns
Hopkins. Επιπλέον, μεγάλος αριθμός αποφοίτων του ΠΠΣ γίνονται δεκτοί για
πρακτική άσκηση από ευρωπαϊκά όργανα και διεθνείς οργανισμούς.

3.1.2. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και
λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών;5







5

τη

Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των
μαθημάτων;
Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ;
Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής /
μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής
περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των
μαθημάτων;
Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων
δραστηριοτήτων;
Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης
μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των
μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης
των μαθημάτων;

Συμπληρώστε τους πίνακες 12.1 και 12.2.
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Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιό είναι το
ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;
Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα σπουδών; Ποιά είναι
αυτά;
Ποιές ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά μαθήματα;

Το ΠΠΣ είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για την
παροχή υψηλής εκπαίδευσης στα γνωστικά πεδία του Τμήματος. Το Πρόγραμμα των
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που παρέχει το Τμήμα ανταποκρίνεται στα
πρότυπα για τη διάρθρωση Προγραμμάτων σε τέτοιας φύσης γνωστικά αντικείμενα.
Ειδικότερα, για το γνωστικό αυτό πεδίο έχουν διεξαχθεί ειδικές αναλύσεις καθώς
είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Tuning Educational Structures in Europe στο οποίο
συμμετείχαν 46 χώρες. Η προσέγγιση των Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Τμήμα
εντάσσεται στη κατεύθυνση των Κοινωνικών Επιστημών και του Δικαίου, με
έμφαση στην Πολιτική Επιστήμη, την Οικονομία και το Δίκαιο. Ενεργό ρόλο στην
ολοκλήρωση των εργασιών του Προγράμματος για τις «Ευρωπαϊκές Σπουδές» κατά
την Δεύτερη Tuning Dissemination Conference, τον Ιούνιο του 2008 είχε η
Καθηγήτρια του Τμήματος κα Μ. Μενδρινού.
Το ΠΠΣ είναι συνεκτικό και λειτουργικό και ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα των
γνωστικών του αντικειμένων (Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) και ειδικότερα
στην απαίτηση για παροχή εκπαίδευσης που πρέπει να είναι ταυτόχρονα και
διεπιστημονική (interdisciplinary) και πολυεπιστημονική (multidisciplinary) ως
συνέπεια των διαφορετικών κλάδων που μπορούν να τα προσεγγίζουν.
Στη βάση των διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών απαιτήσεων έχει διαρθρωθεί
το ΠΠΣ του Τμήματος τόσο με αναφορά την κατανομή των μαθημάτων σε
«υποχρεωτικά», «επιλογής» και «ανάπτυξης δεξιοτήτων» όσο και κατ’ ακαδημαϊκό
εξάμηνο και έτος. Ο Πίνακας ΙΙ που ακολουθεί παρέχει την κατανομή των
μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου. Για την απόκτηση πτυχίου το 69% των
μαθημάτων ανήκει στα «υποχρεωτικά», το 12,5% στα «επιλογής» και το 18.5% στις
γλωσσικές «δεξιότητες» ενώ παρέχεται και σειρά από υποστηρικτικά μαθήματα,
όπως πληροφορικής, ειδικά σεμινάρια, πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Τα
μαθήματα επιλογής διακρίνονται σε τρεις κύριες Θεματικές Ομάδες:
(1) Διεθνείς Σχέσεις,
(2) Διεθνής Οικονομική και
(3) Ευρωπαϊκών Σπουδών και Θεσμών.
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Επίσης παρέχονται και εξειδικευμένα μαθήματα γλώσσας που αφορούν την ΕΕ, τους
Διεθνείς Οργανισμούς, τη διαπολιτισμική επικοινωνία, τη μετάφραση και τα ΜΜΕ,
τα οποία συνδυάζονται με εργαστήρια ηλεκτρονικής μάθησης που αναπτύσσουν
ακαδημαϊκές δεξιότητες όπως συγγραφή ακαδημαϊκού/ής δοκιμίου/συνθετικής
εργασίας (project), προφορική παρουσίαση (presentation skills), έρευνα/αναζήτηση
και αξιοποίηση της βιβλιογραφίας με αποφυγή λογοκλοπής (plagiarism) κ.α

Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης μαθήματος διδακτικής και
παιδαγωγικής για τους αποφοίτους που θα επιλέξουν να εργαστούν ως καθηγητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι οι Θεματικές Ομάδες δεν
συνιστούν «κατευθύνσεις σπουδών» στεγανές στις οποίες εντάσσονται οι
φοιτητές/τριες και υποχρεούνται να επιλέγουν αποκλειστικά από αυτές αλλά
αποτελούν θεματική κατηγοριοποίηση των μαθημάτων επιλογής για διευκόλυνση
των φοιτητών στις επιλογές τους. Η διάκριση των μαθημάτων σε επί μέρους ομάδες
εκτός από το να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα τους φοιτητές για τις δυνατότητες
επιλογής που τους παρέχει το Τμήμα, προσδίδει ευελιξία και προσαρμοστικότητα
στο πρόγραμμα σπουδών. Το ΠΠΣ παρέχει στους φοιτητές στέρεες επιστημονικές
γνώσεις με δυνατότητα ευελιξίας σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις του
επιστημονικού πεδίου των σπουδών τους. Ως εκ τούτου αυτή η «ενιαία» διάρθρωση
των επιλογών του ΠΠΣ επιτρέπει στους φοιτητές του Τμήματος να διαμορφώνουν οι
ίδιοι ένα δυνάμει «εξατομικευμένο» πρόγραμμα σπουδών που τους παρέχει ένα
βαθμό διαφοροποίησης ενισχύοντας τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας αλλά
και στην περαιτέρω εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Σε αυτό συμβάλλει επίσης η δυνατότητα των φοιτητών του Τμήματος να
παρακολουθούν μαθήματα και από άλλα Τμήματα της Σχολής. Τρία μαθήματα
επιλογής προσφέρονται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ: Κατανομή μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου
Εξάμηνο
Σπουδών

Υποχρεωτικά

Επιλογής (3
Θεματικές
Ομάδες)

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Ξένες ΓλώσσεςΕιδικά Μαθήματα –
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σεμινάρια
Αγγλικά

1ο

6

--

1

2ο

6

--

1

3ο

6

--

1

4ο

6

--

1

5ο

-

6

1

6ο

-

6

-

7ο

-

6

1

8ο

-

6

-

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΤΥΧΙΟΥ

24

24

6

24

24

-

Πρακτική
Άσκηση
(προαιρετική)

1 (Εφαρμογές Η/Υ –
Windows, Επεξεργασία
Κειμένου, Λογιστικά
Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων)
1 (Εφαρμογές Η/Υ –
Παρουσιάσεις,
Ηλεκτρονική
Αλληλογραφία, Πλοήγηση
στο Διαδίκτυο)
1 (Εφαρμογές Η/Υ –
Στατιστικά Πακέτα για
Κοινωνικά και Οικονομικά
Θέματα)
1 (Εργαστήρια
Πληροφορικής Η/Υ –
Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης)
1 (Διεθνείς Σχέσεις &
Κινηματογράφος)
1 (Διεθνείς Σχέσεις και
Κινηματογράφος
1 (Ελληνική Διπλωματία:
Τουρκία και Κυπριακό)
1 (Ρητορική, Επικοινωνία
και Πειθώ)
8

--

--

--

-(μετά από
ορισμό)
(μετά από
ορισμό)
(μετά από
ορισμό)
(μετά από
ορισμό)
1

Ο Πίνακας ΙΙΙ παρέχει τα «προσφερόμενα» ανά εξάμηνο μαθήματα. Μαθήματα
προσφέρουν όλα τα μέλη ΔΕΠ που δεν βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια ή σε
αναστολή (βλ. Ενότητα 4).
Αναλυτικά το Πρόγραμμα Μαθημάτων και τα προσφερόμενα μαθήματα
αναφέρονται στους Πίνακες 12.1 και 12.2.
Η

συνεκτικότητα

και

λειτουργικότητα

του

ΠΠΣ

διασφαλίζεται

με

την

παρακολούθηση του Προγράμματος που ασκεί η Επιτροπή Προγράμματος και η ΓΣ
(βλ. υποενότητα 3.1.1). Αλλαγές μαθημάτων χρειάζονται έγκριση και των δύο
σωμάτων. Επίσης τα βιβλία που διανέμονται εγκρίνονται από την ΓΣ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Κατανομή Προσφερομένων Μαθημάτων
Επιλογής (3 Θεματικές Ομάδες)
Εξάμηνο

Υ

1

2

3

Διεθνών
Σπουδών

Διεθνούς
Οικονομικής

Ευρωπαϊκών
Σπουδών και
Θεσμών

1ο
2ο
3ο
4ο
5ο & 7ο

6
6
6
6
-

-----

6ο & 8ο

24

7
17

ΣΥΝΟΛΟ

3

5

6
9

5
10

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
4

Γλωσσών

2

Ξένες Γλώσσες
Γαλλικά ή
Γερμανικά ή
Αγγλικά
Αραβικά ή
Κινεζικά

1
1
1
1
2

4
4
3
3
6
20

6

Ειδικά Μαθήματα
– Σεμινάρια

1
1
1
1
2

Πρακτική
Άσκηση
(προαιρετική)

----(μετά από
ορισμό)
(μετά από
ορισμό)

2
8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Κατανομή Προσφερομένων Μαθημάτων
Επιλογής (3 Θεματικές Ομάδες)
Εξάμηνο

Υ

1
Διεθνών
Σπουδών

1ο
2ο
3ο
4ο
5ο-8ο
ΣΥΝΟΛΟ

6
6
6
6
24

----15
15

2
Οικονομικής

11
11

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

3

4

Ξένες ΓλώσσεςΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ευρωπαϊκών
Σπουδών

Γενικού
Ενδιαφέρο
ντος

Αγγλικά

11
11

14
14

Πρακτική
Άσκηση
(προαιρετική)

1
1
1
1
2
6

----(μετά από
ορισμό)

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 12.1 η κατανομή των μαθημάτων περιλαμβάνει
στα πρώτα εξάμηνα μαθήματα «υποβάθρου» και εισαγωγικού χαρακτήρα μαθήματα
«επιστημονικής περιοχής» για όλα τα προσφερόμενα γνωστικά πεδία του Τμήματος
καθώς και μαθήματα «ανάπτυξης δεξιοτήτων». Από το πέμπτο εξάμηνο και αφού οι
φοιτητές έχουν αποκτήσει στέρεα γνώση, τα υποχρεωτικά μαθήματα εμβαθύνουν
στα επιμέρους γνωστικά πεδία ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να
εγγραφούν σε μαθήματα «επιλογής». Δεν υπάρχουν επικαλύψεις ύλης μεταξύ των
μαθημάτων πέρα από τις επιθυμητές για την επίτευξη της απαραίτητης εμβάθυνσης
που απαιτείται για την παραγωγή αποφοίτων υψηλού επιπέδου στα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος.
Ειδικότερα, η οργάνωση και ο συντονισμός της ύλης μεταξύ των μαθημάτων, όπου
υπάρχει ανάγκη, γίνεται σε συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων των εν λόγω
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μαθημάτων αλλά και με την Επιτροπή Προγράμματος. Σημαντική επικάλυψη ύλης
μεταξύ των μαθημάτων δεν παρατηρείται και ούτε υπάρχουν κενά ύλης.
Οι αξιολογήσεις των φοιτητών υποστηρίζουν τη θέση αυτή. Τα στοιχεία του Πίνακα
IV συνηγορούν για την συνεκτικότητα του Προγράμματος Σπουδών που προσφέρει
το Τμήμα.
Αν υπάρχουν αδυναμίες αυτές μπορούν να εστιαστούν σε θεσμικά / δομικά και
συγκυριακά ζητήματα που δεν άπτονται της αρμοδιότητας του Τμήματος.
Συγκεκριμένα, η φοίτηση στην Ελλάδα παρακολουθείται από το «έτος» και όχι από
την «πρόοδο στη φοίτηση», ήτοι ένας 4ετής φοιτητής μπορεί να εγγράφεται, να
παρακολουθεί και να εξετάζεται σε μαθήματα και του έτους του χωρίς απαραίτητα
να έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα προηγούμενων ετών, διαμορφώνοντας έτσι ένα
κατακερματισμένο από πλευράς επιπέδου γνώσεων ακροατήριο για τον διδάσκοντα.
Oι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται σε συντελεστές του μαθήματος που αφορούν
το διδακτικό υλικό και την διαθεσιμότητά του που συνδέονται στενά με την
παρούσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία της χώρας. Ο περιορισμός στο ένα
διανεμόμενο σύγγραμμα ανά μάθημα και οι σημαντικές περικοπές στις δαπάνες των
βιβλιοθηκών και με αναφορά στον εμπλουτισμό του έντυπου υλικού και με αναφορά
στην πρόσβαση στις διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις επιβαρύνει τόσο τις διδακτικές
όσο και τις ερευνητικές δυνατότητες των μελών ΔΕΠ. Στην αξιολόγηση των
φοιτητών για το έτος 2015-16 υπάρχει βελτίωση των δεικτών όσον αφορά τη
σαφήνεια των στόχων των μαθημάτων αλλά και την ανταπόκριση της ύλης στους
στόχους των μαθημάτων συγκριτικά με το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV: Συνολική αξιολόγηση μαθημάτων ΠΠΣ, 2015-16
«Το Μάθημα»
5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης όπου: 1 = «καθόλου / απαράδεκτη», 2= «λίγο / μη
ικανοποιητική», 3 = «μέτρια», 4 = «πολύ / ικανοποιητική», και 5 = «πάρα πολύ /
πολύ καλή»

α) Περιεχόμενο, συνάφεια, δυσκολία
Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;
Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;
Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;
Πόσο ικανοποιητικά χρησιμοποιήθηκαν γνώσεις από άλλα μαθήματα,
γνωστικά αντικείμενα;
Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του;
Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο
εργασίας για το μάθημα;
β) Άλλοι συντελεστές Μαθήματος εκτός περιεχομένου και διδάσκοντα
Το εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες, άρθρα, μελέτες περιπτώσεων κλπ.)
που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε;
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)
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Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σύγγραμμα, σημειώσεις, πρόσθετη
βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;
Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις;
Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή
Βιβλιοθήκη;

3,82
3,68
3,44

Για να διατηρηθεί αυτό το καλό (άνω του μετρίου) επίπεδο η Επιτροπή
Προγράμματος και όλα τα μέλη ΔΕΠ (είτε ως διδάσκοντές είτε ως μέλη της ΓΣ)
καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για την συνεκτικότητα του ΠΠΣ. Σε ετήσια
βάση εξετάζεται η ύλη των μαθημάτων ώστε να είναι ορθολογική μέσα από
επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και επικαιροποίησή της όπου είναι απαραίτητο. Το
Πρόγραμμα κάθε ακαδημαϊκού έτους οριστικοποιείται από τη ΓΣ μετά από εισήγηση
της Επιτροπής Σπουδών την άνοιξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
Το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Τα δε μαθήματα
διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στα επιστημονικά πεδία που
θεραπεύει το Τμήμα καθώς και τις δυνατότητες απασχόλησης που οι απόφοιτοι θα
αντιμετωπίσουν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο
ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον. Τα μαθήματα καλύπτουν άριστα όλες τις πλευρές
των σύγχρονων τάσεων που κυριαρχούν στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές
Σπουδές και γενικότερα των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτει το Τμήμα.
Επιπρόσθετα, τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής στοχεύουν τόσο στην
εμβάθυνση όσο και στην μελέτη εξειδικευμένων θεματικών που χαρακτηρίζουν το
σύγχρονο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα παρέχει επίσης ώρες ενισχυτικής
διδασκαλίας, αν κριθεί απαραίτητο. Επίσης έχει αναπτύξει μια σειρά καινοτόμων,
εξειδικευμένων και εφαρμοσμένων σεμιναρίων τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή
στους φοιτητές καθώς βρίσκονται στην αιχμή μελέτης, έρευνας και εφαρμογής των
γνωστικών περιοχών του Τμήματος για την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών
του Τμήματος. Αυτά είναι:
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-

Διεθνείς Σχέσεις & Κινηματογράφος, Ι & ΙΙ,

-

Τέχνη και Πολιτική,

-

Ρητορική, Επικοινωνία και Πειθώ

Ειδικότερα, το ΠΠΣ εξασφαλίζει την ύπαρξη εργαστηριακών ωρών και ωρών
ενισχυτικής διδασκαλίας μέσα από αντίστοιχα αντικείμενα. Δίνεται έμφαση στις
εργαστηριακού τύπου ασκήσεις και τις εφαρμογές, ώστε οι φοιτητές να είναι έτοιμοι
με την αποφοίτηση να προσφέρουν υπηρεσίες στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Η αναλογία του χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηριακών
ασκήσεων ή εργασιών (για τα μαθήματα που απαιτείται κάτι τέτοιο) είναι περίπου
3:1, δηλαδή στο 60-70% διδάσκεται το επιστημονικό-θεωρητικό υπόβαθρο των
γνωστικών αντικειμένων και αντίστοιχα το 30-40% γίνονται ασκήσεις είτε στα
εργαστήρια ή στο σπίτι (εργασία για το σπίτι).
Ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων έχει υιοθετηθεί μόνο στα μαθήματα
ξένων γλωσσών. Στο Τμήμα διδάσκονται 5 ξένες γλώσσες (Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Κινεζική και Αραβική) από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Τα μαθήματα
Αγγλικής Γλώσσας είναι υποχρεωτικά ενώ ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει μία από τις
άλλες 4 προσφερόμενες ξένες γλώσσες.
Το Τμήμα λαμβάνει ιδιαίτερη πρόνοια για την καλλιέργεια και ενίσχυση των
γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών. Δεν περιορίζεται απλώς στην εκμάθηση και
εξάσκηση των ξένων γλωσσών (Αγγλικής και Γαλλικής) αλλά δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην καλλιέργεια της ικανότητας χρήσης της σχετικής ορολογίας στις
διεθνείς σχέσεις, την παγκόσμια οικονομία και την ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση και
πολιτική. Ιδιαίτερα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας μέσω
παραδοσιακής διδασκαλίας (διάλεξη/αμφιθέατρο) αλλά και στο εργαστήριο
υπολογιστών, επιδιώκεται η ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δεξιοτήτων
(academic/research skills) όπως η συγγραφή ερευνητικής-συνθετικής εργασίας
(project) και η προφορική παρουσίαση (oral presentation), ώστε οι φοιτητές να
προετοιμάζονται κατάλληλα για την ακαδημαϊκή και μετέπειτα επαγγελματική ζωή.
Επίσης, στην Αγγλική, και συγκεκριμένα στο 3ο και 4ο εξάμηνο διδάσκονται
δεξιότητες προφορικής παρουσίασης και δημόσιου λόγου, όπως επίσης θέματα
ενέργειας (εξ. 5ο) και διαπολιτισμικής επικοινωνίας (εξ.7ο).
Προσφέρονται επίσης η γερμανική, αραβική και κινεζική έτσι ώστε να ενισχυθούν
ακόμη περισσότερο οι γλωσσικές δεξιότητες των αποφοίτων του που θα κληθούν να
εργαστούν στο διεθνές περιβάλλον ή να ασχοληθούν κυρίως με ευρωπαϊκά και
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διεθνή ζητήματα. Το Τμήμα για την περαιτέρω στήριξη των φοιτητών του,
προσφέρει σε όσους ενδιαφέρονται δύο φροντιστηριακά μαθήματα για την
προετοιμασία των εξετάσεων του IELTS (Academic Format) για την απόκτηση
πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς (όχι την εξέταση).
Προσφέρει επίσης σειρά ευκαιριών για εκείνους, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να
ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και τις
γνώσεις τους σε επιμέρους γνωστικά πεδία μέσω της διοργάνωσης σχετικών
σεμιναρίων αλλά και της ωφέλειας από διδακτικές συνέργιες με άλλα Τμήματα της
Σχολής και του Ιδρύματος εν γένει.
Έτσι, η δομή και η ποιότητα του ΠΠΣ πληροί κριτήρια, όπως αυτά του βαθμού
ανταπόκρισης του προγράμματος στους στόχους της ακαδημαϊκής μονάδας και στις
απαιτήσεις της κοινωνίας, της συνεκτικότητας και λειτουργικότητας του ΠΠΣ, του
συντονισμού της ύλης των μαθημάτων, του ελέγχου και της αξιολόγησης του
εξεταστικού συστήματος και της παρακολούθησης των διαθέσιμων εκπαιδευτικών
υποδομών.
Η τήρηση των κριτηρίων αυτών εγγυάται τη διασφάλιση των διαδικασιών ελέγχου
και ανταπόκρισης του ΠΠΣ στα σύγχρονα δεδομένα και στις οικονομικές, πολιτικές
και κοινωνικές ανάγκες. Το Πρόγραμμα Σπουδών ανταποκρίνεται στους στόχους και
τις επιδιώξεις του Τμήματος για τους τομείς της επιστήμης που το Τμήμα θεραπεύει
καθώς επίσης και στις επιταγές της σύγχρονης εποχής. Ειδικότερα το ΠΠΣ κρίνεται
υψηλού επιπέδου, καινοτομικό και επικαιροποιημένο (μέσω διαρκών ανανεώσεων),
ευέλικτο (μέσω της δομής των Θεματικών Ομάδων) και περιεκτικό. Παρουσιάζει
συνεκτικότητα, καλό συντονισμό και καλή λειτουργικότητα και ανταποκρίνεται
στην διεπιστημονικές (interdisciplinary) και πολυεπιστημονικές (multidisciplinary)
απαιτήσεις των γνωστικών του αντικειμένων των Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών.

3.1.3 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;
- Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των
φοιτητών; Ποιοί συγκεκριμένα;
- Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
- Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή;
- Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωματικής εργασίας;
- Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωματική εργασία; Ποιες;
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Το εξεταστικό σύστημα κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό, καθώς καθιστά δυνατή
την αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών σε διάφορες θεματικές
περιοχές που σχετίζονται με ένα γνωστικό αντικείμενο.
Κύριος τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών του Τμήματος είναι οι γραπτές εξετάσεις
στο τέλος κάθε εξαμήνου. Ωστόσο, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο της γραπτής
εξέτασης αρκετοί διδάσκοντες του Τμήματος χρησιμοποιούν επιπρόσθετα και άλλες
εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπως για
παράδειγμα προφορικές εξετάσεις, εξετάσεις με «ανοικτά βιβλία», εκπόνηση κατ’
οίκων εργασιών, ενδιάμεση γραπτή εξέταση (πρόοδος), παρουσιάσεις στην αίθουσα,
κά. Συχνά ανάλογα με το περιεχόμενο του μαθήματος οι διδάσκοντες επιλέγουν
συνδυασμούς μεθόδων εξέτασης.
Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές αξιολογούνται σε πολλές πτυχές του μαθήματος ενώ
ενισχύεται η εξοικείωσή τους με τις μεθόδους της επιστημονικής έρευνας και η
ενεργός συμμετοχή τους. Επίσης, οι πρόοδοι, οι παρουσιάσεις στο μάθημα, η
εκπόνηση εργασιών επιτρέπουν στον διδάσκοντα τόσο να αποτιμά έγκαιρα την
πορεία του μαθήματος όσο και να επωφεληθεί από την ευκαιρία ανατροφοδότησης
που διαμορφώνεται.
Η διασφάλιση της διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσής τους έγκειται αρχικά
στην ανακοίνωση του τρόπου αξιολόγησης κατά την έναρξη του εξαμήνου και
προσδιορίζεται στην περίπτωση που το μάθημα προβλέπει συνδυασμό μεθόδων
εξέτασης η σχετική κατανομή βαρύτητας εκάστης.
Στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου που είναι και η πιο συνήθης
διαδικασία αξιολόγησης, ο/η φοιτητής/τρια έχει την δυνατότητα μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να απευθυνθεί στον διδάσκοντα αν κρίνει ότι ο
βαθμός του δεν ανταποκρίνεται στην απόδοσή του. Ο διδάσκοντας μπορεί να του
επιδείξει το γραπτό και να επιλύσει τις τυχόν απορίες του φοιτητή.
Σε όλες όμως τις περιπτώσεις η αξιοπιστία της εξέτασης και η διασφάλιση της
διαφάνειας διευκολύνεται από το Νόμο καθώς προβλέπει ειδική διαδικασία σε
περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια κρίνει ότι σε ένα μάθημα συστηματικά οι
βαθμοί με τους οποίους αξιολογείται δεν ανταποκρίνονται στην απόδοσή του/της.
Ειδικότερα, αν εκτιμά ότι η επίδοσή του ήταν «επιτυχής» και παρά ταύτα έχει
αξιολογηθεί «αποτυχώς» για τέσσερις φορές στο ίδιο μάθημα μπορεί με αίτημα στη
ΓΣ να ζητήσει επανεξέταση από Επιτροπή. Η Επιτροπή όπως ορίζει ο Νόμος
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απαρτίζεται από δύο μέλη ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου και το διδάσκοντα του
μαθήματος. Μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει τέτοιο ζήτημα και δε χρειάσθηκε
προσφυγή στη σχετική διαδικασία.
Παρά το γεγονός ότι στα Ερωτηματολόγια αξιολόγησης δεν περιλαμβάνονται όλοι οι
τύποι εξέτασης, η αποτίμηση στην κατηγορία των γραπτών ή/και προφορικών
εργασιών είναι ενδεικτική του καλού έργου που παράγεται στο Τμήμα. Αλλά και σε
αυτή την περίπτωση οι όποιες αδυναμίες συνδέονται με θεσμικές / δομικές και
συγκυριακές αιτίες. Ειδικότερα, η επανεξέταση εντός της ίδιας εξεταστικής
περιόδου, αλλά και γενικότερα η αναβαθμολόγηση μαθημάτων δεν είναι συνήθεις
διαδικασίες και ελέγχονται. Συγκεκριμένα με απόφαση της ΓΣ το ανώτατο όριο των
μαθημάτων στα οποία ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα αναβαθμολόγησης είναι έξι
(6) με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης της γενικής τους επίδοσης.
Επίσης αναφέρεται ότι η ΓΣ έχει ρητά ορίσει ότι δεν προβλέπεται εξέταση
μαθημάτων με «απαλλακτικές» εργασίες. Οι εργασίες μπορεί να συνιστούν μέρος
της αξιολόγησης μαθήματος και η συμβολή τους στο βαθμό ακολουθεί τα οριζόμενα
από τον διδάσκοντα στον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος κατά την έναρξη του
εξαμήνου. Λειτουργούν συμπληρωματικά στον τελικό βαθμό του μαθήματος και
κατά κύριο λόγο συνιστούν διδακτικό μέσο. Τέλος, το ζήτημα του περιορισμού των
πόρων για την στήριξη της ερευνητικής επάρκειας συνδέεται στενά με την παρούσα
οικονομική συγκυρία, όπως αναφέρθηκε και στην υποενότητα 3.1.2.
ΠΙΝΑΚΑΣ V: Συνολική αξιολόγηση διαδικασίας γραπτών ή/και προφορικών
εργασιών, 2015-16
Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες:
5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης όπου: 1 = «καθόλου / απαράδεκτη», 2= «λίγο / μη
ικανοποιητική», 3 = «μέτρια», 4 = «πολύ / ικανοποιητική», και 5 = «πάρα πολύ /
πολύ καλή»

α)Βαθμός ανταπόκρισης διδάσκοντα
Το θέμα της εργασίας δόθηκε εγκαίρως;
Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν
λογική;
Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;
Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά;
Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα;

4,13
4,14
3,76
3,90
4,16

β) Συντελεστές θεσμικού πλαισίου
Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;
Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;

3,49
3,42

Το ΠΠΣ δεν περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε
σημαντικά το φόρτο των φοιτητών. Παράλληλα αν κάποιος φοιτητής/τρια επιθυμεί
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να εκπονήσει εργασία αυτό μπορεί να το κάνει στα πλαίσια των μαθημάτων του και
με επίβλεψη του διδάσκοντα.
3.1.4. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών;
- Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιό ποσοστό;
- Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);
- Πόσα και ποιά μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
- Σε πόσα (και ποιά) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS,
LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συμμετέχει το Τμήμα;
- Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; Ποιές;
- Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιές;
- Eφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);
- Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος ECTS;

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών αναπτύσσει συνεχώς την εξωστρέφειά
του. Η συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό αποτελεί στόχο της Στρατηγικής
του Τμήματος. Η οργάνωση σεμιναρίων, ομιλιών, κά όπου συμμετέχουν
επιστήμονες και ειδικοί από το εσωτερικό και το εξωτερικό είναι ιδιαίτερα συχνή.
Διακεκριμένοι καθηγητές ξένων πανεπιστημίων διεθνούς φήμης όπως και
διακεκριμένοι ειδικοί και διπλωμάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν δώσει
διαλέξεις στο Τμήμα. Όλες οι σχετικές δράσεις του Τμήματος παρουσιάζονται στις
Ενότητες 5 και 6 της παρούσας Έκθεσης.
Τη διεθνή διάσταση του Τμήματος έχει ενισχύσει σημαντικά και η δυνατότητα
κινητικότητας που παρέχεται μέσω του ERASMUS. Την ευθύνη του ERASMUS στο
Τμήμα είχε για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ο Αν. Καθηγ. κ. Χ. Γκούσιος.
Τυπικές αναθέσεις διδασκαλίας σε διδάσκοντες από το εξωτερικό δεν έχουν γίνει
καθώς προϋποθέτουν και την έγκριση των σχετικών κονδυλίων από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά προσκλήσεις συμμετοχής στα πλαίσια άλλων
διδασκαλίας μαθημάτων έχουν γίνει όπως αναφέρετε στην σχετική ενότητα για την
έρευνα.
Στο ΠΠΣ υπάρχει συμμετοχή φοιτητών από την Κύπρο καθώς και αλλοδαπών
φοιτητών που εισήχθησαν στο Τμήμα μέσω ειδικών εξετάσεων ή διαδικασιών που
υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Το Τμήμα επιθυμεί την διεύρυνση αυτού
του αριθμού, ωστόσο αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Από το 2007-08, με απόφαση της ΓΣ το Τμήμα προσφέρει στα αγγλικά τα
μαθήματα, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι και ΙΙ και το
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Δίκαιο των Διεθνών Οικονομικών Συναλλαγών καθώς και άλλα μαθήματα, εφόσον
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι φοιτητές ERASMUS. Αργότερα προστέθηκε και το
μάθημα Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί. Επιπλέον, προσφέρονται όλα τα
μαθήματα της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας που είναι εξειδικευμένα και
προσαρμοσμένα στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Για πολλά χρόνια το
Τμήμα εξυπηρετούσε τους φοιτητές Εrasmus και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σε κάθε περίπτωση ο νέος πανεπιστημιακός χάρτης
ERASMUS (2014-2020), προβλέπει την προσφορά μαθημάτων στα Αγγλικά από
όλα τα Τμήματα του πανεπιστημίου.
Σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών το Τμήμα συμμετέχει στα προγράμματα
διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας ERASMUS. Για το σκοπό αυτό έχει ορισθεί
Ειδικός Συντονιστής ERASMUS και Επιτροπή για το ERASMUS Placement. Μέσω
του ERASMUS δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στο ΠΠΣ διδασκόντων από το
εξωτερικό, όσο και η μετακίνηση μελών ΔΕΠ του Τμήματος (ERASMUS Teaching
Grants). Τη δράση αυτή έχουν αξιοποιήσει κάποια μέλη ΔΕΠ στο μέτρο των θέσεων
που παρέχονται κεντρικά από το πανεπιστήμιο. Επιλέον, έχουν συχνά προσκληθεί
στο πλαίσιο άλλων δράσεων διακεκριμένοι καθηγητές ξένων πανεπιστημίων
διεθνούς φήμης, μέλη του διπλωματικού σώματος και στελέχη από τον κόσμο των
επιχειρήσεων .
Μέσω του προγράμματος ERASMUS συμμετέχουν στο ΠΠΣ φοιτητές από το
εξωτερικό. Οι εισερχόμενοι φοιτητές είναι αναλογικά λιγότεροι από τους
εξερχόμενους φοιτητές, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, κάτι που παρατηρείται στην
πλειονότητα των ΑΕΙ στην Ελλάδα και συνδέεται με την κρίση που πλήττει τη χώρα
μας και τον αντίκτυπό της στο εξωτερικό.
Το Τμήμα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ERASMUS σύναψε
οκτώ (8) συμφωνίες ERASMUS έως το 2011-12 και συνολικά δώδεκα (12)
συμφωνίες έως το 2012-13. Αυτές είναι με τα πανεπιστήμια: Nantairre (PARIS X)Γαλλία, Salamanka-Ισπανία, Skalica-Σλοβακία, Metropolitan-Τσεχία, Sienna-Ιταλία,
Bremen –Γερμανία, Sabanci-Τουρκία, Blagoevgrad-Βουλγαρία, Rijeka-Κροατία,
Plymouth-Βρετανία, Τargu-Mures-Ρουμανία, καθώς και Siegen-Γερμανία. Κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προστέθηκαν δύο (2) επιπλέον συνεργασίες
διαπανεπιστημαικής κινητικότητας και πιο συγκεκριμένα με το Τμήμα Πολιτικών
επιστημών του Πανεπιστημίου της Λιλ - Γαλλία (Sciences Po Lille- France) και το
Πανεπιστήμιο της Ρώμης (La Sapienza- Rome). Πρόσφατα το Τμήμα προώθησε την
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υπογραφή από το Πανεπιστήμιο Διμερούς Συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο Sharda
της Ινδίας στο Νέο Δελχί για ανταλλαγή φοιτητών, όπως επίσης και τη σύναψη
συμφωνίας με το New York University των ΗΠΑ. Τέλος, το Τμήμα στα πλαίσια του
Πανεπιστημίου επωφελείται από τις Συμφωνίες Διεθνούς Συνεργασίας του
Ιδρύματος.
Στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών μετακινήθηκαν το 2015-16 δεκαπέντε (15)
φοιτητές/τριες ενώ το Τμήμα επισκέφθηκαν επτά (7) (βλ. Πίνακα 9). Κάποια μέλη
ΔΕΠ αξιοποιούν την εμπειρία των φοιτητών ERASMUS, όταν επιστρέφουν, κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων. Το Τμήμα ενισχύει την εξωστρέφεια των φοιτητών και
την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων. Γι αυτό διοργανώνει κάθε χρόνο σχετική
ημερίδα για την ενημέρωση των φοιτητών για τα διεθνή κι ευρωπαϊκά προγράμματα.
Όλα τα μαθήματα του ΠΠΣ έχουν αποτυπωθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (βλ. Πίνακα 12.1). Η
αντιστοίχιση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στα ελληνικά και
στα αγγλικά. Το Τμήμα εκδίδει μαζί με το πτυχίο, αυτόματα και δωρεάν, το
Παράρτημα Διπλώματος στα ελληνικά και αγγλικά. Αυτό ισχύει και για τον
μεταπτυχιακό τίτλο που παρέχει το ΠΜΣ του Τμήματος.
Το Τμήμα έχει επίσης ενθαρρύνει και αξιοποιεί πλήρως τη δυνατότητα που έδωσε το
νέο Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ERASMUS Placement στο προπτυχιακό
επίπεδο. Μέχρι σήμερα έχουν μετακινηθεί για πρακτική άσκηση δώδεκα (12)
φοιτητές, με προορισμό το Βέλγιο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τσεχία, τη
Σλοβακία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.
Κατά συνέπεια, η διεθνής διάσταση του ΠΠΣ κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Το
Τμήμα σκοπεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που δίνει το νέο πρόγραμμα
ERASMUS Plus, το οποίο δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας και με ιδρύματα τρίτων
χωρών και να συνάψει νέες συμφωνίες ERASMUS και να συμμετάσχει σε
στρατηγικές συμμαχίες γνώσης (knowledge alliances) με πανεπιστήμια κι
ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και εκτός αυτής. Μ’ αυτόν τον τρόπο σκοπεύει να
αυξήσει την κινητικότητα των διδασκόντων και φοιτητών του Τμήματος στο
εξωτερικό καθώς και την κινητικότητα των αλλοδαπών φοιτητών στο ΠΠΣ.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνει το Τμήμα στην έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών για τις
δυνατότητες που τους παρέχονται κατά τα χρόνια της φοίτησής τους. Για το λόγο
αυτό κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους οργανώνει εκδήλωση «Υποδοχής
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των Νέων Προπτυχιακών Φοιτητών» όπου περιλαμβάνεται σχετική ενημέρωση για
όλα τα διαθέσιμα προγράμματα.

3.1.5. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών;
- Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση
για όλους τους φοιτητές;
- Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιό ποσοστό των φοιτητών την επιλέγει; Πώς
κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών;
- Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση είναι
υποχρεωτική;
- Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; Ποιά είναι η διάρκειά της;
Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός;
- Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής
άσκησης των φοιτητών;
- Σε ποιές ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο ικανοποιητικά
κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον
του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;
- Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση πτυχιακής /
διπλωματικής εργασίας;
- Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων;
- Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς
φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών;
- Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης
φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο);
- Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των
εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;
- Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τμήματος με τους
φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες;
- Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές;

Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020
θεσμοθετήθηκε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
συγχρηματοδείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινοτικού Ταμείου (ΕΚΤ).
Η Πρακτική Άσκηση έχει οριστεί ως μάθημα επιλογής, με ονομασία «Πρακτική
Άσκηση», το οποίο προσμετράται για την απόκτηση του πτυχίου και υπολογίζεται
στην τελική βαθμολογία για το πτυχίο. Η ΓΣ έχει ορίσει Επιστημονικό Υπεύθυνο,
τον Αν. Καθηγητή κ. Πέτρο Λιάκουρα. Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί 2 μήνες και
χρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα, ως προς την μισθολογική και
ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών, με πιθανή και την συμμετοχή του φορέα στην
αποζημίωση των τελευταίων. Η συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση ενθαρρύνεται
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από το Τμήμα, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Έτσι, συμμετέχουν
σε αυτήν μόνο οι φοιτητές που το επιθυμούν, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους.
Το Τμήμα καταβάλει κάθε χρόνο μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία θέσεων
Πρακτικής Άσκησης, καθώς σκοπός του προγράμματος είναι να επωφεληθούν, κάθε
φορά, όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές. Το ενδιαφέρον των φοιτητών είναι
πολύ θερμό, το οποίο εξηγείται από την πλέον ανταγωνιστική φύση της σημερινής
αγοράς εργασίας, ειδικά στον τομέα των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων.
Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος
κύκλος Πρακτικής Άσκησης, που αφορούσε στο έτος 2016, όπου απασχολήθηκαν
είκοσι πέντε φοιτητές/-τριες, καταλαμβάνοντας τις εγκεκριμένες θέσεις, ενώ έχει
ξεκινήσει ήδη η υλοποίηση του δεύτερου κύκλου Πρακτικής Άσκησης για το έτος
2017, με το σύνολο εγκεκριμένων θέσεων να ανέρχεται στις είκοσι πέντε.
Τα ζητήματα που προκύπτουν, καθώς και τα ονόματα των φοιτητών, διευθετούνται
και εγκρίνονται από τα συλλογικά όργανα του Τμήματος.
Ειδικότερα, μέσω της Πρακτικής Άσκησης, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές, να:


γνωρίσουν το εργασιακό περιβάλλον και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας



γνωρίσουν την δομή και λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και
οργανισμών και να αποκτήσουν επαγγελματική συνείδηση



αποκομίσουν εμπειρίες σε μια θέση εργασίας, που όχι μόνο μπορεί να
αξιοποιηθεί στο βιογραφικό τους, αλλά και να χρησιμοποιηθεί ως πυξίδα για
μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές



γνωρίσουν την αξία και τις ιδιαιτερότητες της ομαδικής λειτουργίας, καθώς και
της συνεργασίας με άλλα πρόσωπα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου



διαπιστώσουν τις δυνατότητες, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά τους
εντός της πραγματικότητας και των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος
αναπτύσσοντας επαγγελματική συνείδηση, ωριμότητα και «μεταβιβάσιμες»
επαγγελματικές δεξιότητες (όπως επικοινωνιακές, οργανωτικές – συντονιστικές
κλπ).



χρησιμοποιήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και την υποδομή της
επιχείρησης ή του οργανισμού που ασκούνται, ώστε να εφαρμόσουν τις
επιστημονικές τους γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας

Από το «έντυπο αξιολόγησης των εταιριών/οργανισμών/ιδρυμάτων» φαίνεται ότι:
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το ποσοστό των θετικών εντυπώσεων των εταιρειών για τη συνολική παρουσία
των φοιτητών του Τμήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε αυτές είναι
υψηλό.



φοιτητές του Τμήματος συμμετείχαν στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης στις
δραστηριότητες της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας κι έτυχαν πολλών
θετικών σχολίων από τον πρώην Πρόεδρο της Α.ΔΙ.Π. κ. Σπύρο Αμούργη, ο
οποίος έστειλε σχετική συγχαρητήρια επιστολή στον Πρόεδρο του Τμήματος.



οι εταιρείες/οργανισμοί/ιδρύματα δήλωσαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν την
εμπλοκή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και στο μέλλον.



πολλές εταιρείες/οργανισμοί/ιδρύματα σκοπεύουν να συνεχίσουν συνεργασία με
το Τμήμα προσλαμβάνοντας στο μέλλον φοιτητές από αυτό, ανεξαρτήτως του
προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης.



η παρουσία των φοιτητών στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με τους εκεί
επιβλέποντές

τους

δε

δημιούργησε

προβλήματα/εμπόδια

στην

παραγωγή/λειτουργία τους, γεγονός που καταμαρτυρεί την πλήρη και χωρίς
προβλήματα ενσωμάτωση των φοιτητών στο περιβάλλον εργασίας και την
παραγωγική διαδικασία των εταιρειών.
Από το «έντυπο αξιολόγησης των φοιτητών» φαίνεται ότι:


η

συνεργασία

των

φοιτητών

με

τους

υπεύθυνους

των

εταιρειών/οργανισμών/ιδρυμάτων που απασχολήθηκαν ήταν πολύ καλή ή
άριστη, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι φοιτητές εντάχθηκαν απρόσκοπτα στο
περιβάλλον εργασίας και την παραγωγική διαδικασία.


η πλειοψηφία των φοιτητών δήλωσε ότι το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης
κάλυψε ικανοποιητικά τις προσδοκίες τους.



η πλειοψηφία των φοιτητών δήλωσε ότι η διαδικασία μάθησης που αναπτύχθηκε
στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, παρακίνησε το αίσθημα ενεργού
συμμετοχής τους, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι φοιτητές εντάχθηκαν γρήγορα
στο περιβάλλον εργασίας και τις διαδικασίες εκπαίδευσης από τις εταιρείες.

Από όλα τα παραπάνω, τεκμαίρεται η σπουδαιότητα της Πρακτικής Άσκησης για
τους φοιτητές. Το πρώτο μέλημα του γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι να
δημιουργηθεί ένα δίκτυο διασύνδεσης, με όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς που
θα μπορούσαν να απασχολήσουν τους φοιτητές για το χρονικό διάστημα που
ορίζεται για την πρακτική τους. Η βασική προϋπόθεση που τηρείται πάντα στην
επιλογή και αξιολόγηση ενός φορέα είναι η συνάφεια του αντικειμένου του φορέα
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υποδοχής με τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες που θέτουν οι ίδιοι οι φοιτητές.
Ουσιαστικά, η αντιστοίχιση των φοιτητών με τους φορείς πραγματοποιείται κατόπιν
συζήτησης με τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ως εκ τούτου, φροντίζει προσωπικά ώστε να υπάρχει η
σωστή τοποθέτηση και αξιοποίησή τους στον εκάστοτε φορέα. Σκοπός της
πρακτικής, άλλωστε, είναι η εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον του
φορέα εκτέλεσης της Πρακτικής, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα εφόδια για τη
μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Για το σκοπό αυτό, ο επιστημονικός
υπεύθυνος έχει τηλεφωνική, αλλά και κατά περίπτωση προσωπική επικοινωνία με
τους ασκούμενους φοιτητές, ούτως ώστε να ελέγχει την σωστή έκβαση της
διαδικασίας.
Οι φορείς υποδοχής των φοιτητών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
είναι στην πλειοψηφία τους φορείς του δημοσίου, με επικρατέστερο το Υπουργείο
Εξωτερικών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μεγάλη συνάφεια του αντικειμένου
του φορέα με την διδακτική ύλη του τμήματος. Άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς είναι η
Βουλή των Ελλήνων, το ΕΚΕΜ, το ΕΛΙΑΜΕΠ, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, το
Οικονομικό Επιμελητήριο, η ΕΡΤ, ο ΟΤΕ, η Ελληνική Ένωση για την Ατλαντική και
Ευρωπαϊκή Συνεργασία (Σύνδεσμος ΝΑΤΟ), το Ελληνικό Συμβούλιο για
Πρόσφυγες, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ActionAid,
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
η ΣΙΒΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ, o όμιλος Folli Follie , το Ινστιτούτο Έρευνας
& Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, η ΑΔΙΠ, κ.ά.
Στις περιπτώσεις διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης σε φορείς του δημοσίου, οι
φοιτητές δεν είχαν την δυνατότητα να παρατείνουν την παρουσία τους στον
αντίστοιχο φορέα, καθώς οι δημόσιοι φορείς δεν μπορούν να εξασφαλίσουν
συνέχιση της συνεργασίας τους με τους φοιτητές. Αντίθετα, στις περιπτώσεις
διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης σε ιδιωτικούς φορείς έχουν παρουσιαστεί
ευκαιρίες για συνέχιση της απασχόλησης των φοιτητών στον φορέα υποδοχής τους
και μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης. Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή
μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα
εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης, αλλά και τηλεφωνική επαφή με τους
ασκούμενους φοιτητές για να διαπιστωθεί η εύρυθμη υλοποίηση της Πρακτικής τους
Άσκησης.
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Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα ενισχύεται περαιτέρω και από τη δυνατότητα
πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό που αναφέρθηκε στην υποενότητα 3.1.4 και
αφορά το Πρόγραμμα ERASMUS Placement.
3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών6
Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς το
ακαδημαϊκό έτος 2015-16 λειτούργησαν τέσσερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών: 1) το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Σπουδές», 2) το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια:
Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία», 3) το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα»
και 4) το ««Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών BRICS: Οικονομία – Κοινωνία –
Εξωτερική Πολιτική» .

Α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Σπουδές
3.2.1(α)Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ομώνυμο τίτλο ήτοι,
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές». Η
απόδοσή του στα Αγγλικά είναι: Master’s in International and European Studies.

3.2.2(α) Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών.7
Το ΠΜΣ οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα.
Στη στελέχωσή του προβλέπεται η συμμετοχή μελών ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια,
όπως εξέχουσες προσωπικότητες με υψηλή εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του
ΠΜΣ.

Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για καθένα από τα ΠΜΣ.
7
Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
6
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Το ΠΜΣ του Τμήματος έχει συνάψει συμφωνία με το αντίστοιχο ΠΜΣ «Δρόμοι
προς τις δημοκρατίες» (Roads to democracies) του Πανεπιστημίου του Siegen στο
πλαίσιο

της

ενίσχυσης

της

Ελληνογερμανικής

Συνεργασίας,

δράση

που

χρηματοδοτείται από τη DAAD. Η σχετική συνεργασία βασίζεται σε πρόταση που
προκρίθηκε σε ανταγωνιστική βάση έναντι άλλων προτάσεων που υποβλήθηκαν από
ελληνικά και γερμανικά πανεπιστήμια. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Siegen προβλέπει κινητικότητα μελών ΔΕΠ για διδασκαλία και
έρευνα καθώς και κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων
διδακτόρων. Επίσης, προβλέπονται εργαστήρια (workshops), θερινά σχολεία
(summer schools), κοινά μαθήματα εξ’ αποστάσεως στα αγγλικά, συνέδρια και
δημοσιεύσεις. Ενδεικτικά στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας το Τμήμα
διοργάνωσε από κοινού με το Τμήμα Ιστορίας (Faculty I) του Πανεπιστημίου του
Siegen σειρά workshop, τον Οκτώβριο του 2014 και τον Απρίλιο του 2015. Επίσης,
συνδιοργάνωσε με το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Siegen Θερινό
Σχολείο το Σεπτέμβριο του 2014 και του 2015. Ενδεικτικά, 31 Aυγούστου-5
Σεπτεμβρίου 2015 διοργανώθηκε το Summer School με θέμα "Migration in History
Labour Migration, Brain Drain and Refugees Current Problems and Analyses", ενώ
15-16 Απριλίου 2016 διοργανώθηκε Workshop στο Πανεπιστήμιο του Siegen με
θέμα "Democracy, Checks and Balances in Europe. Alternative Perspectives”.
3.2.3(α) Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας;
 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο
αποτελεσματικές είναι;
 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;
 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;

Οι στόχοι του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι και οι στόχοι του
ΠΜΣ στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» και όπως το ΠΠΣ του Τμήματος
βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις ανάγκες της κοινωνίας. Αναλυτικά οι στόχοι
του ΠΜΣ περιγράφονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση ίδρυσής του.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές
Σπουδές» περιλαμβάνει τους ακόλουθους διακηρυγμένους σκοπούς:
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Την παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα επιμέρους γνωστικά
πεδία Διεθνών Σχέσεων – Διεθνούς Οικονομικής - Διεθνούς Δικαίου, τα οποία
αποτελούν τα κατ’ εξοχήν θέματα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.



Την υποστήριξη της έρευνας σε όλα τα γνωστικά πεδία των Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών.



Τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των
ελληνικών ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών και της
οικονομίας και κοινωνίας γενικότερα.



Τη δημιουργία μιας οργανωτικής υποδομής που να ενισχύει την συνεργασία με
αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού.



Τη συστηματική συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.



Την προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των
σχέσεων των ελληνικών ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών
μεταξύ τους αλλά και με αντίστοιχους οργανισμούς και υπηρεσίες του
εξωτερικού.



Την παροχή ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους
οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Όλα τα ενημερωτικά στοιχεία για το ΠΜΣ διατίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα του
Τμήματος. Επίσης το ΠΜΣ εκδίδει έντυπο ενημερωτικό Φυλλάδιο – Οδηγό
Σπουδών.
Την αρμοδιότητα παρακολούθησης της λειτουργίας του ΠΜΣ και της ανταπόκρισης
στους στόχους του έχει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΣΕ-ΠΜΣ εφ’ εξής) και
η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ εφ’ εξής) του Τμήματος. Η ΣΕ-ΠΜΣ
απαρτίζεται από πέντε τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος από αυτά που έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία
ορίζονται από την ΓΣΕΣ.
Η υλοποίηση του Προγράμματος μαθημάτων του ΠΜΣ παρακολουθείται
συστηματικά από τα αρμόδια όργανα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας επίτευξης των στόχων του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη
δομή του Προγράμματος, δηλαδή στην κατανομή και ενημέρωση για τα
προσφερόμενα μαθήματα. Τα τελευταία προσδιορίζονται από την ΓΣΕΣ μετά από
εισήγηση της ΣΕ-ΠΜΣ.
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Δεν υπάρχει θεσμική διαδικασία παρακολούθησης των αποφοίτων του ΠΜΣ αλλά
από άτυπες ενημερώσεις η μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων είτε ενίσχυσε τη θέση
της στην αγορά εργασίας (ιδιαίτερα όσοι ήταν ήδη απασχολούμενοι) είτε με επιτυχία
συνέχισε σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο. Το Τμήμα επιχειρεί να διατηρεί επαφή με
τους αποφοίτους. Ειδικότερα, σε όλες τις ανοικτές εκδηλώσεις του Τμήματος
προσκλήσεις / ειδοποιήσεις αποστέλλονται σε όλους τους αποφοίτους του ΠΜΣ.
Στην συλλογή τέτοιων στοιχείων θα διευκόλυνε η λειτουργία Συλλόγου Αποφοίτων
του Τμήματος αλλά στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί ισχυρή παράδοση. Το
Τμήμα τους έχει ενθαρρύνει να φτιάξουν Σύλλογο Αποφοίτων προσφέροντάς τους
και χώρο.

3.2.4(α) Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη
λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;8
 Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των
μαθημάτων;
 Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής /
μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
 Ποιά είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής
περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των
μαθημάτων;
 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων
δραστηριοτήτων;
 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ
των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων;
Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των
μαθημάτων;
 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;

Το ΠΜΣ έχει αναπτύξει ένα λειτουργικό και συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών που
ανταποκρίνεται πλήρως στην συνθετότητα των γνωστικών αντικειμένων που
θεραπεύει. Όπως αναφέρθηκε και για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα τα γνωστικά
αντικείμενα έχουν διεπιστημονικές (interdisciplinary) και πολυεπιστημονικές
(multidisciplinary) απαιτήσεις. Στο ΠΜΣ η πρόκληση του γνωστικού αντικειμένου
ενισχύεται από την αντίστοιχα διεπιστημονική και πολυεπιστημονική σύνθεση του
σώματος των μεταπτυχιακών φοιτητών. Για το λόγο αυτό το Πρόγραμμα
περιλαμβάνει σειρά εντατικών προκαταρτικών μαθημάτων που απευθύνεται στους
νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ιδιαίτερα αυτούς που προέρχονται
από αλλά γνωστικά πεδία. Αυτά περιλαμβάνουν:

8

Συμπληρώστε τους Πίνακες 13.1 και 13.2.
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(Α) συνεκτικές εισαγωγικές εισηγήσεις στις βασικές αρχές των τριών γνωστικών
πεδίων του ΠΜΣ.
(Β) «Μεθοδολογία της Έρευνας» στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ, και
(Γ) Αγγλική και Γαλλική Ορολογία.
Η διάρκεια του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος είναι περίπου δύο εβδομάδες
και προηγείται της έναρξης του Προγράμματος Μαθημάτων. Η εμπειρία λειτουργίας
του ΠΜΣ έχει δείξει ότι η επιλογή οργάνωσης αυτού του προπαρασκευαστικού
μέρους είναι υψηλής χρηστικής αξίας. Με την παροχή σε συστηματικό πλαίσιο των
απαραίτητων εισαγωγικών γνώσεων στα γνωστικά πεδία του Προγράμματος
πραγματώνεται ο διακηρυγμένος από το ΠΜΣ στόχος της διεπι- και πολύεπιστημονικότητας. Συνοψίζοντας, το πρόγραμμα καλύπτει τυχόν κενά, ενώ
επικεντρώνει στην Μεθοδολογία, για την αποσαφήνιση των μεθοδολογικών αρχών
και εργαλείων που μπορούν με επάρκεια να υποστηρίξουν τη μεταπτυχιακή έρευνα
και την Ορολογία καθώς η γλωσσική επάρκεια έχει ήδη καλυφθεί με την
συμπερίληψή της γνώσης ξένων γλωσσών στα κριτήρια εισαγωγής στο ΠΜΣ.
Η δομή που έχει αναπτύξει το ΠΜΣ ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις έντασης
γνώσης για την εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Με την
ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι απόφοιτοι πέρα από την εμβάθυνση που επιλέγουν ως
συνέπεια της θεματικής της διπλωματικής που εκπονούν, έχουν στέρεα εξειδίκευση
σε τρία γνωστικά πεδία. Αυτό επιτυγχάνεται από τη δομή του προγράμματος
σπουδών και τις προσφερόμενες ώρες διδασκαλίας. Ειδικότερα, προσφέρει 15
μαθήματα διάρκειας 33 διδακτικών ωρών, ήτοι 495 ώρες διδασκαλίας. Το ΠΜΣ έχει
αναπτυχθεί με αναφορά στο υπόδειγμα (concept) «3 σε 1» γνωστικά πεδία (Διεθνείς
Σχέσεις, Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Ευρωπαϊκές Σπουδές) που συνιστά η
κεντρική επιταγή του διεπιστημονικού του χαρακτήρα. Ως εκ τούτου υπερτερεί έτσι
σημαντικά, αν συγκριθεί με ένα μέσο Μεταπτυχιακό της Ελλάδας ή του εξωτερικού
που οι προσφερόμενες ώρες διδασκαλίας κυμαίνονται στις 160, καθώς το ΠΜΣ του
Τμήματος παρέχει στους αποφοίτους του εκείνη την προστιθέμενη αξία που τους
επιτρέπει να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την φοίτησή τους στο Πρόγραμμα στις
μελλοντικές τους επαγγελματικές και ερευνητικές επιλογές. Στόχος του ΠΜΣ είναι η
δημιουργία αποφοίτων «leaders» στον χώρο τους.
Το ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας.
Για την απόκτηση του ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δεκαπέντε (15)
μαθημάτων (τύπου core-seminar) και η επιτυχής υποστήριξη Μεταπτυχιακής
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Εργασίας Ειδίκευσης / Διπλωματικής που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο
φοίτησης. Το τέταρτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής,
η διδασκαλία μαθημάτων αφορά αποκλειστικά τα τρία πρώτα εξάμηνα.
Η ΓΣΕΣ με εισήγηση της ΣΕ-ΠΜΣ προσδιορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε
έτος εισαγωγής παρέχοντας ένα ενημερωμένο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Μαθημάτων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν
και να ολοκληρώσουν επιτυχώς στο πλαίσιο των τριών διδακτικών εξαμήνων το
σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων. Τα οποία από το 8ο έτος εισαγωγής νέων
μεταπτυχιακών φοιτητών έχει μειωθεί στα 15. Στόχος της μείωσης των μαθημάτων
με μικρή αύξηση των ωρών διδασκαλίας ήταν να ενισχυθεί η εμβάθυνση στα
επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και να μειωθεί ο κατακερματισμός.
Οι Πίνακες 13.1 και 13.2 παρέχουν αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα στο
ΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
Η ΣΕ-ΠΜΣ παρακολουθεί στενά την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και
στη βάση αυτή μπορεί να παρέμβει και με εισήγηση στη ΓΣΕΣ να αντιμετωπίσει
τυχόν θέματα. Επίσης, είναι στα πλαίσια των δύο αυτών κεντρικών οργάνων και σε
συνεργασία με τους αρμόδιους διδάσκοντες που επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός και
συντονισμός της ύλης κάθε μαθήματος. Από την εμπειρία υλοποίησης του
Προγράμματος προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κενά ύλης ούτε και επικαλύψεις πέρα
από τις λειτουργικές.
Οι αξιολογήσεις των φοιτητών υποστηρίζουν τη θέση αυτή. Ο Πίνακας VΙ(α) που
ακολουθεί παρέχει τους μέσους όρους από τις γνώμες που κατέθεσαν οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ για κάθε μάθημα το οποίο παρακολούθησαν τo
ακαδημαϊκό έτος 2015-16 καταδεικνύει τις θετικές γνώμες για κάθε επιμέρους
διάσταση των μαθημάτων που προσφέρονται. Σημαντικά υψηλότερες και
ενθαρρυντικές για τη δομή του Προγράμματος μαθημάτων είναι οι γνώμες που
αφορούν: «τους στόχους», «τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σύγγραμμα, σημειώσεις,
πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;» και την «ανταπόκριση της ύλης
στους στόχους». Οι δείκτες συνολικά παρουσιάζουν μία άνοδο το ακαδημαϊκό έτος
2015-16 σε σύγκριση με το 2014-15.
ΠΙΝΑΚΑΣ VΙα: Συνολική αξιολόγηση μαθημάτων ΠΜΣ - ΔΕΣ, 2015-16
2015-2016
«Το Μάθημα»
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5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης όπου: 1 = «καθόλου / απαράδεκτη», 2=
«λίγο / μη ικανοποιητική», 3 = «μέτρια», 4 = «πολύ / ικανοποιητική», και
5 = «πάρα πολύ / πολύ καλή»

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;
Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του
μαθήματος;
Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;
Το εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες, άρθρα, μελέτες περιπτώσεων
κλπ.) που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε;
Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σύγγραμμα, σημειώσεις, πρόσθετη
βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;
Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις
σημειώσεις;
Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη;
Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος,
εάν υπάρχουν;

4,15
4,08
4,01
4,00
4,04
3,88
4,06
3,82

Τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες
και πανεπιστημιακοί από το Τμήμα αλλά και από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος ή
άλλων Ιδρυμάτων. Όταν κριθεί απαραίτητο οι διδάσκοντες ενισχύονται και από
εξωτερικούς ανάλογα με το περιεχόμενο του μαθήματος. Το ΠΜΣ πάντα
διευκολύνει και στηρίζει την προσπάθεια για διασφάλιση υψηλής ποιότητας
μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

3.2.5(α) Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;
 Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των
φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα;
 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή;
 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;
 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία;

Η αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με εξετάσεις
που

μπορεί

να

υποχρεωτικές/προαιρετικές

είναι

γραπτές,

εργασίες,

προφορικές,

ερωτήσεις

πολλαπλών

εργαστηριακές,
επιλογών

ή

οποιοσδήποτε συνδυασμός όλων των ανωτέρω. Την ευθύνη φέρει ο διδάσκοντας
αλλά πάγια πρακτική είναι η κοινοποίηση στους φοιτητές του τρόπου αξιολόγησης
της επίδοσής τους στο μάθημα με την έναρξη του μαθήματος. Στις δε περιπτώσεις
όπου η αξιολόγηση προκύπτει μέσα από τη σύνθεση μεθόδων εξέτασης τότε με την
έναρξη του μαθήματος ο διδάσκοντας ενημερώνει για την επιμέρους κατανομή
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βαρύτητας κάθε εξεταστικής δραστηριότητας στην τελική βαθμολογία, πχ. 10%
παρουσίαση στην αίθουσα, 25% γραπτή εργασία, 65% τελική γραπτή εξέταση.
Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται και στο ΠΠΣ του Τμήματος όταν ο
διδάσκοντας κρίνει ότι ο διδακτικός στόχος τους μαθήματος επιτυγχάνεται καλύτερα
μέσα από συνθετική διαδικασία αξιολόγησης.
Η έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών για τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος
(ουσιαστικά με την έναρξη του εξαμήνου), η δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών
στο «γραπτό» τους και στη συζήτηση με τον διδάσκοντα παρέχουν εχέγγυα
διαφάνειας. Ακόμη και αν η εξέταση είναι προφορική η πάγια τακτική είναι η
εξέταση να γίνεται σε ομάδες, γεγονός που κατ’ ελάχιστον διασφαλίζει την
διαφάνεια και την αξιοπιστία της αξιολόγησης.
Η κλίμακα αξιολόγησης του μεταπτυχιακού είναι η δεκαβάθμια.
Σημειώνεται δε ότι η μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης / διπλωματική εξετάζεται
από τριμελή επιτροπή σε δημόσια υποστήριξη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον/την
επιβλέποντα/ουσα και δύο μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προτείνονται
και εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ. Ο δε χρόνος της υποστήριξης ανακοινώνεται από την
Γραμματεία και η διαδικασία είναι ανοικτή σε κοινό.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου έτους φοίτησης υποβάλλεται σε σχετικό
έντυπο πρόταση σχετικά με το θέμα και τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής
εργασίας ειδίκευσης / διπλωματικής. Η ΣΕ-ΠΜΣ και η ΓΣΕΣ εγκρίνουν τον τίτλο
και τον επιβλέποντα. Το ΠΜΣ τηρεί αυστηρά το κριτήριο της συνάφειας τόσο για
την παρακολούθηση όσο και για τη συμμετοχή σε τριμελή επιτροπή αξιολόγησης
μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης/ διπλωματικής.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρωτοτυπία και τον ερευνητικό χαρακτήρα της
εργασίας αλλά και στην απαρέγκλιτη τήρηση της επιστημονικότητας στην εκπόνηση
και την παρουσίαση της εργασίας.
Το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων στο ΠΜΣ και η υπευθυνότητα με την οποία
ανταποκρίνονται στο έργο τους αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση που έλαβαν
σχετικά με την διαδικασία εξέτασης μέσω γραπτών ή/και προφορικών εργασιών (βλ.
Πίνακα VII(α)). Και στην αξιολόγηση των εργασιών παρουσιάζεται βελτίωση των
δεικτών το έτος 2015-16 συγκριτικά με το έτος 2014-15.
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ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙα: Συνολική αξιολόγηση διαδικασίας γραπτών ή/και προφορικών
εργασιών, ΠΜΣ ΔΕΣ, 2015-16
Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές
εργασίες:

2015-16

5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης όπου: 1 = «καθόλου / απαράδεκτη», 2= «λίγο
/ μη ικανοποιητική», 3 = «μέτρια», 4 = «πολύ / ικανοποιητική», και 5 =
«πάρα πολύ / πολύ καλή»

α)Βαθμός ανταπόκρισης διδάσκοντα
Το θέμα της εργασίας δόθηκε εγκαίρως;
Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των
εργασιών ήταν λογική;
Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;
Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά;
Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το
συγκεκριμένο θέμα;
β) Συντελεστές θεσμικού πλαισίου
Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;
Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;

4,30
4,38
4,31
4,28
4,22

3,91
3,97

3.2.6(α) Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Το ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι τα
δίδακτρα που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος.
Η ΣΕ-ΠΜΣ και η ΓΣΕΣ έχουν την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού του ΠΜΣ
με την τελική έγκριση από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς που
φέρει την λογιστική ευθύνη και παρακολουθεί την ορθή εκταμίευση.
Οι πόροι του ΠΜΣ λειτουργούν ανταποδοτικά καθώς χρησιμοποιούνται για την
κάλυψη των αναγκών του σε εξοπλισμό, μαθησιακό υλικό, χρηματοδοτήσεις
επιστημονικών δράσεων στο πλαίσιο του ΠΜΣ και λειτουργικές δαπάνες.
Το ΠΜΣ έχει ορίσει δύο ετήσια αριστεία με τη μορφή απαλλαγή διδάκτρων (tuition
waivers) στους φοιτητές που πρώτευσαν. Το ΠΜΣ επίσης αναζητά και χορηγίες για
την παροχή υποτροφιών. Επίσης υποτροφίες με την μορφή «Grants» δίνονται σε
Υποψήφιους Διδάκτορες για την στήριξη της έρευνάς τους και την συμμετοχή σε
διεθνή συνέδρια μετά από εισήγηση της ΣΕ-ΠΜΣ και έγκριση από τη ΓΣΕΣ.
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3.2.7(α) Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών
φοιτητών;9
 Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών;
 Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;
 Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;10
 Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών;
 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών;

Η διαδικασία επιλογής γίνεται στη βάση φακέλου υποψηφιότητας και συνέντευξης
και ακολουθεί τα οριζόμενα από το Νόμο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην
Ελλάδα. Πρόκειται για διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία που εξετάζει
πολύπλευρα κάθε υποψηφιότητα με σκοπό ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων να
περιλαμβάνει τις ισχυρότερες και πιο συναφείς υποψηφιότητες.
Της διαδικασίας επιλογής προηγείται η δημοσίευση προκήρυξης υποβολής αιτήσεων
στον τύπο και την ιστοσελίδα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Σε αυτή
αναφέρονται τα κριτήρια και η διαδικασία που ακολουθείται. Στη βάση των τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων που περιλαμβάνονται στους φακέλους υποψηφιότητας
γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ακολουθεί συνέντευξη των υποψηφίων
και ο τελικός Πίνακας επιτυχόντων προκύπτει από τη συνεκτίμηση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων όπως αυτά προκύπτουν από τα δύο στάδια της διαδικασίας.
Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων διενεργεί ορισμένη από τη ΓΣΕΣ Επιτροπή
Αξιολόγησης και ο Πίνακας αποτελεσμάτων στη συνέχεια και μετά το πέρας της
διαδικασίας επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ.
Η πολλαπλότητα των σταδίων της διαδικασίας, το πολυπρόσωπο των οργάνων που
διενεργούν τη διαδικασία και ο ανοικτός χαρακτήρας της διασφαλίζει τη διαφάνεια
και αξιοπιστία της.
Στον Πίνακα 4 παρέχοντα τα στοιχεία από προηγούμενες διαδικασίες του ΠΜΣ.
Είναι προφανής η υψηλή ζήτηση εγγραφής για το Πρόγραμμα και η όποια κάμψη
στον αριθμό των αιτήσεων συνδέεται με την οικονομική κρίση και τις παρεπόμενες
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι οικογένειές τους στην συνέχιση
μεταπτυχιακών σπουδών. Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το ΠΜΣ του
Τμήματος κατά καμία έννοια δεν συνιστά «πέμπτο έτος» σπουδών για τους
αποφοίτων του Τμήματος αντίθετα είναι ανταγωνιστικό και με υψηλή

9

Συμπληρώστε τον Πίνακα 4.
Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί με βάση τα στοιχεία που συμπληρώσατε στον Πίνακα 4.

10
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αναγνωρισιμότητα ικανή να του επιτρέπει να προσελκύσει στην συντριπτική
τους πλειοψηφία υποψηφίους, αποφοίτους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Στην αναγνωρισμότητα του ΠΜΣ του Τμήματος έχει συμβάλλει και ο μεγάλος
αριθμός εκδηλώσεων, διαλέξεων, κλπ που οργανώνει το ΠΜΣ οι οποίες είναι
ανοικτές σε όλη την επιστημονική κοινότητα. Σημαντική συμβολή έχει επίσης η
ανάπτυξη υπό την αιγίδα του Τμήματος του European Parliament Simulation
(EUROPAS) το οποίο έχει ήδη στο ενεργητικό του πέντε (5) επιτυχείς διοργανώσεις
με τη συμμετοχή φοιτητών από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας. Ο αριθμός των
φοιτητών που συμμετείχε ξεπέρασε τους 300. Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει σε
δράσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο της Student Association for International Affairs
(SAFIA).
3.2.8(α) Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ;
 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);
 Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;

Το ΠΜΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Τμήμα. Ουσιαστικά όλες οι
δραστηριότητες του Τμήματος είναι ανοικτές για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Υποστηρίζεται η συμμετοχή ερευνητών αναγνωρισμένων ερευνητικών και
πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως και αναγνωρισμένων για την
εμπειρία και/ή τις ειδικές τους γνώσεις ειδικών στο πλαίσιο της διδακτικής
διαδικασίας. Αυτό γίνεται μετά από έγκριση της ΓΣΕΣ κατόπιν εισήγησης της ΣΕΠΜΣ, στην οποία υποβάλλει σχετικό αίτημα ο συντονιστής ενός μαθήματος.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ πληθώρα ομιλητών έχουν προσκληθεί. Όπως
αναλυτικά παρουσιάζεται στις Ενότητες 5 και 6 είναι σημαντικός ο αριθμός των
ξένων πρέσβεων, ελλήνων και ξένων διπλωματών, κορυφαίων στελεχών
επιχειρήσεων και ξένων ακαδημαϊκών που έχουν κληθεί ως ομιλητές. Ενδεικτικά
στις 29/3/2016 πραγματοποιήθηκε Διάλεξη με θέμα «Σύγχρονη Διεθνής και Εθνική
Οικονομική Διπλωματία» από την Πρέσβη Κυρία Κωνσταντίνα Κολιού, Γενική
Διευθύντρια Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Ελληνικού Υπουργείου των
Εξωτερικών στο πλαίσιο του μαθήματος «Διεθνές Εμπορικό και Νομισματικό
Σύστημα» του ΠΜΣ ΔΕΣ.
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Επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η επαφή των μεταπτυχιακών φοιτητών με άλλους
ερευνητές και ειδικούς στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει και εκπαιδευτικά ταξίδια,
όπως στις ΗΠΑ (ΟΗΕ), τις Βρυξέλες (ΕΕ, NATO). Ενδεικτικά στις 30/1- 7/2/2016
πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή μεταπτυχιακών φοιτητών στη Νέα Υόρκη
σε συνεργασία με το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια:
Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία». Επίσης στις 03-07/04/2016 4 μεταπτυχιακοί
φοιτητές του Τμήματος συμμετείχαν στο Research Students Seminar με τίτλο
"Uneasy

Neighbours: The European Union, Israel and Palestine" που

πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο
Ben Gurion.
Επίσης, υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος με ιδρύματα και φορείς
του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS και ERASMUS Placement, για
την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας σε ίδρυμα, πανεπιστημιακό ή ερευνητικό
του εξωτερικού.
Β. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια:
Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία
3.2.1(β)Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει τίτλο «Ενέργεια:
Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία». Η απόδοσή του στα Αγγλικά είναι: Master in
Energy: Strategy, Law & Economics

3.2.2(β) Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών.11
Το ΠΜΣ οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα.
Στη στελέχωσή του προβλέπεται η συμμετοχή μελών ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια
της Ελλάδος (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ) και του εξωτερικού (NYU, Fordham, Columbia
κλπ), όπως εξέχουσες προσωπικότητες με υψηλή εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία
του ΠΜΣ. Αναλυτικά οι διδάσκοντες είναι:

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
11

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

50


























Chioureas Christina (Juris Doctorate, University of California Berkeley),
Senior Associate Attorney, Public International Law and Arbitration,
Chadbourn & Parke LLP New York, Adjunct Professor of Law, School of
Law, Fordham University, New York
Kalatzakos Sophia (B.A. Yale, M.A. School of International & Public
Affairs, Columbia University, PhD in international relations), Distinguished
Professor in Environmental Studies and Public Policy, New York University
(NYU)
Mavraki Tina (ΒΑ Oxford, MSc London Business School), Structured
Finance Manager, Noble Group
Panagopoulos George (B.C.L., D.Phil., School of Law, Oxford University),
Managing Partner (Piraeus), Reed Smith LLP
Ασλάνογλου Μιλτιάδης (MSc in Energy Economics and Policy, Imperial
College
London,
ΠΜΣ
σε
Εφαρμοσμένα
Οικονομικά
και
Χρηματοοικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών),
Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
Αυλωνίτης Γεράσιμος (Χημ. Μηχ, ΕΜΠ, MSc in Petroleum Engineering,
Imperial College London, τ. επικεφαλής του Τμήματος Φυσικού Αερίου και
Πετρελαιοειδών ΡΑΕ (2005-2012), Σύμβουλος Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ
Γαλάνης Θεόδωρος (DEA Droit de l’Union européen Université PanthéonAssas Paris II, Διδάκτωρ Νομικής Université Paris I - Panthéon Sorbonne),
ex-ATER, Université Rouen, Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG
Internal Market)
Γεννηματάς Γεώργιος, Πρέσβης ε.τ., τ. γενικός Γραμματέας ΥΠΕΞ, τ.
Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα
Γεωργακέλλος Δημήτριος (Μ.Μηχ. ΕΜΠ, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Πειραιώς), Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Γεωργόπουλος Νικόλαος (M.Sc. London School of Economics, M.B.A.
Birmingham, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας), Καθηγητής
Στρατηγικής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Δαγούμας Αθανάσιος (Διδάκτωρ Ηλ. Μηχ. ΑΠΘ, τ. Senior Research
Associate, Cambridge Centre for Climate Change Mitigation research,
University of Cambridge), Λέκτωρ Οικονομικής της Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων, Τμήμα ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού ΠΕΚΑ
Ήφαιστος Παναγιώτης (Μ.Α. Manchester University, Ph.D. Université libre
de Bruxelles), Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων με έμφαση στις Στρατηγικές
Σπουδές του Τμήματος ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ
Καρακίτσου Κυριακή (Διδάκτωρ Χημ. Μηχ. Πανεπιστημίου Πατρών), Αν.
Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Εμπορίας ΔΕΠΑ ΑΕ
Καραμπατζός Αντώνης (LL.M. & Dr.iur. Universität Tübingen), Επίκουρος
Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών
Κεραμέως Νίκη (DEA, Université Panthéon-Assas Paris II, LL.M. on
International Arbitration and Litigation, Harvard Law School), ex-teaching
assistant, Université Panthéon-Assas Paris II), Δικηγόρος Αθηνών & Νέας
Υόρκης
Κοσμίδης Τιμολέων (LLM Eur. & Dr.iur Universität München), JProf &
Lehrbeauftragter - Universität München Max-Planck-Institut für Innovation
und Wettbewerb
Κότιος Άγγελος (M.A. & Ph.D. Universität Tübingen), Καθηγητής Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων, Τμήμα ΔΕΣ,
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Κοσμήτωρ Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών
ΠΑΠΕΙ
Λιάκουρας Πέτρος (LL.M. Yale University, Διδακτορικό Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ
Γιάννης Μανιάτης (Διδ. Μηχ. ΕΜΠ), Αν. Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς, τ. Υπουργός Ενέργειας,
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Μπέλλας Σπυρίδων (Διδάκτωρ Γεωλογίας Frei Universität Berlin), Δ/νση
Πετρελαϊκής Πολιτικής ΥΠΕΚΑ
Μπίκος Στυλιανός (PhD in Chemical Engineering, University of Leeds),
Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Προμήθειας Αερίου ΔΕΠΑ ΑΕ
Νικολάου Κωνσταντίνος (Διδάκτωρ Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών), τ.
Διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων ΕΛΠΕ, Μέλος ΔΣ
Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου, General Director Kanergy ltd και
Σύμβουλος της Energean Oil & Gas.
Παπαδημητρίου Στράτος (M.Sc., M.Sc & Ph.D. Polytechnic Institute of New
York), Καθηγητής Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Μεταφορών,
Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών σπουδών ΠΑΠΕΙ
Παπασωτηρίου Χαράλαμπος (M.A. & Ph.D. Stanford University),
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, Τμήμα ΔΕΣ,
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Παραβάντης Ιωάννης (M.Sc. & Ph.D. Northwestern University), Επίκουρος
Καθηγητής Διεθνών Πολιτικών στην Τεχνολογία, την Ενέργεια και το
Περιβάλλον, Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ
Πλατιάς Αθανάσιος (M.A. & Ph.D. Cornell University), Καθηγητής
Στρατηγικών Σπουδών, Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ
Πολέμης Μιχαήλ (Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών), τ. Προϊστάμενος
Τμήματος Οικονομικής Τεκμηρίωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
Επίκουρος Καθηγητής στη Βιομηχανική Οικονομική, Τμήμα Οικονομικής
Επιστήμης, ΠΑΠΕΙ
Ραπτόπουλος Νικόλαος (D.E.A. και Διδάκτωρ Université Catholique de
Louvain), Επίκουρος Καθηγητής της Στρατηγικής & Οικονομίας της
Τουρκίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς
Ρουκανάς Σπυρίδων (MA in International Political Economy, University of
Leeds, Διδάκτωρ ΔΠΘ), Λέκτωρ Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Τμήμα
ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ
Στρατή Αναστασία (PhD, University of Cardiff), τ. Λέκτωρ Νομικής ΔΠΘ,
Εμπειρογνώμων Δικαίου της Θάλασσας του Υπουργείου Εξωτερικών
Τζιαμπίρης Αριστοτέλης (M.Sc. & Ph.D., London School of Economics),
Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων με έμφαση στις Βαλκανικές και
Μεσογειακές Σχέσεις, Πρόεδρος Τμήματος ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ
Τζουγανάτος Δημήτριος (LL.M., University of Michigan Law School, Dr.
iur. Universität Tübingen), τ. Πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών
Φαραντούρης Νικόλαος (Μ.Jur & D.Phil, Oxford University), Αν.
Καθηγητής, Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο &
Πολιτικές Ανταγωνισμού, Ενέργειας & Μεταφορών, Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ
Φίλης Κωνσταντίνος (Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Reading),
Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) Παντείου
Πανεπιστημίου
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Χαροκόπος Μιχαήλ (Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών), Υπάλληλος του
Υπουργείου Εξωτερικών, Επιστημονικός Συνεργάτης Έδρας Jean Monnet
Χατζηεμμανουήλ Χρήστος (LL.M. & Ph.D., University College London),
Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Χρηματοοικονομικών και
Νομισματικών Θεσμών, Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ, Επισκέπτης Καθηγητής του
London School of Economics

Το Πρόγραμμα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Δίκαιο και
Πολιτικές της ΕΕ (Jean Monnet Char on EU law and Policies on Competition,
Energy and Transport), o κάτοχος της οποίας είναι και ο Διευθυντής του ΠΜΣ (καθ.
Ν. Φαραντούρης). Στο ίδιο πλαίσιο το ΠΜΣ συνεργάζεται επίσης με το EuroMediterranean University (EMUNI).
Επίσης, πρόσφατα, εγκρίθηκε συμφωνία συνεργασίας και του ΠΜΣ στην Ενέργεια
με το ΠΜΣ του Πανεπιστημίου του Siegen στο πλαίσιο της ενίσχυσης της
Ελληνογερμανικής Συνεργασίας, δράση που χρηματοδοτείται από τη DAAD. Η
σχετική συνεργασία βασίζεται σε πρόταση που προκρίθηκε σε ανταγωνιστική βάση
έναντι άλλων προτάσεων που υποβλήθηκαν από ελληνικά και γερμανικά
πανεπιστήμια. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Siegen προβλέπει
κινητικότητα μελών ΔΕΠ για διδασκαλία και έρευνα καθώς και κινητικότητα
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. Επίσης, προβλέπονται
εργαστήρια (workshops), θερινά σχολεία (summer schools), κοινά μαθήματα εξ’
αποστάσεως στα αγγλικά, συνέδρια και δημοσιεύσεις για την επόμενη τριετία.
3.2.3(β)Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας;
 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο
αποτελεσματικές είναι;
 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;
 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;

Οι στόχοι του ΠΜΣ στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία»
εναρμονίζονται με τους στόχους του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
και εν γένει του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αντανακλούν τις ανάγκες της
κοινωνίας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα συνδυάζει την ανάπτυξη της διεπιστημονικής
θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή. Τα μαθήματα αφορούν στο Δίκαιο,
τα Οικονομικά, τη Στρατηγική και τις Διεθνείς Σχέσεις καθώς και αμιγώς τεχνικά
ζητήματα και καλύπτουν όλο το φάσμα του ενεργειακού επιχειρείν και των όμορων
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αγορών και τομέων (βιομηχανία, ναυτιλία, εξωτερική πολιτική, ρυθμιστική πολιτική,
δημόσια διοίκηση, δικηγορία, συμβουλευτική κλπ.). Το Μεταπτυχιακό στην
Ενέργεια φιλοδοξεί να αποτελέσει δεξαμενή σκέψης και ιδεών, forum έρευνας και
καινοτομίας και φυτώριο στελεχών που θα κατακτήσουν ηγετικές θέσεις στις
επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, σε διεθνείς οργανισμούς, σε Ανεξάρτητες
Αρχές και εν γένει σε κρίσιμους τομείς λήψης αποφάσεων. Ήδη κατά το δεύτερο
έτος λειτουργίας του ΠΜΣ η ανταπόκριση των φοιτητών είναι εντυπωσιακή και
αυτό φαίνεται από τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων (πλέον των 250 αιτήσεων)
υποψηφίων φοιτητών.
Οι στόχοι του ΠΜΣ όπως αναφέρονται και στην σχετική Υπουργική Απόφαση
ίδρυσής του είναι:
1. Η εκπαίδευση για την απόκτηση επιστημονικού υποβάθρου σε όλο το φάσμα των
ενεργειακών υποθέσεων, στον τρόπο που ο τομέας της ενέργειας εντάσσεται στις
στρατηγικές εξελίξεις του 21ου αιώνα, στις κρατικές πολιτικές ενέργειας ενταγμένες
σε διμερείς, πολυμερείς και ευρωπαϊκές πολιτικές, στα νομικά και θεσμικά ζητήματα
που τίθενται καθώς και στα ζητήματα δικτύων και μεταφορών ενεργειακών πόρων
και πηγών ενέργειας, υπαρχόντων ή νέων.
2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο
και Οικονομία» προσεγγίζει τον τομέα της ενέργειας με τρόπο διεπιστημονικό, βάσει
του

οποίου

οι

σπουδαστές

θα

εκπαιδευτούν

ώστε

να

συνδέουν

τα

πολιτικοοικονομικά ζητήματα της ενέργειας με την θεσμική, οικονομική και
πολιτική διάσταση των ενεργειακών πολιτικών των Κρατών και της ΕΕ και να
εμβαθύνουν στον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές αυτές επηρεάζονται από τα
αλληλένδετα στρατηγικά και περιφερειακά ζητήματα.
3. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία» διαμορφώνεται έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που γεννά η
κατανόηση, ανάλυση και εμβάθυνση του ενεργειακού επιχειρείν, όπου στρατηγική,
πολιτική, δίκαιο, οικονομία και περιφερειακά ζητήματα συμπλέκονται και
αλληλοεπηρεάζονται.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση και προετοιμασία εξειδικευμένων και
ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν και θα αναλάβουν ενεργό
ρόλο στην διαμόρφωση του θεσμικού/ρυθμιστικού πλαισίου και της ελληνικής και
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ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Τέλος, το ΠΜΣ στοχεύει, μέσω της στενής
συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις και
τους διεθνείς θεσμούς που εμπλέκονται, στην αξιοποίηση και διάδοση των
πορισμάτων της επιστημονικής έρευνας στα πεδία χάραξης των ενεργειακών
πολιτικών, των συναρτημένων με αυτά διεθνών υποθέσεων και της στρατηγικής και
αποφάσεων τόσο σε πολιτικό και όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.
Όλα τα ενημερωτικά στοιχεία για το ΠΜΣ διατίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα του
Τμήματος στην Ελληνική και αγγλική γλώσσα:
(http://www.des.unipi.gr/metaptichiako-stin-energia/)
Επίσης το ΠΜΣ εκδίδει έντυπο ενημερωτικό Φυλλάδιο – Οδηγό Σπουδών.
Την αρμοδιότητα παρακολούθησης της λειτουργίας του ΠΜΣ και της ανταπόκρισης
στους στόχους του έχει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΣΕ-ΠΜΣ εφ’ εξής) και
η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ εφ’ εξής) του Τμήματος. Η ΣΕ-ΠΜΣ
απαρτίζεται από πέντε τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος από αυτά που έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία
ορίζονται από την ΓΣΕΣ.
Η υλοποίηση του Προγράμματος μαθημάτων του ΠΜΣ παρακολουθείται
συστηματικά από τα αρμόδια όργανα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας επίτευξης των στόχων του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη
δομή του Προγράμματος, δηλαδή στην κατανομή και ενημέρωση για τα
προσφερόμενα μαθήματα. Τα τελευταία προσδιορίζονται από την ΓΣΕΣ μετά από
εισήγηση της ΣΕ-ΠΜΣ.
Η λειτουργία του ΠΜΣ ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το ΠΜΣ στοχεύει
στην άμεση ένταξη των αποφοίτων στην αγορά και αυτό επιτυγχάνεται ήδη από την
περίοδο παρακολούθησης του ΠΜΣ από φοιτητές: πολλές εταιρείες (δικηγορικές,
ενεργειακές, ναυτιλιακές) αναζητούν φοιτητές του προγράμματος και αποφοίτους
για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες τους (βλ. ιστοσελίδα του ΠΜΣ). Στο πνεύμα αυτό,
το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέραν των τακτικών διαλέξεων και σεμιναρίων, ομιλίες
και παρουσιάσεις σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, διυλιστήρια, σταθμούς
ανεφοδιασμού κλπ. καθώς και επιδοτούμενες εκπαιδευτικές εκδρομές σε ινστιτούτα
έρευνας και ανάλυσης, ανεξάρτητες αρχές, ενεργειακές επιχειρήσεις και βιομηχανίες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, μετά το πέρας του Β΄ Εξαμήνου και στο
πλαίσιο εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, δίδεται η δυνατότητα πρακτικής
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άσκησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, Ευρωπαική
Επιτροπή, κλπ.), αλλά και σε άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου οι
φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να
αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.
Γενικότερα,

το ΠΜΣ διατηρεί επαφή με τους αποφοίτους και επιδιώκει την

επικοινωνία με την αγορά αλλά και άλλους αποφοίτους άλλων ΠΜΣ του Τμήματος
και του Πανεπιστημίου Πειραιώς εν γένει. Ειδικότερα, σε όλες τις ανοικτές
εκδηλώσεις του Τμήματος προσκλήσεις / ειδοποιήσεις αποστέλλονται σε όλους τους
αποφοίτους των ΠΜΣ του Τμήματος. Στην συλλογή τέτοιων στοιχείων θα
διευκολύνει η λειτουργία Συλλόγου Αποφοίτων. Γι’ αυτό το ΠΜΣ έχει ενθαρρύνει
του φοιτητές να δημιουργήσουν Σύλλογο Αποφοίτων προσφέροντάς τους και χώρο.
3.2.4(β) Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη
λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;12
●Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των

μαθημάτων;
 Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής /
μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
 Ποιά είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής
περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των
μαθημάτων;
 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων
δραστηριοτήτων;
 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ
των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων;
Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των
μαθημάτων;
 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;

Το ΠΜΣ έχει αναπτύξει ένα λειτουργικό και συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών που
ανταποκρίνεται πλήρως στην συνθετότητα των γνωστικών αντικειμένων που
θεραπεύει. Όπως αναφέρθηκε και για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα τα γνωστικά
αντικείμενα έχουν διεπιστημονικές (interdisciplinary) και πολυεπιστημονικές
(multidisciplinary) απαιτήσεις. Στο ΠΜΣ η πρόκληση του γνωστικού αντικειμένου
ενισχύεται από την αντίστοιχα διεπιστημονική και πολυεπιστημονική σύνθεση του
σώματος των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η δομή του ΠΜΣ βασίζεται στη διεπιστημονικότητα και ενσωματώνει τα αιτήματα
και τις προσδοκίες της αγοράς όπου στρατηγική, πολιτική, δίκαιο & οικονομία
συμπλέκουν και αλληλοεπηρεάζονται.
12

Το ΠΜΣ συνδυάζει την ανάπτυξη της

Συμπληρώστε τους Πίνακες 13.1 και 13.2.
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διεπιστημονικής θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή. Τα μαθήματα
αφορούν στο Δίκαιο, τα Οικονομικά, τη Στρατηγική και τις Διεθνείς Σχέσεις καθώς
και αμιγώς τεχνικά ζητήματα και καλύπτουν όλο το φάσμα του ενεργειακού
επιχειρείν και των όμορων αγορών και τομέων (βιομηχανία, ναυτιλία, εξωτερική
πολιτική, ρυθμιστική πολιτική, δημόσια διοίκηση, δικηγορία, συμβουλευτική κλπ.).
Η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα. Η διδασκαλία διαρκεί δύο (2)
εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν τη
Διπλωματική τους Εργασία. Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) μαθήματα
εκ των οποίων το ένα Επιλογής από κατάλογο δέκα (10) διαφορετικών επιλεγομένων
μαθημάτων διάρκειας 33 διδακτικών ωρών.
Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι απόφοιτοι πέρα από την εμβάθυνση που επιλέγουν
ως συνέπεια της θεματικής της διπλωματικής που εκπονούν, έχουν στέρεα
εξειδίκευση σε τρία γνωστικά πεδία (Στρατηγική, δίκαιο & Οικονομικά στο πεδίο
της ενέργειας). Αυτό επιτυγχάνεται από τη δομή του προγράμματος σπουδών και τις
προσφερόμενες ώρες διδασκαλίας.
Το ΠΜΣ υπερτερεί έτσι σημαντικά αντίστοιχων μονοθεματικών προγραμμάτων.
Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για το πρώτο διεπιστημονικό ΠΜΣ στην Ελλάδα και
ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη αφιερωμένο στη στρατηγική, το δίκαιο & τα
οικονομικά

της

Ενέργειας

γεγονός

που

συνιστά

και

κύριο

άξονα

του

διεπιστημονικού του χαρακτήρα.
Το ΠΜΣ του Τμήματος παρέχει στους αποφοίτους του εκείνη την προστιθέμενη αξία
που τους επιτρέπει να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την φοίτησή τους στο
Πρόγραμμα στις μελλοντικές τους επαγγελματικές και ερευνητικές επιλογές. ‘Ηδη
κατά τα δύο έτη λειτουργίας του το ΠΜΣ αποτελεί δεξαμενή σκέψης και ιδεών,
forum έρευνας και καινοτομίας και φυτώριο στελεχών, πολλοί εκ των οποίων ήδη
κατέχουν και άλλοι φιλοδοξούν να κατακτήσουν σημαντικές θέσεις στις
επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, σε διεθνείς οργανισμούς, σε Ανεξάρτητες
Αρχές και εν γένει σε κρίσιμους τομείς λήψης αποφάσεων.
Για την απόκτηση του ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση οκτώ (8)
μαθημάτων εκ των οποίων έξι (6) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής και η
επιτυχής υποστήριξη Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης / Διπλωματικής που
εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο
στην εκπόνηση της Διπλωματικής, η διδασκαλία μαθημάτων αφορά αποκλειστικά τα
δύο πρώτα εξάμηνα. Στο πλαίσιο εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας, δίδεται η
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δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε

επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και σε

άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με του οποίους το ΠΜΣ συνεργάζεται,
όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν εξειδικευμένες γνώσεις και
να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.
Η ΓΣΕΣ με εισήγηση της ΣΕ-ΠΜΣ προσδιορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε
έτος εισαγωγής παρέχοντας ένα ενημερωμένο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Μαθημάτων.
Οι Πίνακες 13.1 και 13.2 παρέχουν αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα στο
ΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
Η ΣΕ-ΠΜΣ παρακολουθεί στενά την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και
στη βάση αυτή μπορεί να παρέμβει και με εισήγηση στη ΓΣΕΣ να αντιμετωπίσει
τυχόν θέματα. Επίσης, είναι στα πλαίσια των δύο αυτών κεντρικών οργάνων και σε
συνεργασία με τους αρμόδιους διδάσκοντες που επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός και
συντονισμός της ύλης κάθε μαθήματος. Από την εμπειρία υλοποίησης του
Προγράμματος προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κενά ύλης ούτε και επικαλύψεις πέρα
από τις λειτουργικές.
Οι αξιολογήσεις των φοιτητών υποστηρίζουν τη θέση αυτή καθώς προέρχονται από
ένα ιδιαίτερα αυστηρό και απαιτητικό σύνολο ανθρώπων με πολύ υψηλά και
αυστηρά

κριτήρια

αξιολόγησης,

καθώς

οι

περισσότεροι

διαθέτουν

επαγγελματική εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον και έχουν επιλεγεί από πλέον
των 250 υποψηφίων κάθε φορά. Ο Πίνακας VΙ(β) που ακολουθεί παρέχει τους
μέσους όρους από τις γνώμες που κατέθεσαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για κάθε
μάθημα το οποίο παρακολούθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 καταδεικνύει τις
θετικές γνώμες για κάθε επιμέρους διάσταση των μαθημάτων που προσφέρονται. Ο
συνολικός Μέσος Όρος είναι πολύ υψηλός για 5βάθμια κλίμα και για τέτοιου είδους
διεπιστημονικό πρόγραμμα. Ενώ σημαντικά υψηλότερες και ενθαρρυντικές για τη
δομή του Προγράμματος μαθημάτων είναι οι γνώμες που αφορούν: «τους στόχους»,
«τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σύγγραμμα, σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία)
χορηγήθηκαν εγκαίρως;», την «ανταπόκριση της ύλης στους στόχους» και «το
εκπαιδευτικό

υλικό

(διαφάνειες,

άρθρα,

μελέτες

περιπτώσεων

κλπ.)

που

χρησιμοποιήθηκε βοήθησε;».
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ΠΙΝΑΚΑΣ VΙβ: Συνολική αξιολόγηση μαθημάτων ΠΜΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ, 2015-16
2015-2016
«Το Μάθημα»
5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης όπου: 1 = «καθόλου / απαράδεκτη»,
2= «λίγο / μη ικανοποιητική», 3 = «μέτρια», 4 = «πολύ /
ικανοποιητική», και 5 = «πάρα πολύ / πολύ καλή»

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;
Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του
μαθήματος;
Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;
Το εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες, άρθρα, μελέτες
περιπτώσεων κλπ.) που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε;
Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σύγγραμμα, σημειώσεις,
πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;
Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις
σημειώσεις;
Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη;
Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του
μαθήματος, εάν υπάρχουν;

4,00
3,86
3,85
3,97
4,05
3,80
4,06
3,96

Η διεπιστημονικότητα του προγράμματος αντανακλάται στους καθηγητές,
εντεταλμένους διδασκαλίας και επισκέπτες καθηγητές, ο καθένας εκ των οποίων
διαθέτει διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία, πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο και
πολυετή συμβουλευτική, διοικητική και εν γένει επαγγελματική υπηρεσία σε
διεθνείς,

ευρωπαϊκούς

και

εθνικούς

οργανισμούς, υπηρεσίες, φορείς

και

επιχειρήσεις. Καταξιωμένοι νομικοί, διεθνολόγοι, μηχανικοί και οικονομολόγοι από
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού
και διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας. Όσον αφορά τη
διάρθρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων αποτελείται από θεωρητική
διδασκαλία, φροντιστηριακές ασκήσεις, εφαρμογές εμβάθυνσης / κατανόησης και
εκπόνηση μελέτης περιορισμένης και παρουσιάσεις). Το ΠΜΣ πάντα διευκολύνει
και στηρίζει την προσπάθεια για διασφάλιση υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή
εκπαίδευση.

3.2.5(β)Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;

 Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των
φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα;
 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή;
 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;
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 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία;

Η αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με εξετάσεις
που

μπορεί

να

υποχρεωτικές/προαιρετικές

είναι

γραπτές,

εργασίες,

προφορικές,

ερωτήσεις

πολλαπλών

εργαστηριακές,
επιλογών

ή

οποιοσδήποτε συνδυασμός όλων των ανωτέρω. Την ευθύνη φέρει ο διδάσκοντας
αλλά πάγια πρακτική είναι η κοινοποίηση στους φοιτητές του τρόπου αξιολόγησης
της επίδοσής τους στο μάθημα με την έναρξη του μαθήματος. Στις δε περιπτώσεις
όπου η αξιολόγηση προκύπτει μέσα από τη σύνθεση μεθόδων εξέτασης τότε με την
έναρξη του μαθήματος ο διδάσκοντας ενημερώνει για την επιμέρους κατανομή
βαρύτητας κάθε εξεταστικής δραστηριότητας στην τελική βαθμολογία, πχ. 10%
παρουσίαση στην αίθουσα, 25% γραπτή εργασία, 65% τελική γραπτή εξέταση.
Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται και στο ΠΠΣ του Τμήματος όταν ο
διδάσκοντας κρίνει ότι ο διδακτικός στόχος τους μαθήματος επιτυγχάνεται καλύτερα
μέσα από συνθετική διαδικασία αξιολόγησης.
Η έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών για τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος
(ουσιαστικά με την έναρξη του εξαμήνου), η δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών
στο «γραπτό» τους και στη συζήτηση με τον διδάσκοντα παρέχουν εχέγγυα
διαφάνειας. Ακόμη και αν η εξέταση είναι προφορική η πάγια τακτική είναι η
εξέταση να γίνεται σε ομάδες, γεγονός που κατ’ ελάχιστον διασφαλίζει την
διαφάνεια και την αξιοπιστία της αξιολόγησης.
Η κλίμακα αξιολόγησης του μεταπτυχιακού είναι η δεκαβάθμια.
Σημειώνεται δε ότι η μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης / διπλωματική εξετάζεται
από τριμελή επιτροπή σε δημόσια υποστήριξη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον/την
επιβλέποντα/ουσα και δύο μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προτείνονται
και εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ. Ο δε χρόνος της υποστήριξης ανακοινώνεται από την
Γραμματεία και η διαδικασία είναι ανοικτή σε κοινό.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου έτους φοίτησης υποβάλλεται σε σχετικό
έντυπο πρόταση σχετικά με το θέμα και τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής
εργασίας ειδίκευσης / διπλωματικής. Η ΣΕ-ΠΜΣ και η ΓΣΕΣ εγκρίνουν τον τίτλο
και τον επιβλέποντα. Το ΠΜΣ τηρεί αυστηρά το κριτήριο της συνάφειας τόσο για
την παρακολούθηση όσο και για τη συμμετοχή σε τριμελή επιτροπή αξιολόγησης
μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης/ διπλωματικής.
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρωτοτυπία και τον ερευνητικό χαρακτήρα της
εργασίας αλλά και στην απαρέγκλιτη τήρηση της επιστημονικότητας στην εκπόνηση
και την παρουσίαση της εργασίας.
Το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων στο ΠΜΣ και η υπευθυνότητα με την οποία
ανταποκρίνονται στο έργο τους αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση που έλαβαν
σχετικά με την διαδικασία εξέτασης μέσω γραπτών ή/και προφορικών εργασιών (βλ.
Πίνακα VII(β)). Οι δείκτες είναι υψηλοί καταδεικνύοντας στοιχεία της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΠΜΣ. Όπως και στην περίπτωση του ΠΠΣ (βλ.
Πίνακα V) οι όποιες αδυναμίες συνδέονται κυρίως με το θεσμικό πλαίσιο και τη
συγκυρία.

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙβ: Συνολική αξιολόγηση διαδικασίας γραπτών ή/και προφορικών
εργασιών, ΠΜΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, 2015-16
Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές
εργασίες:

2015-16

5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης όπου: 1 = «καθόλου / απαράδεκτη», 2=
«λίγο / μη ικανοποιητική», 3 = «μέτρια», 4 = «πολύ / ικανοποιητική», και 5
= «πάρα πολύ / πολύ καλή»

α)Βαθμός ανταπόκρισης διδάσκοντα
Το θέμα της εργασίας δόθηκε εγκαίρως;
Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των
εργασιών ήταν λογική;
Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;
Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά;
Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το
συγκεκριμένο θέμα;
β) Συντελεστές θεσμικού πλαισίου
Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;
Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;

4,23
4,23
4,13
4,19
4,28

4,08
3,86

3.2.6(β) Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Το ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι τα
δίδακτρα που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος.
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Η ΣΕ-ΠΜΣ και η ΓΣΕΣ έχουν την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού του ΠΜΣ
με την τελική έγκριση από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς που
φέρει την λογιστική ευθύνη και παρακολουθεί την ορθή εκταμίευση.
Οι πόροι του ΠΜΣ λειτουργούν ανταποδοτικά καθώς χρησιμοποιούνται για την
κάλυψη των αναγκών του σε εξοπλισμό, μαθησιακό υλικό, χρηματοδοτήσεις
επιστημονικών δράσεων στο πλαίσιο του ΠΜΣ και λειτουργικές δαπάνες.
Το ΠΜΣ έχει ορίσει δύο ετήσια Αριστεία με τη μορφή απαλλαγή διδάκτρων (tuition
waivers) στους φοιτητές που πρώτευσαν.
Επιπρόσθετα,

έχει

θεσμοθετήσεις

εξασφαλίσει

τακτικές

Υποτροφίες

που

χορηγούνται με την ευγενική υποστήριξη επιχειρήσεων που κατέχουν ηγετικές
θέσεις στον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανίας, με κριτήριο τις επιδόσεις των
φοιτητών, από την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), το Διαχειριστή Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΗ, τη Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. (ΣΙΔΕΝΟΡ) και
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Ο
μεγάλος αριθμός φορέων που χορηγούν υποτροφίες σε αριστούχους του ΠΜΣ και οι
ηγετικές θέσεις που κατέχουν οι επιχειρήσεις και φορείς αποδεικνύουν την
ανταπόκριση του Προγράμματος στην αγορά και την κοινωνία.

3.2.7(β)Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών
φοιτητών;13






Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών;
Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;
Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;14
Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών;
Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών;

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με αυστηρά και αξιοκρατικά
κριτήρια με συντελεστή βαρύτητας, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό
(ακαδημαϊκές επιδόσεις, επαγγελματική προϋπηρεσία, γλωσσομάθεια, προοπτικές
κλπ.). Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο
αξιολογούνται τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων.

Στο δεύτερο στάδιο, όσοι

υποψήφιοι προκριθούν καλούνται σε προσωπική συνέντευξη για την τελική

13
14

Συμπληρώστε τον Πίνακα 4.
Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί με βάση τα στοιχεία που συμπληρώσατε στον Πίνακα 4.
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αξιολόγησή τους.

Σκοπός του τρόπου αξιολόγησης είναι ο τελικός πίνακας των

επιτυχόντων να περιλαμβάνει τις ισχυρότερες και πιο συναφείς υποψηφιότητες.
Της διαδικασίας επιλογής προηγείται η δημοσίευση προκήρυξης υποβολής αιτήσεων
στον τύπο και την ιστοσελίδα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Σε αυτή
αναφέρονται τα κριτήρια και η διαδικασία που ακολουθείται. Στη βάση των τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων που περιλαμβάνονται στους φακέλους υποψηφιότητας
γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ακολουθεί συνέντευξη των υποψηφίων
και ο τελικός Πίνακας επιτυχόντων προκύπτει από τη συνεκτίμηση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων όπως αυτά προκύπτουν από τα δύο στάδια της διαδικασίας.
Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων διενεργεί ορισμένη από τη ΓΣΕΣ Επιτροπή
Αξιολόγησης και ο Πίνακας αποτελεσμάτων στη συνέχεια και μετά το πέρας της
διαδικασίας επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ.
Η πολλαπλότητα των σταδίων της διαδικασίας, το πολυπρόσωπο των οργάνων που
διενεργούν τη διαδικασία και ο ανοικτός χαρακτήρας της διασφαλίζει τη διαφάνεια
και αξιοπιστία της.
Είναι προφανής η υψηλή ζήτηση εγγραφής για το Πρόγραμμα παρά την οικονομική
κρίση και τις παρεπόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι οικογένειές
τους στην συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών. Και κατά τους δύο κύκλους σπουδών
μέχρις στιγμής (2014-15 και 2015-16), ο αριθμός των υποψηφιοτήτων ξεπέρασε
τους 250, κάτι το οποίο καθιστά το ΠΜΣ ένα από τα πλέον δημοφιλή Προγράμματα
στη Ελλάδα. Ουσιαστικά η επιλογή γίνεται μέσα από υπερπενταπλάσιο αριθμό
υποψηφιοτήτων. Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το ΠΜΣ είναι
ανταγωνιστικό και με υψηλή αναγνωρισιμότητα ικανή να του επιτρέπει να
προσελκύσει στην συντριπτική τους πλειοψηφία υψηλού επιπέδου υποψηφίους
(πολλούς ήδη κατόχους και άλλων μεταπτυχιακών ακόμη και διδακτορικών
τίτλων), αποφοίτους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Στην αναγνωρισιμότητα του ΠΜΣ του Τμήματος έχει συμβάλλει και ο μεγάλος
αριθμός εκδηλώσεων, επισκέψεων, διαλέξεων, κλπ που οργανώνει το ΠΜΣ οι οποίες
είναι ανοικτές σε όλη την επιστημονική κοινότητα. Ενδεικτικά, το ακαδημαϊκό έτος
2015-2016 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις του ΠΜΣ:


4/12/2015 Workshop με θέμα «Γεωπολιτική της Ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη
και Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού». Διοργανώθηκε από το ΠΜΣ στην
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Ενέργεια σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (ΙΕΝΕ)


16/03/2016 Διάλεξη του Δρ. Βασίλειου Σιταρά στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές του ΠΜΣ στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές και του ΠΜΣ στην
Ενέργεια, με θέμα "Το ενεργειακό παζλ της μετασοβιετικής Κασπίας:
«παίκτες», κοιτάσματα, αγωγοί και γεωπολιτική"



12/04/2016 Διάλεξη του Καθηγητή Terry Barker με θέμα “Applying New
Economics for forecasting and overcoming the economic crisis: the role of
Energy and the Environment” στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στην
Ενέργεια



20/04/2016 3rd International Seminar on Energy and Shipping.
Διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(ΙΕΝΕ) σε συνεργασία με το ΠΜΣ στην Ενέργεια



21/04/2016 Διάλεξη του Δρ. Κωνσταντίνου Α. Νικολάου με θέμα
«Ανατολική Μεσόγειος : Γεωπολιτική των Υδρογονανθράκων και οι
Περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου».

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΜΜΕ:

Όλες οι εκδηλώσεις και οι δράσεις του ΠΜΣ γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό από
έγκριτα μέσα ενημέρωσης τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με το
αντικείμενο της Ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρονται η Ναυτεμπορική, Liberal, Voice
News, Energy Press, Real, Energy World, Energy Technology, Energia.gr ,
saveplanet.gr , 4green.gr, To Βήμα.

Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet
Υπο την αιγίδα της Έδρας έχουν συσταθεί και λειτουργούν τρεις (3) ερευνητικές
ομάδες εργασίας (Research Groups):
1.

Ερευνητική Ομάδα στο Δίκαιο και Πολιτική του Ανταγωνισμού (Research

Group on EU Competition Law & Policy)
2.

Ερευνητική Ομάδα στο Δίκαιο και Πολιτική της Ενέργειας (Research

Group on EU Energy Law & Policy)
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Ερευνητική Ομάδα στο Δίκαιο και Πολιτική των Μεταφορών (Research

3.

Group on EU Transport Law & Policy) με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές
Στις ερευνητικές αυτές ομάδες συμμετέχουν συνάδελφοι από Πανεπιστήμια της
ημεδαπής και αλλοδαπής, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές καθώς και
στελέχη Ανεξάρτητων Αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερευνητικών φορέων
αλλά και στελέχη επιχειρήσεων σε πεδία αιχμής όπως η ενέργεια και η ναυτιλία. Σε
τακτά διαστήματα οργανώνονται διαλέξεις και στρογγυλές τράπεζες - σε συνεργασία
συνήθως και με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν Αθήναις το οποίο
παραχωρεί και την αίθουσα εκδηλώσεων για αυτές τις περιστάσεις. Οι
δραστηριότητες

αυτές

ανακοινώνονται

στην

ιστοσελίδα

της

Έδρας

(http://jeanmonnet.farantouris.eu), στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κλπ.

και

συγκεντρώνουν

μεγάλο

ενδιαφέρον

της

ακαδημαϊκής

και

της

επιχειρηματικής κοινότητας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Υπό την αιγίδα ή την επιστημονική καθοδήγηση ή στο πλαίσιο των ερευνητικών
δράσεων του ΠΜΣ στην Ενέργεια
1. Kalatzakos & Farantouris (ed.), Energy & Environmental Transformations in
a Globalizing World – An Interdisciplinary Dialogue, Nomiki Vivliothiki,
Athens/Abu Dhabi 2015 (Πρακτικά του Διεθνές Συνεδρίου που διοργάνωσε
το ΠΜΣ στην Ενέργεια στο Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
στις 22 Ιανουαρίου 2015)
2. Φαραντούρης Ν.Ε. & Κοσμίδης Τ.Θ., Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Ευρωπαϊκή
Έδρα Jean Monnet – Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb
München, Νομική Βιβλιοθήκη 2015

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ
Τα Ενεργειακά Τετράδια / Energy Papers αποτελούν κείμενα ανάλυσης επίκαιρων
ζητημάτων ενεργειακής πολιτικής, ρύθμισης και λειτουργίας των ενεργειακών
αγορών τα οποία φιλοδοξούν να συνεισφέρουν στον δημόσιο διάλογο και
προβληματισμό γύρω από σημαντικά θέματα θεσμών και πολιτικής. Τα Ενεργειακά
Τετράδια κυκλοφορούν σε συνεργασία με το ενεργειακό portal Energypress υπό την
επιστημονική επιμέλεια της Έδρας Jean Monnet και του Μεταπτυχιακού
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Προγράμματος στην Ενέργεια στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

3.2.8(β)Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών;






Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ;
Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);
Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;

Το ΠΜΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Τμήμα. Ουσιαστικά όλες οι
δραστηριότητες του Τμήματος είναι ανοικτές για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Υποστηρίζεται η συμμετοχή ερευνητών αναγνωρισμένων ερευνητικών και
πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως και αναγνωρισμένων για την
εμπειρία και/ή τις ειδικές τους γνώσεις ειδικών στο πλαίσιο της διδακτικής
διαδικασίας. Αυτό γίνεται μετά από έγκριση της ΓΣΕΣ κατόπιν εισήγησης της ΣΕΠΜΣ, στην οποία υποβάλλει σχετικό αίτημα ο συντονιστής ενός μαθήματος.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ πληθώρα ομιλητών έχουν προσκληθεί. Όπως
επίσης είναι σημαντικός ο αριθμός των ξένων πρέσβεων, ελλήνων και ξένων
διπλωματών, κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων και ξένων ακαδημαϊκών που έχουν
κληθεί ως ομιλητές.
Επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η επαφή των μεταπτυχιακών φοιτητών με άλλους
ερευνητές και ειδικούς στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει και εκπαιδευτικά ταξίδια,
όπως στις ΗΠΑ (ΟΗΕ, Washington κλπ.), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
(NYUAD, Διεθνής Οργανισμός Περιβάλλοντος IRENE, Οικολογική Πόλη και
Διεθνές Τεχνολογικό Ινστιτούτο MASDAR) κλπ.
Επίσης, υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος με ιδρύματα και φορείς
του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS και ERASMUS Placement, για
την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας σε ίδρυμα, πανεπιστημιακό ή ερευνητικό
του εξωτερικού.
Σημαντική πτυχή του ΠΜΣ είναι οι συνεργασίες με κορυφαία Πανεπιστήμια του
εξωτερικού (Πανεπιστήμιο της Ν. Υόρκης, Max Plank Institute του Λουξεμβούργου
και του Μονάχου. κλπ.) και η τακτική επικοινωνία και επισκέψεις φοιτητών και
καθηγητών στα εν λόγω ακαδημαϊκά κέντρα).
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Γ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Ερευνα»

3.2.1(γ)Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει τίτλο «Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα». Η απόδοσή του
στα Αγγλικά είναι: Master in International and European Policies on Education,
Training and Research.

3.2.2(γ) Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών.15
Το ΠΜΣ οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα.
Στη στελέχωσή του προβλέπεται η συμμετοχή μελών ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια,
όπως εξέχουσες προσωπικότητες με υψηλή εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του
ΠΜΣ.
3.2.3(γ) Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας;
 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο
αποτελεσματικές είναι;
 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;
 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;

Αναλυτικά οι στόχοι του ΠΜΣ περιγράφονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση
ίδρυσής του.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές
Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» περιλαμβάνει τους
ακόλουθους διακηρυγμένους σκοπούς:

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
15
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Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς των πολιτικών της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας ως προς τη διεθνή κι
ευρωπαϊκή διάστασή τους.



Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου με στόχο την ανάπτυξη της χώρας
και της εκπαίδευσης των πολιτών.



Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των στελεχών στο να
οριοθετηθούν και να αξιολογούν τα σύνθετα ζητήματα με διεπιστημονική
προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και
εμπειρίες.



Η εξοικείωση με ζητήματα μεθοδολογίας και με σύγχρονες έρευνες στα
επιστημονικά πεδία των ενδιαφερόντων τους.



Η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους όσον αφορά στο σχεδιασμό και εφαρμογή
πολιτικών καθώς και στο σχεδιασμό και υποβολή διεθνών κι ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.

Τέλος, το ΠΜΣ είναι ιδανικό για τα στελέχη που σχεδιάζουν μια υψηλού επιπέδου
επαγγελματική καριέρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,
τους διεθνείς οργανισμούς και τα ευρωπαϊκά όργανα και φορείς που ασχολούνται με
την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα.

Όλα τα ενημερωτικά στοιχεία για το ΠΜΣ διατίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα του
Τμήματος. Επίσης το ΠΜΣ εκδίδει έντυπο ενημερωτικό Φυλλάδιο – Οδηγό
Σπουδών.
Την αρμοδιότητα παρακολούθησης της λειτουργίας του ΠΜΣ και της ανταπόκρισης
στους στόχους του έχει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΣΕ-ΠΜΣ εφ’ εξής) και
η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ εφ’ εξής) του Τμήματος. Η ΣΕ-ΠΜΣ
απαρτίζεται από πέντε τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος από αυτά που έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία
ορίζονται από την ΓΣΕΣ.
Η υλοποίηση του Προγράμματος μαθημάτων του ΠΜΣ παρακολουθείται
συστηματικά από τα αρμόδια όργανα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας επίτευξης των στόχων του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη
δομή του Προγράμματος, δηλαδή στην κατανομή και ενημέρωση για τα
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

68

προσφερόμενα μαθήματα. Τα τελευταία προσδιορίζονται από την ΓΣΕΣ μετά από
εισήγηση της ΣΕ-ΠΜΣ.
Δεν υπάρχει θεσμική διαδικασία παρακολούθησης των αποφοίτων του ΠΜΣ αλλά
από άτυπες ενημερώσεις η μεγάλη πλειοψηφία των μεταπτυχιακών φοιτητών μας, οι
οποίοι θα αποφοιτήσουν κατά το επόμενο ακαδ. έτος 2016-2017 αποβλέπουν στην
ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας (ιδιαίτερα όσοι ήταν ήδη
απασχολούμενοι) αλλά και ορισμένοι στη συνέχιση των σπουδών τους σε
διδακτορικό επίπεδο. Το Τμήμα επιχειρεί να διατηρεί επαφή με τους αποφοίτους.
Ειδικότερα, σε όλες τις ανοικτές εκδηλώσεις του Τμήματος προσκλήσεις /
ειδοποιήσεις αποστέλλονται σε όλους τους αποφοίτους του ΠΜΣ. Στην συλλογή
τέτοιων στοιχείων θα διευκόλυνε η λειτουργία Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος
αλλά στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί ισχυρή παράδοση. Το Τμήμα τους
έχει ενθαρρύνει να φτιάξουν Σύλλογο Αποφοίτων προσφέροντάς τους και χώρο.

3.2.4(γ) Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη
λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;16
 Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των
μαθημάτων;
 Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής /
μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
 Ποιά είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής
περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των
μαθημάτων;
 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων
δραστηριοτήτων;
 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ
των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων;
Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των
μαθημάτων;
 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;

Το ΠΜΣ έχει αναπτύξει ένα λειτουργικό και συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών που
ανταποκρίνεται πλήρως στην συνθετότητα των γνωστικών αντικειμένων που
θεραπεύει. Όπως αναφέρθηκε και για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα τα γνωστικά
αντικείμενα έχουν διεπιστημονικές (interdisciplinary) και πολυεπιστημονικές
(multidisciplinary) απαιτήσεις. Στο ΠΜΣ η πρόκληση του γνωστικού αντικειμένου
ενισχύεται από την αντίστοιχα διεπιστημονική και πολυεπιστημονική σύνθεση του
σώματος των μεταπτυχιακών φοιτητών.

16

Συμπληρώστε τους Πίνακες 13.1 και 13.2.
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Η δομή που έχει αναπτύξει το ΠΜΣ ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις έντασης
γνώσης για την εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Με την
ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι απόφοιτοι πέρα από την εμβάθυνση που επιλέγουν ως
συνέπεια της θεματικής της διπλωματικής που εκπονούν, έχουν στέρεα εξειδίκευση
σε

γνωστικά πεδία φοίτησής τους. Αυτό επιτυγχάνεται από τη δομή του

προγράμματος σπουδών και τις προσφερόμενες ώρες διδασκαλίας. Ειδικότερα,
προσφέρει 6 μαθήματα διάρκειας 33 διδακτικών ωρών, ήτοι 198 ώρες διδασκαλίας
καθώς και 4 μαθήματα επιλογής δύο ανά εξάμηνο διάρκειας 22 διδακτικών ωρών
έκαστο, ήτοι 88 ωρών. Ως εκ τούτου υπερτερεί έτσι σημαντικά, αν συγκριθεί με ένα
μέσο Μεταπτυχιακό της Ελλάδας ή του εξωτερικού που οι προσφερόμενες ώρες
διδασκαλίας κυμαίνονται στις 160, καθώς το ΠΜΣ του Τμήματος παρέχει στους
αποφοίτους του εκείνη την προστιθέμενη αξία που τους επιτρέπει να
μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την φοίτησή τους στο Πρόγραμμα στις μελλοντικές
τους επαγγελματικές και ερευνητικές επιλογές. Στόχος του ΠΜΣ είναι η δημιουργία
αποφοίτων «leaders» στον χώρο τους.
Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών εξαμήνων.
Για την απόκτηση του ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δέκα (10)
μαθημάτων (τύπου core-seminar) και η επιτυχής υποστήριξη Μεταπτυχιακής
Εργασίας Ειδίκευσης / Διπλωματικής που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο
φοίτησης. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής, η
διδασκαλία μαθημάτων αφορά αποκλειστικά τα δύο πρώτα εξάμηνα.
Η ΓΣΕΣ με εισήγηση της ΣΕ-ΠΜΣ προσδιορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε
έτος εισαγωγής παρέχοντας ένα ενημερωμένο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Μαθημάτων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν
και να ολοκληρώσουν επιτυχώς στο πλαίσιο των τριών διδακτικών εξαμήνων το
σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων.
Οι Πίνακες 13.1 και 13.2 παρέχουν αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα στο
ΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
Η ΣΕ-ΠΜΣ παρακολουθεί στενά την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και
στη βάση αυτή μπορεί να παρέμβει και με εισήγηση στη ΓΣΕΣ να αντιμετωπίσει
τυχόν θέματα. Επίσης, είναι στα πλαίσια των δύο αυτών κεντρικών οργάνων και σε
συνεργασία με τους αρμόδιους διδάσκοντες που επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός και
συντονισμός της ύλης κάθε μαθήματος. Από την εμπειρία υλοποίησης του
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Προγράμματος προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κενά ύλης ούτε και επικαλύψεις πέρα
από τις λειτουργικές.
Οι αξιολογήσεις των φοιτητών υποστηρίζουν τη θέση αυτή. Ο Πίνακας VΙ(α) που
ακολουθεί παρέχει τους μέσους όρους από τις γνώμες που κατέθεσαν οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ για κάθε μάθημα το οποίο παρακολούθησαν το
ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και καταδεικνύει τις θετικές γνώμες για κάθε επιμέρους
διάσταση των μαθημάτων που προσφέρονται. Ο συνολικός Μέσος Όρος είναι 3.78
που είναι πολύ υψηλός για 5βάθμια κλίμα. Ενώ σημαντικά υψηλότερες και
ενθαρρυντικές για τη δομή του Προγράμματος μαθημάτων είναι οι γνώμες που
αφορούν: «τους στόχους», «τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σύγγραμμα, σημειώσεις,
πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;» και την «ανταπόκριση της ύλης
στους στόχους».
ΠΙΝΑΚΑΣ VΙγ: Συνολική αξιολόγηση μαθημάτων ΠΜΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 201516 (n=285).
2015-16
«Το Μάθημα»

3,78

5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης όπου: 1 = «καθόλου / απαράδεκτη», 2= «λίγο / μη ικανοποιητική», 3 =
«μέτρια», 4 = «πολύ / ικανοποιητική», και 5 = «πάρα πολύ / πολύ καλή»

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;
Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του
μαθήματος;
Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;
Το εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες, άρθρα, μελέτες περιπτώσεων
κλπ.) που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε;
Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σύγγραμμα, σημειώσεις, πρόσθετη
βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;
Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις;
Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή
Βιβλιοθήκη;
Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος, εάν
υπάρχουν;
Πόσο ικανοποιητικά χρησιμοποιήθηκαν γνώσεις από άλλα
μαθήματα, γνωστικά αντικείμενα;
Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του;
Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον
φόρτο εργασίας για το μάθημα;

4,03

3,89
3,85
3,61
3,88
3,69
3,53
3,89
3,51
3,74
3,97

Τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες
και πανεπιστημιακοί από το Τμήμα αλλά και από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος ή
άλλων Ιδρυμάτων. Όταν κριθεί απαραίτητο οι διδάσκοντες ενισχύονται και από
εξωτερικούς ανάλογα με το περιεχόμενο του μαθήματος. Το ΠΜΣ πάντα
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διευκολύνει και στηρίζει την προσπάθεια για διασφάλιση υψηλής ποιότητας
μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

3.2.5(γ) Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;
 Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των
φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα;
 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή;
 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;
 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία;

Η αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με εξετάσεις
που

μπορεί

να

υποχρεωτικές/προαιρετικές

είναι

γραπτές,

εργασίες,

προφορικές,

ερωτήσεις

πολλαπλών

εργαστηριακές,
επιλογών

ή

οποιοσδήποτε συνδυασμός όλων των ανωτέρω. Την ευθύνη φέρει ο διδάσκοντας
αλλά πάγια πρακτική είναι η κοινοποίηση στους φοιτητές του τρόπου αξιολόγησης
της επίδοσής τους στο μάθημα με την έναρξη του μαθήματος. Στις δε περιπτώσεις
όπου η αξιολόγηση προκύπτει μέσα από τη σύνθεση μεθόδων εξέτασης τότε με την
έναρξη του μαθήματος ο διδάσκοντας ενημερώνει για την επιμέρους κατανομή
βαρύτητας κάθε εξεταστικής δραστηριότητας στην τελική βαθμολογία, πχ. 10%
παρουσίαση στην αίθουσα, 25% γραπτή εργασία, 65% τελική γραπτή εξέταση.
Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται και στο ΠΠΣ του Τμήματος όταν ο
διδάσκοντας κρίνει ότι ο διδακτικός στόχος τους μαθήματος επιτυγχάνεται καλύτερα
μέσα από συνθετική διαδικασία αξιολόγησης.
Η έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών για τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος
(ουσιαστικά με την έναρξη του εξαμήνου), η δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών
στο «γραπτό» τους και στη συζήτηση με τον διδάσκοντα παρέχουν εχέγγυα
διαφάνειας. Ακόμη και αν η εξέταση είναι προφορική η πάγια τακτική είναι η
εξέταση να γίνεται σε ομάδες, γεγονός που κατ’ ελάχιστον διασφαλίζει την
διαφάνεια και την αξιοπιστία της αξιολόγησης.
Η κλίμακα αξιολόγησης του μεταπτυχιακού είναι η δεκαβάθμια.
Σημειώνεται δε ότι η μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης / διπλωματική εξετάζεται
από τριμελή επιτροπή σε δημόσια υποστήριξη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον/την
επιβλέποντα/ουσα και δύο μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προτείνονται
και εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ. Ο δε χρόνος της υποστήριξης ανακοινώνεται από την
Γραμματεία και η διαδικασία είναι ανοικτή σε κοινό.
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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου έτους φοίτησης υποβάλλεται σε σχετικό
έντυπο πρόταση σχετικά με το θέμα και τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής
εργασίας ειδίκευσης / διπλωματικής. Η ΣΕ-ΠΜΣ και η ΓΣΕΣ εγκρίνουν τον τίτλο
και τον επιβλέποντα. Το ΠΜΣ τηρεί αυστηρά το κριτήριο της συνάφειας τόσο για
την παρακολούθηση όσο και για τη συμμετοχή σε τριμελή επιτροπή αξιολόγησης
μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης/ διπλωματικής.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρωτοτυπία και τον ερευνητικό χαρακτήρα της
εργασίας αλλά και στην απαρέγκλιτη τήρηση της επιστημονικότητας στην εκπόνηση
και την παρουσίαση της εργασίας.
Το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων στο ΠΜΣ και η υπευθυνότητα με την οποία
ανταποκρίνονται στο έργο τους αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση που έλαβαν
σχετικά με την διαδικασία εξέτασης μέσω γραπτών ή/και προφορικών εργασιών (βλ.
Πίνακα VII(α)). Η τιμή του μέσου όρου για την ανταπόκριση του διδάσκοντα το
ακαδημαϊκό έτος 2015-16 είναι σημαντικά υψηλή (4,08), καταδεικνύοντας στοιχεία
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΠΜΣ. Όπως και στην περίπτωση
του ΠΠΣ (βλ. Πίνακα V) οι όποιες αδυναμίες συνδέονται κυρίως με το θεσμικό
πλαίσιο και τη συγκυρία.
ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙγ: Συνολική αξιολόγηση διαδικασίας γραπτών ή/και προφορικών
εργασιών, ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2015-16 (n=285).
Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες:
5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης όπου: 1 = «καθόλου / απαράδεκτη», 2= «λίγο / μη ικανοποιητική», 3 =
«μέτρια», 4 = «πολύ / ικανοποιητική», και 5 = «πάρα πολύ / πολύ καλή»

2015-16
α)Βαθμός ανταπόκρισης διδάσκοντα
Το θέμα της εργασίας δόθηκε εγκαίρως;
Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών
ήταν λογική;
Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;
Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά;
Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το
συγκεκριμένο θέμα;
β) Συντελεστές θεσμικού πλαισίου
Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;
Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;

4,08
4,21
4,31
3,89
4,03
3,94

3,66
3,87
3,44

3.2.6(γ) Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;
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Το ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι τα
δίδακτρα που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος.
Η ΣΕ-ΠΜΣ και η ΓΣΕΣ έχουν την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού του ΠΜΣ
με την τελική έγκριση από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς που
φέρει την λογιστική ευθύνη και παρακολουθεί την ορθή εκταμίευση.
Οι πόροι του ΠΜΣ λειτουργούν ανταποδοτικά καθώς χρησιμοποιούνται για την
κάλυψη των αναγκών του σε εξοπλισμό, μαθησιακό υλικό, χρηματοδοτήσεις
επιστημονικών δράσεων στο πλαίσιο του ΠΜΣ και λειτουργικές δαπάνες.
Το ΠΜΣ έχει ορίσει δύο ετήσια αριστεία με τη μορφή μερικής απαλλαγής
διδάκτρων (tuition waivers) στους φοιτητές που πρώτευσαν. Το ΠΜΣ επίσης
αναζητά και χορηγίες για την παροχή υποτροφιών.
3.2.7(γ) Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών
φοιτητών;17
 Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών;
 Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;
 Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;18
 Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών;
 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών;

Η διαδικασία επιλογής γίνεται στη βάση φακέλου υποψηφιότητας και συνέντευξης
και ακολουθεί τα οριζόμενα από το Νόμο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην
Ελλάδα. Πρόκειται για διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία που εξετάζει
πολύπλευρα κάθε υποψηφιότητα με σκοπό ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων να
περιλαμβάνει τις ισχυρότερες και πιο συναφείς υποψηφιότητες.
Της διαδικασίας επιλογής προηγείται η δημοσίευση προκήρυξης υποβολής αιτήσεων
στον τύπο και την ιστοσελίδα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Σε αυτή
αναφέρονται τα κριτήρια και η διαδικασία που ακολουθείται. Στη βάση των τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων που περιλαμβάνονται στους φακέλους υποψηφιότητας
γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ακολουθεί συνέντευξη των υποψηφίων
και ο τελικός Πίνακας επιτυχόντων προκύπτει από τη συνεκτίμηση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων όπως αυτά προκύπτουν από τα δύο στάδια της διαδικασίας.

17
18

Συμπληρώστε τον Πίνακα 4.
Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί με βάση τα στοιχεία που συμπληρώσατε στον Πίνακα 4.
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Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων διενεργεί ορισμένη από τη ΓΣΕΣ Επιτροπή
Αξιολόγησης και ο Πίνακας αποτελεσμάτων στη συνέχεια και μετά το πέρας της
διαδικασίας επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ.
Η πολλαπλότητα των σταδίων της διαδικασίας, το πολυπρόσωπο των οργάνων που
διενεργούν τη διαδικασία και ο ανοικτός χαρακτήρας της διασφαλίζει τη διαφάνεια
και αξιοπιστία της.
Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το ΠΜΣ του Τμήματος κατά καμία έννοια
δεν συνιστά «πέμπτο έτος» σπουδών για τους αποφοίτων του Τμήματος αντίθετα
είναι ανταγωνιστικό και με υψηλή αναγνωρισιμότητα ικανή να του επιτρέπει να
προσελκύσει στην συντριπτική τους πλειοψηφία υποψηφίους, αποφοίτους άλλων
Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Στην αναγνωρισμότητα του ΠΜΣ του Τμήματος έχει συμβάλλει και ο μεγάλος
αριθμός εκδηλώσεων, διαλέξεων, κλπ που οργανώνει το ΠΜΣ οι οποίες είναι
ανοικτές σε όλη την επιστημονική κοινότητα. Σημαντική συμβολή έχει επίσης η
ανάπτυξη υπό την αιγίδα του Τμήματος του European Parliament Simulation
(EUROPAS) το οποίο έχει ήδη στο ενεργητικό του πέντε (5) επιτυχείς διοργανώσεις
με τη συμμετοχή φοιτητών από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας. Ο αριθμός των
φοιτητών που συμμετείχε ξεπέρασε τους 300. Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει σε
δράσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο της Student Association for International Affairs
(SAFIA).
3.2.8(γ) Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ;
 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);
 Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;

Το ΠΜΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Τμήμα. Ουσιαστικά όλες οι
δραστηριότητες του Τμήματος είναι ανοικτές για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Υποστηρίζεται η συμμετοχή ερευνητών αναγνωρισμένων ερευνητικών και
πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως και αναγνωρισμένων για την
εμπειρία και/ή τις ειδικές τους γνώσεις ειδικών στο πλαίσιο της διδακτικής
διαδικασίας. Αυτό γίνεται μετά από έγκριση της ΓΣΕΣ κατόπιν εισήγησης της ΣΕΠΜΣ, στην οποία υποβάλλει σχετικό αίτημα ο συντονιστής ενός μαθήματος.
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Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ πληθώρα ομιλητών έχουν προσκληθεί. Όπως
αναλυτικά παρουσιάζεται στις Ενότητες 5 και 6 είναι σημαντικός ο αριθμός των
ξένων πρέσβεων, Ελλήνων και ξένων διπλωματών, κορυφαίων στελεχών
επιχειρήσεων και ξένων ακαδημαϊκών που έχουν κληθεί ως ομιλητές.
Επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η επαφή των μεταπτυχιακών φοιτητών με άλλους
ερευνητές και ειδικούς στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει και εκπαιδευτικά ταξίδια,
όπως στις ΗΠΑ (ΟΗΕ), τις Βρυξέλες (ΕΕ, NATO). Ενδεικτική είναι η Εκπαιδευτική
εκδρομή του ΠΜΣ στην Εκπαίδευση στη Γενεύη στις 29/4-2/5/2016.
Επίσης, υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος με ιδρύματα και φορείς
του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS και ERASMUS Placement, για
την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας σε ίδρυμα, πανεπιστημιακό ή ερευνητικό
του εξωτερικού.
Δ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών BRICS: ΟικονομίαΚοινωνία-Εξωτερική Πολιτική
3.2.1(δ)Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει τίτλο «BRICS: ΟικονομίαΚοινωνία-Εξωτερική Πολιτική». Η απόδοσή του στα Αγγλικά είναι: Master in
BRICS: Economy – Society – Foreign Policy

3.2.2(δ) Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών.19
Το Τμήμα οργανώνει και λειτουργεί το ΠΜΣ.
Στη στελέχωσή του προβλέπεται η συμμετοχή μελών ΔΕΠ και από άλλα
Πανεπιστήμια καθώς επίσης και εξέχουσες προσωπικότητες με υψηλή εξειδίκευση
στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ.

3.2.3(δ)Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας;
Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
19
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 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο
αποτελεσματικές είναι;
 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;
 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;

Οι

στόχοι

του

ΠΜΣ

«BRICS:

Οικονομία-Κοινωνία-Εξωτερική

Πολιτική»

εναρμονίζονται με τους στόχους του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Αναλυτικά οι στόχοι του ΠΜΣ περιγράφονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση
ίδρυσής του.
Σκοπός του προγράμματος είναι να αποτελέσει το forum εκείνο εμπεριστατωμένης
μελέτης και έρευνας των χωρών αυτών, όσον αφορά στη διεθνή θέση, την
οικονομία, την ανάπτυξη τους, και να καλύψει τις ανάγκες σε κατάρτιση και
προετοιμασία ικανών

και

εξειδικευμένων επιστημόνων και

ερευνητών ή

επαγγελματικών στελεχών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν στέρεα
εφόδια που θα σχετίζονται με την περαιτέρω αναζήτηση σε εξειδικευμένες θέσεις
εργασίας σε οργανισμούς, σε ελληνικές ή διεθνείς επιχειρήσεις, σε φορείς της
ναυτιλίας ή της βιομηχανίας, στη δημόσια διοίκηση περιλαμβανομένης της
διπλωματικής υπηρεσίας. Απευθύνεται επίσης σε mid–career στελέχη με ενδιαφέρον
ενασχόλησής τους τις χώρες αυτές στον τομέα ειδίκευσής τους ή ενδιαφέρονται να
επεκτείνουν τον τομέα γνώσης τους για τις χώρες αυτές. Με βεβαιότητα ενδιαφέρει
εκείνες/ους τις/ους πτυχιούχους που θα αναζητήσουν θέση εργασίας σε κάποια
επιχείρηση που συνδέεται με κάποια από τις χώρες αυτές ή θέση εργασίας σε κάποια
από τις χώρες αυτές.
Το πρόγραμμα αυτό είναι πρωτοποριακό, εστιάζει στις χώρες αυτές που πρόκειται
να διαδραματίσουν έναν καίριο οικονομικό και πολιτικό ρόλο διεθνώς στη ροή του
χρόνου. Το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί υπό την οπτική αυτή προσανατολισμένο σε
μια policy oriented προσέγγιση αντανακλώντας τις εξελισσόμενες συνθήκες στις
οποίες οι χώρες BRICS αναπτύσσονται και τις απαιτήσεις της ευρύτερης αγοράς.
Όλα τα ενημερωτικά στοιχεία για το ΠΜΣ διατίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα
του Τμήματος:
(https://www.des.unipi.gr/el/msc/ma-brics )
Την αρμοδιότητα παρακολούθησης της λειτουργίας του ΠΜΣ και της ανταπόκρισης
στους στόχους του έχει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΣΕ-ΠΜΣ εφ’ εξής) και
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η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ εφ’ εξής) του Τμήματος. Η ΣΕ-ΠΜΣ
απαρτίζεται από πέντε τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος από αυτά που έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία
ορίζονται από την ΓΣΕΣ.
Η υλοποίηση του Προγράμματος μαθημάτων του ΠΜΣ παρακολουθείται
συστηματικά από τα αρμόδια όργανα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας επίτευξης των στόχων του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη
δομή του Προγράμματος, δηλαδή στην κατανομή και ενημέρωση για τα
προσφερόμενα μαθήματα. Τα τελευταία προσδιορίζονται από την ΓΣΕΣ μετά από
εισήγηση της ΣΕ-ΠΜΣ.
Η λειτουργία του ΠΜΣ ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 επομένως δεν
υπάρχει ακόμη κάποια διαδικασία θεσμικής παρακολούθησης των αποφοίτων. Το
ΠΜΣ όμως θα επιδιώξει να διατηρήσει επαφή με τους αποφοίτους αποστέλλοντας
ενημερώσεις σχετικά με τις εκδηλώσεις του Τμήματος, του Πανεπιστημίου και τις
ειδοποιήσεις που λαμβάνει από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου. Το
Τμήμα θα ενθαρρύνει τους φοιτητές στη δημιουργία Συλλόγου Αποφοίτων.
3.2.4(δ) Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη
λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;20
●Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των

μαθημάτων;
 Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής /
μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
 Ποιά είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής
περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των
μαθημάτων;
 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων
δραστηριοτήτων;
 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ
των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων;
Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των
μαθημάτων;
 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;

Το ΠΜΣ έχει αναπτύξει ένα λειτουργικό και συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών που
ανταποκρίνεται πλήρως στην συνθετότητα των γνωστικών αντικειμένων που
θεραπεύει. Το ΠΜΣ είναι διεπιστημονικό στην προσέγγισή του και στηρίζεται σε
τρεις πυλώνες: την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και την κοινωνία και θεσμική
– πολιτική συγκρότηση. Το πρόγραμμα στις χώρες BRICS απευθύνεται σε ένα ευρύ
φάσμα ειδικοτήτων, ενδιαφέρει τον διεθνολόγο, τον πολιτικό και κοινωνικό

20

Συμπληρώστε τους Πίνακες 13.1 και 13.2.
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επιστήμονα, τον οικονομολόγο, τον ιστορικό, τον νομικό, τον ειδικό των
ανθρωπιστικών σπουδών, τον ειδικό της διοίκησης επιχειρήσεων, ή της
βιομηχανικής διοίκησης, της τεχνολογίας, της ναυτιλίας ή της χρηματοοικονομίας.
Για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται προκαταρκτικά μαθήματα

για τους

νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
1. Επιχειρηματικότητα και Ξένες Γλώσσες
2. Μεθοδολογία
3. Αγγλική Ορολογία στην Οικονομία και στις χώρες BRICS
Η δομή του ΠΜΣ ανταποκρίνεται στην εξειδίκευση των γνωστικών αντικειμένων
που θεραπεύει και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δομής του προγράμματος σπουδών.
Ειδικότερα, προσφέρει 10 μαθήματα διάρκειας 33 διδακτικών ωρών, ήτοι 330 ώρες
διδασκαλίας.
Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα. Η διδασκαλία διαρκεί
δύο (2) εξάμηνα όπου σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Κατά τη
διάρκεια του τρίτου εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική τους Εργασία.
Με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας οι φοιτητές εμβαθύνουν στη θεματική
που επιλέγουν.
Το ΠΜΣ του Τμήματος παρέχει στους αποφοίτους του εκείνη την προστιθέμενη αξία
που τους επιτρέπει να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την φοίτησή τους στο
Πρόγραμμα στις μελλοντικές τους επαγγελματικές και ερευνητικές επιλογές.
Για την απόκτηση του ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δέκα (10)
μαθημάτων και η επιτυχής υποστήριξη Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης /
Διπλωματικής που εκπονείται στο τρίτο εξάμηνο.
Η ΓΣΕΣ με εισήγηση της ΣΕ-ΠΜΣ προσδιορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε
έτος εισαγωγής παρέχοντας ένα ενημερωμένο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Μαθημάτων.
Οι Πίνακες 13.1 και 13.2 παρέχουν αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα στο
ΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
Η ΣΕ-ΠΜΣ παρακολουθεί στενά την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και
στη βάση αυτή μπορεί να παρέμβει και με εισήγηση στη ΓΣΕΣ να αντιμετωπίσει
τυχόν θέματα. Επίσης, είναι στα πλαίσια των δύο αυτών κεντρικών οργάνων και σε
συνεργασία με τους αρμόδιους διδάσκοντες που επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός και
συντονισμός της ύλης κάθε μαθήματος. Από την εμπειρία υλοποίησης του
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Προγράμματος προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κενά ύλης ούτε και επικαλύψεις πέρα
από τις λειτουργικές.
Οι αξιολογήσεις των φοιτητών υποστηρίζουν τη θέση αυτή. Ο Πίνακας VΙ(β) που
ακολουθεί παρέχει τους μέσους όρους από τις γνώμες που κατέθεσαν οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές για κάθε μάθημα το οποίο παρακολούθησαν το ακαδημαϊκό
έτος 2015-16 καταδεικνύει τις θετικές γνώμες για κάθε επιμέρους διάσταση των
μαθημάτων που προσφέρονται. Ο συνολικός Μέσος Όρος είναι 3,80 που είναι πολύ
υψηλός για 5βάθμια κλίμα και για τέτοιου είδους διεπιστημονικό πρόγραμμα. Ενώ
σημαντικά υψηλότερες και ενθαρρυντικές για τη δομή του Προγράμματος
μαθημάτων είναι οι γνώμες που αφορούν: «τους στόχους» (4.16), «τα εκπαιδευτικά
βοηθήματα (σύγγραμμα, σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν
εγκαίρως;» (3,88) την «ανταπόκριση της ύλης στους στόχους» (4.02) και «το
εκπαιδευτικό

υλικό

(διαφάνειες,

άρθρα,

μελέτες

περιπτώσεων

κλπ.)

που

χρησιμοποιήθηκε» (3.93).
ΠΙΝΑΚΑΣ VΙδ: Συνολική αξιολόγηση μαθημάτων ΠΜΣ - BRICS, 2015-16
(n=336).
«Το Μάθημα»
3,80
5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης όπου: 1 = «καθόλου / απαράδεκτη», 2= «λίγο / μη ικανοποιητική», 3 =
«μέτρια», 4 = «πολύ / ικανοποιητική», και 5 = «πάρα πολύ / πολύ καλή»

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;
Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;
Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;
Το εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες, άρθρα, μελέτες περιπτώσεων κλπ.) που
χρησιμοποιήθηκε βοήθησε;
Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σύγγραμμα, σημειώσεις, πρόσθετη
βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;
Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις;
Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή
Βιβλιοθήκη;
Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος, εάν υπάρχουν;
Πόσο ικανοποιητικά χρησιμοποιήθηκαν γνώσεις από άλλα μαθήματα,
γνωστικά αντικείμενα;
Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του;
Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο
εργασίας για το μάθημα;

4,16
4,02
3,91
3,93
3,88
3,89
3,39
3,60
3,63
3,62
3,78

Τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες
και πανεπιστημιακοί από το Τμήμα αλλά και από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος ή
άλλων Ιδρυμάτων.
διδάσκοντες

Επίσης, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν και εξωτερικοί

με εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία και συγγραφικό έργο

ανάλογα με το περιεχόμενο του μαθήματος.
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3.2.5(δ)Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;

 Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των
φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα;
 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή;
 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;
 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία;

Η αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με εξετάσεις
που

μπορεί

να

υποχρεωτικές/προαιρετικές

είναι

γραπτές,

εργασίες,

προφορικές,

ερωτήσεις

πολλαπλών

εργαστηριακές,
επιλογών

ή

οποιοσδήποτε συνδυασμός όλων των ανωτέρω. Την ευθύνη φέρει ο διδάσκοντας
αλλά πάγια πρακτική είναι η κοινοποίηση στους φοιτητές του τρόπου αξιολόγησης
της επίδοσής τους στο μάθημα με την έναρξη του μαθήματος. Στις δε περιπτώσεις
όπου η αξιολόγηση προκύπτει μέσα από τη σύνθεση μεθόδων εξέτασης τότε με την
έναρξη του μαθήματος ο διδάσκοντας ενημερώνει για την επιμέρους κατανομή
βαρύτητας κάθε εξεταστικής δραστηριότητας στην τελική βαθμολογία, πχ. 10%
παρουσίαση στην αίθουσα, 25% γραπτή εργασία, 65% τελική γραπτή εξέταση.
Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται και στο ΠΠΣ του Τμήματος όταν ο
διδάσκοντας κρίνει ότι ο διδακτικός στόχος τους μαθήματος επιτυγχάνεται καλύτερα
μέσα από συνθετική διαδικασία αξιολόγησης.
Η έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών για τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος
(ουσιαστικά με την έναρξη του εξαμήνου), η δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών
στο «γραπτό» τους και στη συζήτηση με τον διδάσκοντα παρέχουν εχέγγυα
διαφάνειας. Ακόμη και αν η εξέταση είναι προφορική η πάγια τακτική είναι η
εξέταση να γίνεται σε ομάδες, γεγονός που κατ’ ελάχιστον διασφαλίζει την
διαφάνεια και την αξιοπιστία της αξιολόγησης.
Η κλίμακα αξιολόγησης του μεταπτυχιακού είναι η δεκαβάθμια.
Σημειώνεται δε ότι η μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης / διπλωματική εξετάζεται
από τριμελή επιτροπή σε δημόσια υποστήριξη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον/την
επιβλέποντα/ουσα και δύο μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προτείνονται
και εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ. Ο δε χρόνος της υποστήριξης ανακοινώνεται από την
Γραμματεία και η διαδικασία είναι ανοικτή σε κοινό.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου έτους φοίτησης υποβάλλεται σε σχετικό
έντυπο πρόταση σχετικά με το θέμα και τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής
εργασίας ειδίκευσης / διπλωματικής. Η ΣΕ-ΠΜΣ και η ΓΣΕΣ εγκρίνουν τον τίτλο
και τον επιβλέποντα. Το ΠΜΣ τηρεί αυστηρά το κριτήριο της συνάφειας τόσο για
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την παρακολούθηση όσο και για τη συμμετοχή σε τριμελή επιτροπή αξιολόγησης
μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης/ διπλωματικής.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρωτοτυπία και τον ερευνητικό χαρακτήρα της
εργασίας αλλά και στην απαρέγκλιτη τήρηση της επιστημονικότητας στην εκπόνηση
και την παρουσίαση της εργασίας.
Το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων στο ΠΜΣ και η υπευθυνότητα με την οποία
ανταποκρίνονται στο έργο τους αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση που έλαβαν
σχετικά με την διαδικασία εξέτασης μέσω γραπτών ή/και προφορικών εργασιών (βλ.
Πίνακα VII(β)). Η τιμή του μέσου όρου για την ανταπόκριση του διδάσκοντα είναι
σημαντικά υψηλή, (4,26) καταδεικνύοντας στοιχεία της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών από το ΠΜΣ. Όπως και στην περίπτωση του ΠΠΣ (βλ. Πίνακα V) οι
όποιες αδυναμίες συνδέονται κυρίως με το θεσμικό πλαίσιο και τη συγκυρία.
ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙδ: Συνολική αξιολόγηση διαδικασίας γραπτών ή/και προφορικών
εργασιών, ΠΜΣ BRICS, 2015-16 (n=336).
Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες:
5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης όπου: 1 = «καθόλου / απαράδεκτη», 2= «λίγο / μη ικανοποιητική», 3 =
«μέτρια», 4 = «πολύ / ικανοποιητική», και 5 = «πάρα πολύ / πολύ καλή»

α)Βαθμός ανταπόκρισης διδάσκοντα

4,26

Το θέμα της εργασίας δόθηκε εγκαίρως;
Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν
λογική;
Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;
Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά;
Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο
θέμα;

4,32
4,37

β) Συντελεστές θεσμικού πλαισίου

3,67

Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;
Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;

3,93
3,40

4,05
4,07
4,51

3.2.6(δ) Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Το ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι τα
δίδακτρα που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος.
Η ΣΕ-ΠΜΣ και η ΓΣΕΣ έχουν την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού του ΠΜΣ
με την τελική έγκριση από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς που
φέρει την λογιστική ευθύνη και παρακολουθεί την ορθή εκταμίευση.
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Οι πόροι του ΠΜΣ λειτουργούν ανταποδοτικά καθώς χρησιμοποιούνται για την
κάλυψη των αναγκών του σε εξοπλισμό, μαθησιακό υλικό, χρηματοδοτήσεις
επιστημονικών δράσεων στο πλαίσιο του ΠΜΣ και λειτουργικές δαπάνες.
Το ΠΜΣ έχει ορίσει δύο ετήσια Αριστεία με τη μορφή απαλλαγή διδάκτρων (tuition
waivers) στους φοιτητές που πρώτευσαν.

3.2.7(δ)Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών
φοιτητών;21






Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών;
Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;
Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;22
Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών;
Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών;

Η διαδικασία επιλογής γίνεται στη βάση φακέλου υποψηφιότητας και συνέντευξης
και ακολουθεί τα οριζόμενα από το Νόμο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην
Ελλάδα. Πρόκειται για διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία που εξετάζει
πολύπλευρα κάθε υποψηφιότητα με σκοπό ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων να
περιλαμβάνει τις ισχυρότερες και πιο συναφείς υποψηφιότητες.
Της διαδικασίας επιλογής προηγείται η δημοσίευση προκήρυξης υποβολής αιτήσεων
στον τύπο και την ιστοσελίδα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Σε αυτή
αναφέρονται τα κριτήρια και η διαδικασία που ακολουθείται. Στη βάση των τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων που περιλαμβάνονται στους φακέλους υποψηφιότητας
γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ακολουθεί συνέντευξη των υποψηφίων
και ο τελικός Πίνακας επιτυχόντων προκύπτει από τη συνεκτίμηση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων όπως αυτά προκύπτουν από τα δύο στάδια της διαδικασίας.
Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων διενεργεί ορισμένη από τη ΓΣΕΣ Επιτροπή
Αξιολόγησης και ο Πίνακας αποτελεσμάτων στη συνέχεια και μετά το πέρας της
διαδικασίας επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ.
Η πολλαπλότητα των σταδίων της διαδικασίας, το πολυπρόσωπο των οργάνων που
διενεργούν τη διαδικασία και ο ανοικτός χαρακτήρας της διασφαλίζει τη διαφάνεια
και αξιοπιστία της.

21
22

Συμπληρώστε τον Πίνακα 4.
Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί με βάση τα στοιχεία που συμπληρώσατε στον Πίνακα 4.
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Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι οικογένειές τους στην
συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών
προέκυψε από μια επαρκώς μεγαλύτερη ομάδα υποψηφίων. Τέλος, θα πρέπει να
υπογραμμισθεί ότι το ΠΜΣ του Τμήματος κατά καμία έννοια δεν συνιστά
«πέμπτο έτος» σπουδών για τους αποφοίτων του Τμήματος αντίθετα είναι
ανταγωνιστικό και με υψηλή αναγνωρισιμότητα ικανή να του επιτρέπει να
προσελκύσει στην συντριπτική τους πλειοψηφία υποψηφίους, αποφοίτους
άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Στην αναγνωρισιμότητα του ΠΜΣ του Τμήματος έχει συμβάλλει και ο μεγάλος
αριθμός εκδηλώσεων, διαλέξεων, κλπ που διοργανώνει το Τμήμα, οι οποίες είναι
ανοικτές σε όλη την επιστημονική κοινότητα.

3.2.8(δ)Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών;






Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ;
Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);
Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;

Το ΠΜΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Τμήμα. Ουσιαστικά όλες οι
δραστηριότητες του Τμήματος είναι ανοικτές για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Υποστηρίζεται η συμμετοχή ερευνητών αναγνωρισμένων ερευνητικών και
πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως και αναγνωρισμένων για την
εμπειρία και/ή τις ειδικές τους γνώσεις ειδικών στο πλαίσιο της διδακτικής
διαδικασίας. Αυτό γίνεται μετά από έγκριση της ΓΣΕΣ κατόπιν εισήγησης της ΣΕΠΜΣ, στην οποία υποβάλλει σχετικό αίτημα ο συντονιστής ενός μαθήματος.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ έχει προσκληθεί πληθώρα εξειδικευμένων
ομιλητών. Επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η επαφή των μεταπτυχιακών φοιτητών με
άλλους ερευνητές και ειδικούς.
Επίσης, υπάρχει το εργαστήριο μελέτης κρατών BRICS του Τμήματος, το οποίο
υποστηρίζει ερευνητικά το ΠΜΣ και αποτελεί χώρο πρακτικής άσκησης των
μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ BRICS.

Έχουν συνδιοργανωθεί σειρά

Συνεδρίων και Διαλέξεων με προσκεκλημένους ομιλητές από την περιοχή των
χωρών BRICS.
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Tέλος, υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος με ιδρύματα και φορείς του
εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS και ERASMUS Placement, για την
εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας σε ίδρυμα, πανεπιστημιακό ή ερευνητικό του
εξωτερικού.

3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΣ προσφέρει σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών μετά την
απόκτηση του ΜΔΕ για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Το πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του τμήματος
ΔΕΣ, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συγγενή ή συνδυασμένα πεδία που
διδάσκονται σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από το άρθρο 9 του νόμου
3685/2008 (ΦΕΚ Α148/16-7-08).
3.3.1. Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος
Διδακτορικών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας;

 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο
αποτελεσματικές είναι;
 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών;
 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν Διδακτορικό
δίπλωμα από το Τμήμα;

Θεωρείται άριστη η ανταπόκριση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ)
στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Κεντρικός στόχος
του ΠΔΣ είναι να εκπαιδεύσει υποψηφίους ικανούς να παράγουν πρωτότυπη και
αυτόνομη έρευνα.
Η δομή, οργάνωση και λειτουργία του ΠΔΣ ανταποκρίνεται πλήρως στις επιταγές
και αναπτύσσει καλές πρακτικές των σύγχρονων διδακτορικών προγραμμάτων στα
γνωστικά του πεδία και ευρύτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Αυτό
διασφαλίζεται μέσα από την τήρηση των βασικών αρχών που συνάδουν με την
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
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Το θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ορίζεται από το
σχετικό Νόμο. Ως εκ τούτου τα Τμήματα έχουν περιορισμένη αρμοδιότητα
μονομερώς να το αλλάξουν. Τα σημεία διαφοροποίησης που παρέχονται στα
Τμήματα είναι:
-

το ακαδημαϊκό περιβάλλον που ένα Τμήμα προσφέρει στους υποψήφιους
διδάκτορες

-

η αυστηρή τήρηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων για την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής

-

η συνεπής παρακολούθησης της πορείας εκπόνησης της Διδακτορικής
Διατριβής, και

-

η ανάπτυξη από τη ΓΣΕΣ εκείνων των λειτουργικών πρακτικών κοινής
αποδοχής που στηρίζουν και διασφαλίζουν το έργο της εκπόνησης Διδακτορικών
Διατριβών

Όλα τα ανωτέρω με αναφορά στο Τμήμα θα παρουσιασθούν στις σχετικές
υποενότητες που ακολουθούν. Επιγραμματικά όμως το Τμήμα, αν και νέο, έχει σε
πολύ υψηλό βαθμό επιτύχει με θετικό τρόπο να αναπτύξει και τις τέσσερις αυτές
διαστάσεις. Κρίσιμο συμβολή ασκεί η στελέχωση του Τμήματος (βλ. υποενότητα
2.2.) με καταξιωμένους επιστήμονες με μακρά διδακτική και ερευνητική εμπειρία
στην Ελλάδα και το εξωτερικό την οποία μεταδίδουν στους υποψήφιους διδάκτορες.
Το ΠΔΣ του Τμήματος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Επίσης
περιλαμβάνεται στους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος και του Ιδρύματος.
Το Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 επέλεξε νέους υποψήφιους διδάκτορες μετά
από προκήρυξη θέσεων διδακτόρων για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η
ποιότητα

των

προτεινόμενων

προτάσεων

διδακτορικής

έρευνας.

Αιτήσεις

υποβάλλονται δύο φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, η πρώτη στην έναρξη του
χειμερινού εξαμήνου και η δεύτερη στην έναρξη του εαρινού εξαμήνου.
3.3.2. Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών;
 Προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά;
 Προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά;

Το ΠΔΣ ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα οργάνωσης δομής εκπόνησης Διδακτορικών
Διατριβών. Αυτόνομα το ΠΔΣ δεν παρέχει μαθήματα καθώς όπως ορίζει ο σχετικός
Νόμος για τις μεταπτυχιακές σπουδές τυπικό κριτήριο εγγραφής για εκπόνηση
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διδακτορικής διατριβής είναι η κατοχή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών
σπουδών α΄ κύκλου από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
Το ΠΔΣ του Τμήματος αν και στηρίζεται στο «ερευνητικού» (research oriented)
τύπου Διδακτορικό ακολουθεί την πρακτική κατά περίπτωση και στοχευμένα,
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, να περιλαμβάνει την παρακολούθηση κάποιων
μαθημάτων από κάποιον υποψήφιο διδάκτορα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον
Κανονισμό του ΠΜΣ, ο Επιβλέπων Καθηγητής, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΣΕΠΜΣ, αν κρίνει απαραίτητο κατά τον πρώτο χρόνο εγγραφής υποψηφίου στο ΠΔΣ,
μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα την υποχρεωτική παρακολούθηση
συγκεκριμένων μαθημάτων είτε στο ΠΜΣ του Τμήματος ή άλλων ΠΜΣ του
Πανεπιστημίου είτε ακόμη και στο ΠΠΣ (πχ. Μεθοδολογία της Έρευνας) του
Τμήματος εφόσον οι ανάγκες αφορούν την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και
δεξιοτήτων (πχ. χρήση στατιστικών πακέτων) για την απρόσκοπτη εκπόνηση της
διδακτορικής έρευνας. Το ζήτημα στη συνέχεια εξετάζει η ΓΣΕΣ και το καθιστά
δεσμευτικό για το υποψήφιο διδάκτορα με την έγκρισή της.
Την

κύρια

ευθύνη

της

παρακολούθησης

της

Διδακτορικής

Διατριβής,

συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογικών και επιστημολογικών συνιστωσών φέρει
ο Επιβλέπων Καθηγητής. Αυτόν/ην συνεπικουρούν τα δύο μέλη της Τριμελούς
Επιτροπής που ορίζει η ΓΣΕΣ με την αρχική έγκριση της διδακτορικής πρότασης. Η
συνάφεια, αν κριθεί απαραίτητη, και η παραπληρωματικότητα των γνωστικών
αντικειμένων των μελών της Τριμελούς ενισχύουν την στήριξη του υποψήφιου
διδάκτορα καθ’ όλη την πορεία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
Επιπλέον, το Τμήμα έχει καθιερώσει σε ετήσια βάση ένα ειδικού σκοπού σεμινάριο
για την παρακολούθηση των υποψηφίων διδακτόρων με επί της ουσίας
παρουσιάσεις της πορείας των διδακτορικών διατριβών του Τμήματος που επιτρέπει
στους υποψηφίους να συλλέξουν σχόλια, γόνιμη κριτική άλλα και στήριξη από όλα
τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
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3.3.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;
 Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά
Ιδρύματα στη σύνθεση των 7μελών και 3μελών επιτροπών;
 Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων;
 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων;
 Εφαρμόζονται κοινές (μεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων
διδακτόρων;
 Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων;
 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής διατριβής;
 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή; Ποιές;

Το Τμήμα, ακολουθεί τις προβλέψεις του σχετικού Νόμου για την εκπόνηση και
υποστήριξη διδακτορικής διατριβής σε Ελληνικό ΑΕΙ. Σε κάθε Εξεταστική
Επιτροπή, συμμετέχουν τα τρία µέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα
µέλη που ορίζονται από τη ΓΣΕΣ, τα οποία είναι αναγνωρισμένοι πανεπιστημιακοί
στο γνωστικό πεδίο στο οποίο εμπίπτει η υπό εξέταση διδακτορική διατριβή. Τόσο
τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής όσο και τα μέλη της Επταμελούς
Επιτροπής Εξέτασης μπορεί να προέρχονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πειραιώς ή από άλλα Πανεπιστήμια συναφούς γνωστικού αντικειμένου της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Η παρακολούθηση της προόδου των υποψήφιων μέχρι σήμερα έχει ως εξής:
Α) από τον Επιβλέποντα Καθηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μέχρι την
επιτυχή υποστήριξή της. Αναλυτικά ο τρόπος και η διαδικασία που ακολουθείται
αποτελεί αρμοδιότητα του Επιβλέποντα και διαφοροποιείται ανάλογα με το στάδιο
στο οποίο βρίσκεται η διδακτορική διατριβή.
Β) από τη ΓΣΕΣ η οποία εγκρίνει την «Ετήσια Έκθεση Προόδου» που συντάσσει ο
Υποψήφιος Διδάκτορας σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Ως εκ τούτου
όλα τα μέλη της ΓΣΕΣ έχουν γνώση της πορείας των υποψηφίων διδακτόρων του
Τμήματος ενισχύοντας την διαφάνεια.
Γ) από το Τμήμα που όπως ήδη αναφέρθηκε (βλ. 3.3.2) έχει καθιερώσει το ειδικού
σκοπού

«Ετήσιο

Σεμινάριο

Διδακτόρων»

που

ενισχύει

σημαντικά

την

παρακολούθηση της προόδου των υποψηφίων διδακτόρων.
Δ) τέλος, από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα μέσω της ερευνητικής
δραστηριότητας (συμμετοχή με παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια,
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά) των υποψηφίων διδακτόρων που επίσης
συνιστά βάση παρακολούθησης της προόδου τους.
Για την διαδικασία ανακήρυξης της Διδακτορικής Διατριβής ακολουθείται η
ισχύουσα νομοθεσία και οι κείμενες διατάξεις. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση
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της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών
του, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Επταμελής Εξεταστική
Επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να
είναι μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα ΔΕΣ.
Ορισμένα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή του εξωτερικού, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας
Καθηγητές ΑΕΙ. Τρία τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στη
βαθμίδα του Καθηγητή. Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να
έχουν την

ίδια ή συναφή ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα ή τρέχουσα

ερευνητική ενασχόληση με αυτήν, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη
διατριβή του. Σε δημόσια συνεδρίαση ο υποψήφιος υποστηρίζει την Διδακτορική
Διατριβή παρουσία της Επταμελούς Επιτροπής που έχει συγκροτήσει η ΓΣΕΣ στη
βάση όλων των προβλεπομένων από το Νόμο. Ο υποψήφιος αφού παρουσιάσει την
Διδακτορική Διατριβή δέχεται ερωτήσεις. Όταν έχει ολοκληρωθεί και αυτό το
στάδιο, τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής συνεδριάζουν «κεκλεισμένων των
θυρών». Σκοπός η σε βάθος συζήτηση της Διδακτορικής Διατριβής και ο
προσδιορισμός τυχόν αλλαγών, διορθώσεων, κλπ. Για την έγκριση της διδακτορικής
διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών

της

Εξεταστικής Επιτροπής. Η Εξεταστική Επιτροπή τηρεί πρακτικά, στα οποία
περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της σχετικά με τα κριτήρια της πρωτοτυπίας
και της ουσιαστικής συμβολής στην επιστήμη της διατριβής, καθώς και η
αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους και η τελική απόφαση της εν
λόγω Επιτροπής. Στην περίπτωση που υπάρχουν περιορισμένες διορθώσεις πρέπει
να γίνουν με την επίβλεψη του Επιβλέποντα Καθηγητή, αν πάλι είναι σημαντικές και
μεγάλης έκτασης αλλά η Διδακτορική Διατριβή μπορεί να βελτιωθεί τότε πρέπει να
υποστηριχθεί εκ νέου εντός εύλογου χρόνου. Η επίσημη αναγόρευση του υποψηφίου
σε διδάκτορα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης βάσει των
πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με
την κλίμακα «Καλώς», «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα», ή και βαθμολογείται από 5 έως
10. Ο πρώτος διδάκτορας του Τμήματος είναι ήδη εκλεγμένος Λέκτορας στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Το εξεταστικό σύστημα για τις Διδακτορικές Διατριβές κρίνεται ιδιαίτερα
ικανοποιητικό και αξιόπιστο.
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Για τη διαδικασία εγγραφής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής η ερευνητική
πρόταση εξετάζεται από την Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών, η οποία έχει
προς τούτο οριστεί από τη ΓΣΕΣ, και η οποία επιτροπή ελέγχει αν πληρούνται τα
κατά το Νόμο απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια ποιότητας και περιεχομένου.
Στη συνέχεια η αίτηση εξετάζεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τη ΓΣΕΣ
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής. Στην συνεδρίαση
αυτή της ΓΣΕΣ ορίζεται ο Επιβλέπον Καθηγητής και τα υπόλοιπα μέλη της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Όλες οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι κοινές για όλους τους υποψήφιους και
για όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Έτσι, κάθε Επιβλέπων ακολουθεί την ισχύουσα
νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις για τη διαδικασία αξιολόγησης των Υποψηφίων
Διδακτόρων.
Όπως και στην περίπτωση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, η
εφαρμοζόμενη διαδικασία είναι απόλυτα διαφανής και γνωστή εκ των προτέρων σε
όλους τους υποψήφιους δεδομένου ότι και ο τρόπος ανάθεσης και εξέτασης καθώς
και κάθε αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιούνται και ανακοινώνεται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος ύστερα από την έγκριση που παρέχει η ΓΣΕΣ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΔΣ για την εξασφάλιση της ποιότητας της
Διδακτορικής Διατριβής οι υποψήφιοι διδάκτορες παρακινούνται να συμμετέχουν με
εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές όπως και δημοσιεύουν σε
επιστημονικά περιοδικά με κριτές ώστε να ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα της
έρευνάς τους.
Το Τμήμα ακολουθεί την παράδοση των κοινωνικών επιστημών για την παραγωγή
μιας «ενιαίας» ερευνητικής μελέτης επαρκώς εκτενούς και ενιαίας ως προς την
ειδική θεματική που θα καταδεικνύει: (α) αναλυτική και συνθετική ικανότητα, (β)
επιστημονικότητα, (γ) μεθοδολογική αρτιότητα, (δ) πρωτοτυπία και (στ) στέρεα
γνώση της θεωρίας και της βιβλιογραφίας του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου στο
οποίο εκπονείται η διατριβή ώστε ο νέος διδάκτορας να είναι ικανός για αυτόνομη
και πρωτότυπη έρευνα και στο μέλλον.
Το ΠΔΣ χωρίς να ακολουθεί την πρακτική των θετικών επιστημών που δίνουν
έμφαση στην «δημοσιευσιμότητα» των μερών μιας διατριβής, παρακινεί και
υποστηρίζει

τους

υποψήφιους

διδάκτορές

του

να

ανακοινώνουν

μερικά

αποτελέσματα της έρευνάς τους σε επιστημονικά συνέδρια και να δημοσιοποιούν
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τμήματά της σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Το ΠΔΣ συνιστά αυτή την
πρακτική στους υποψηφίους τους όχι για την σταδιακή υποκατάσταση του ισχύοντος
υποδείγματος, αλλά για να τους δίνει την ευκαιρία σε πρώιμο στάδιο της εκπόνησης
της διατριβής να ωφελούνται από την αλληλοτροφοδότηση που αυτή η διαδικασία
εμπεριέχει.

3.3.4. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
διδακτόρων;23
 Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;
 Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται;
 Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων;24
 Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;
 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων
διδακτόρων;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ, η διαδικασία εισαγωγής στο Διδακτορικό
Δίπλωμα ξεκινάει μετά από σχετική προκήρυξη του Τμήματος. Οι αιτήσεις των
υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ και αξιολογούνται από την
αρμόδια επιτροπή (βλ. υποενότητα 3.3.3).
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες επιλέγονται με τα κριτήρια που αναφέρονται στο σχετικό
άρθρο του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ στις Διεθνείς - Ευρωπαϊκές Σπουδές.
Πιο συγκεκριμένα, η Συντονιστική Επιτροπή προβαίνει σε τυπικό και ουσιαστικό
έλεγχο των δικαιολογητικών και των προσόντων του υποψηφίου, εξετάζει το εφικτό
της ερευνητικής πρότασης του υποψηφίου και τη συνάφεια του προτεινόμενου
θέματος με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΔΣ. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο καλεί τον
υποψήφιο σε προσωπική συνέντευξη, και τέλος, συνεκτιμά τη διαθεσιμότητα του
μέλους ΔΕΠ του Τμήματος που προτείνεται ως Επιβλέπων Καθηγητής. Η ΓΣΕΣ
αφού εξετάσει τις προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής τις εγκρίνει ή τις
απορρίπτει. Στην περίπτωση έγκρισης ορίζει και τα υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς
Επιτροπής.
Επομένως, η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων χαρακτηρίζεται και από
διαφάνεια.
3.3.5. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών;
 Υπάρχει γενικό σεμινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδομαδιαίο, μηνιαίο) όπου καθηγητές και
ερευνητές στο Τμήμα παρουσιάζουν τη δουλειά τους για ενημέρωση των συναδέλφων τους, αλλά
και των φοιτητών;
23
24

Συμπληρώστε τον Πίνακα 5.
Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί με βάση τα στοιχεία που συμπληρώσατε στον Πίνακα 5.
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 Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα παν/μια και ερευνητικά κέντρα για να
δώσουν ομιλίες και να ενημερώσουν για το έργο τους;

Όπως ήδη αναφέρθηκε το Τμήμα έχει καθιερώσει το ειδικού σκοπού «Ετήσιο
Σεμινάριο Διδακτόρων» που τους παρέχει ιδανική εμπειρία να παρουσιάσουν σε
επιστημονικό κοινό, δηλαδή τα μέλη ΔΕΠ και τους άλλους Υποψήφιους Διδάκτορες,
τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
Παράλληλα το γόνιμο ακαδημαϊκό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στο Τμήμα
παρέχει ευκαιρίες στους Υποψήφιους Διδάκτορες στα πλαίσια σεμιναρίων,
ημερίδων, συνεδρίων να παρουσιάζουν τη δουλειά τους (βλ. Ενότητα 5 και 6).
Στο Τμήμα έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερα δραστήρια επιστημονική κοινότητα που
ενεργά στηρίζει τους Υποψήφιους Διδάκτορες θεωρώντας τους αναπόσπαστο μέρος
της.
Οι δραστηριότητες του Τμήματος όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στις Ενότητες 5
και 6 στοχεύουν στην παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών σε όλους τους φοιτητές
(προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες). Η προαγωγή της
έρευνας από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συνεισφέρει κρίσιμα στην παρεχόμενη από
το Τμήμα εκπαίδευση.
3.3.6. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος
Διδακτορικών Σπουδών;
 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς επιτροπές; Σε ποιο
ποσοστό;
 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων;
 Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα;
 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
 Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την συμμετοχή τους σε
διεθνή «Θερινά Προγράμματα» (summer schools), διεθνή ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων
σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.;
 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Ποιες;

Στις Τριμελείς και τις Επταμελείς Επιτροπές, έως σήμερα, συχνά συμμετέχουν και
μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, όπως και τα μέλη του Τμήματος συμμετέχουν σε
διαδικασίες άλλων Τμημάτων. Το Τμήμα είναι νέο και ο αριθμός των υποψηφίων
διδακτόρων είναι σχετικά περιορισμένος. Αναλυτικά τα στοιχεία παρέχονται στο
Πίνακα 5. Μέχρι σήμερα (06/2017) 4 Διδακτορικές Διατριβές έχουν υποστηριχθεί
επιτυχώς. Επομένως δεν υπάρχει επαρκής στατιστική βάση αποτίμησης.
Το Τμήμα πέρα από την καλλιέργεια ακαδημαϊκής κουλτούρας στους Υποψήφιους
Διδάκτορες τους παρακινεί να συμμετέχουν «ενεργητικά» και όχι «παθητικά» στην
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έρευνα και τους στηρίζει ουσιαστικά για την ένταξή τους στην επιστημονική
κοινότητα.
Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθιέρωσε τη δυνατότητα
ενίσχυσης Υποψήφιων Διδακτόρων για κάλυψη δαπανών δημοσίευσης εργασιών και
συμμετοχής σε συνέδρια. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος
Διδακτορικών Σπουδών μέσα από τον μεγάλο αριθμό δημοσιευμένων άρθρων σε
κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και στα πρακτικά συνεδρίων καθώς και μέσα από
τις δημοσιεύσεις σε κεφάλαια βιβλίων διεθνώς αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων.
Υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα,
ακολουθώντας την ισχύουσα νομοθεσία.
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4. Διδακτικό έργο
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα του
επιτελούμενου σ΄αυτό διδακτικού έργου, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και
διδακτορικό), απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια
αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας
Ακαδημαϊκών Μονάδων». (Βλ. www.hqaa.gr).
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον
σημεία:
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους κινδύνους από τα
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;

4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού
προσωπικού;
 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς εφαρμόζεται;
 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές;
 Ποιός είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος;
 Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας;
 Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του
Τμήματος και σε τί ποσοστό;

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς
κύρους και αναγνώρισης, υψηλού επαγγελματισμού και μεγάλης διδακτικής και
ερευνητικής εμπειρίας. Όλα τα μέλη ΔΕΠ είναι κάτοχοι Διδακτορικού και στην
πλειοψηφία τους από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Επίσης μεγάλος
αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος έχει θητεύσει ως στέλεχος και/ή ερευνητής
σε Υπουργεία και διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως και σε
ερευνητικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος έχουν αποκτήσει, διατηρήσει και εξελίξει την ιδιότητά τους μέσα από
ανταγωνιστικές ανοικτές διαδικασίες κρίσεων ανωτέρων και ομοτίμων.
Στο Τμήμα και το Ίδρυμα εφαρμόζεται με συνέπεια διαδικασία αξιολόγησης των
μελών ΔΕΠ από τους φοιτητές.
Η διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται είναι συνεπής με τη σχετική
μεθοδολογία και διενεργείται κεντρικά. Τις τελευταίες διδακτικές εβδομάδες μέλος
του διοικητικού προσωπικού διανέμει στους φοιτητές το έντυπο (κοινό για όλους) το
οποίο και συμπληρώνουν για κάθε μάθημα και κάθε διδάσκοντα. Τα έντυπα στη
συνέχεια συλλέγονται τοποθετούνται σε φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και
μονογράφεται από το διδάσκοντα. Στη συνέχεια οι σφραγισμένοι φάκελοι
μεταφέρονται από τη Γραμματεία στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου για
καταχώρηση.
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι στη διάθεση του Προέδρου του Τμήματος.
Τα μέλη ΔΕΠ, αν επιθυμούν, μπορούν να λάβουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
που τα αφορά.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος παρακολουθεί τα αποτελέσματα και σε περίπτωση που
διαπιστώσει κάποιο ζήτημα επικοινωνεί με το μέλος ΔΕΠ.
Ο μέσος εβδομαδιαίος διδακτικός φόρτος των μελών ΔΕΠ είναι σημαντικός. Ο
Νόμος το χειμερινό εξάμηνο του 2013-14 όριζε ως κατώτατο όριο τις 8 εβδομαδιαίες
ώρες, ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το κατώτατο όριο μειώθηκε στις 6 ώρες.
Όλα τα μέλη ΔΕΠ βρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον 14 ώρες
εβδομαδιαίως.
Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που δεν βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια ή σε
αναστολή παρέχουν διδακτικό έργο στο Προπτυχιακό και συχνά οι ώρες
διδασκαλίας που τους ανατίθενται ξεπερνούν το ελάχιστο όριο.
Η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ (συν)διδάσκουν στο ΠΜΣ. Η διδασκαλία όμως σε
αυτό δεν συνυπολογίζεται στις ελάχιστες ώρες διδασκαλίας που ορίζει ο Νόμος για
διδακτικό έργο στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η ΓΣ είναι αρμόδια για τις
αναθέσεις μαθημάτων στο Προπτυχιακό. Για δε τις αναθέσεις στο ΠΜΣ αρμόδια
είναι η ΓΣΕΣ.
Μεταπτυχιακοί ή Υποψήφιοι Διδάκτορες δεν παράσχουν αυτοδύναμο έργο στο
Τμήμα ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών.
4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της
διδακτικής διαδικασίας;25

 Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται;
 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών
μεθόδων;
 Ποιό είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις;
 Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις;
 Ποιός είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου;
 Ποιά είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;

Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν ακαδημαϊκές διαλέξεις,
σεμιναριακού τύπου διδασκαλία με παρότρυνση συμμετοχής των φοιτητών, μικρά
projects

(εφαρμογές

/

ασκήσεις),

συμμετοχή

προσκεκλημένων

ομιλητών,

διοργάνωση εργαστηρίων, χρήση ηλεκτρονικών μέσων και επιμέρους μικτές
μέθοδοι. Επίσης το Τμήμα, όπως παρουσιάζει η υποενότητα 4.6, επιχειρεί να
ενισχύσει την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο
25

Συμπληρώστε τους Πίνακες 6 και 7.
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μέτρο που αυτές ανταποκρίνονται στα γνωστικά πεδία του Τμήματος. Η καινοτομία
στις διδακτικές μεθόδους είναι υψηλά στις προτεραιότητες του Τμήματος για τα
επόμενα χρόνια και ήδη έχει εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση με πιλοτικές
εφαρμογές κυρίως στα πλαίσια των παράλληλων δράσεων που έχουν αναπτυχθεί στο
Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΠΣ (βλ. υποενότητα 3.1.2).
Η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων και η αξιοποίηση σύγχρονων
και πιλοτικών διδακτικών μεθόδων είναι συνεχής. Η ΓΣ σε ετήσια βάσει καλείται να
εγκρίνει τις επικαιροποιήσεις που εισηγούνται οι διδάσκοντες, ιδιαίτερα με αναφορά
στο διδακτικό υλικό.
Ο Πίνακας 7 του Παραρτήματος παρουσιάζει την εξέλιξη του αριθμού των
αποφοίτων του Τμήματος. Τα δεδομένα συνηγορούν στην διαπίστωση μιας
επιτάχυνσης των προσπαθειών των φοιτητών στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης των
σπουδών τους σε σχέση με το παρελθόν. Από το 2009-2010 η μεγάλη πλειοψηφία
των φοιτητών/τριών αποφοιτούν είτε στα Κ+1 είτε στο Κ+2 έτη. Επιπλέον, ο
Πίνακας 7 επιβεβαιώνει ότι όχι μόνο μεγαλύτερος αριθμός ολοκληρώνει τις σπουδές
του στο Τμήμα αλλά αυτό το κάνει σχετικά έγκαιρα. Ο Πίνακας VIII που παρέχει
την «επικρατούσα τιμή» (mode) για τη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα παρουσιάζει
αλλαγή στην κατεύθυνση της μείωσης της διάρκειας των σπουδών στο Κ+1 το
ακαδημαϊκό έτος 2015-16 (η πλειοψηφία των φοιτητών (76,67%) αποφοίτησε σε
Κ+1 έτη) συγκριτικά με Κ+2 το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ VIII: Η εξέλιξη της διάρκειας φοίτησης στο Τμήμα (επικρατούσα τιμή
– mode)
Έτος
Επικρατούσα τιμή (mode)
% που αποφοιτούν μέχρι
αποφοίτησης
διάρκειας σπουδών
τα Κ+2 έτη
2006-07
Κ+2
73,33%
2007-08
Κ+2
65,06%
2008-09
Κ+4
17,21%
2009-10
Κ+1
81,56%
2010-11
Κ+2
91,67%
2011-12
K+1 & K+2
83,46%
2012-13
K+1
74,07%
2013-14
K+1
71,05%
2014-15
Κ+2
57,35%
2015-16
Κ+1
76,67
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Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα στοιχεία του βαθμού πτυχίου με το οποίο αποφοιτούν.
Κατά την περίοδο 2008-16 ο μέσος όρος του βαθμού πτυχίου είναι «λίαν καλώς». Το
ακαδημαϊκό έτος 2015-16 βελτιώθηκε ο μέσος όρος του βαθμού πτυχίου (7.02)
συγκριτικά με το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 (6,84).

4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού
έργου;







Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου;
Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;
Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων;
Σε ποιό βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων;
Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων;
Πόσα (και ποιά) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο
ανώτερων βαθμίδων;

 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν
στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;

Η οργάνωση του διδακτικού έργου στο Τμήμα είναι άριστη.
Πάγια παράδοση του Τμήματος είναι με την έναρξη του εξαμήνου οι διδάσκοντες να
ανακοινώνουν στους φοιτητές αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων τους που
περιλαμβάνουν: το σκοπό, τις θεματικές, τον τρόπο αξιολόγησης, την ύλη, τα
βοηθήματα καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία. Αυτές είναι διαθέσιμες και έντυπα
και ηλεκτρονικά στις Ανακοινώσεις του ιστότοπου του Τμήματος καθώς και στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class. Επίσης σύντομες περιγραφές των μαθημάτων είναι
διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο στον Οδηγό Μαθημάτων του Τμήματος.
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων παρακολουθείται και μέσω των αξιολογήσεων
των φοιτητών αλλά και μέσω της επίδοσής τους στα σχετικά μαθήματα (βλ.
υποενότητα 4.2.). Ο Πίνακας IX παρέχει και για το Προπτυχιακό και για το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών τις αξιολογήσεις των φοιτητών το 2015-16.
Από αυτές προκύπτει ότι οι διδάσκοντες στο Τμήμα προσεγγίζουν με ιδιαίτερη
συνέπεια το διδακτικό τους έργο και ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις
τους.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

97

ΠΙΝΑΚΑΣ IΧ: Συνολική αξιολόγηση διδασκόντων στο ΠΠΣ και τα ΠΜΣ του
Τμήματος, 2015-16.
5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης όπου: 1 = «καθόλου /
απαράδεκτη», 2= «λίγο / μη ικανοποιητική», 3 =
«μέτρια», 4 = «πολύ / ικανοποιητική», και 5 = «πάρα
πολύ / πολύ καλή»

ΠΠΣ
(n=2557)

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα
μαθήματα;
Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το
αντικείμενο του μαθήματος;
Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο
απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας
παραδείγματα;
Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν
απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την
κρίση τους;
Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της
(παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση
εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες
συνεργασίας με τους φοιτητές);
Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές;

ΠΜΣ
ΔΕΣ
(n=396)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΜΣ

ΠΜΣ
BRICS

3,99

4,18

4,09

3,96

3,98

3,84

4,11

4,20

3,95

3,91

3,98

4,17

4,19

4,04

3,96

4,09

4,31

4,24

4,11

3,99

4,07

4,39

4,36

4,37

4,37

4,02

4,29

4,33

4,24

4,07

4,00

4,24

4,24

4,11

4,05

(n=360)

ΠΜΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η

Μ.Ο.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται κεντρικά από το Ίδρυμα σε συνεργασία με
την Γραμματεία του Τμήματος. Είναι ορθολογικό και τηρείται αυστηρά.
Η στελέχωση του Τμήματος και η στενή συνάφειά της με τα προσφερόμενα από το
Τμήμα γνωστικά αντικείμενα διασφαλίζει ότι σε κανένα μέλος ΔΕΠ δεν ανατίθεται
από την ΓΣ και την ΓΣΕΣ διδακτικό έργο που δεν εμπίπτει στο γνωστικό του
αντικείμενο, το συγγραφικό του έργο και την έρευνά του. Η πρακτική αυτή
τηρείται αυστηρά από το Τμήμα.
Όπως ήδη αναφέρθηκε στη υποενότητα 4.1 όλα τα μέλη ΔΕΠ παρέχουν διδακτικό
έργο στο ΠΠΣ. Από τους Πίνακας 12.1 και 12.2 προκύπτει ότι τα μέλη ΔΕΠ των δύο
πρώτων βαθμίδων καλύπτουν περισσότερο από το 50% της διδασκαλίας των
υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων του πρώτου έτους. Είναι πρόδηλη η
ενεργός συμμετοχή των μελών ΔΕΠ των δύο πρώτων βαθμίδων στον κεντρικό
κορμό των υποχρεωτικών μαθημάτων του Τμήματος.
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4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα;

 Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κλπ) που
διανέμονται στους φοιτητές.
 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται;
 Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;
 Ποιό ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα;
 Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων;

Τα διδακτικά βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές είναι κατά κύριο λόγο
βιβλία αλλά σε αυτά περιλαμβάνεται και άλλο υλικό όπως σημειώσεις, νομικά
κείμενα (συνθήκες), αναφορές, υλικό ιστοσελίδων, κά. Σε ετήσια βάση μετά την
έγκριση του Προγράμματος Μαθημάτων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, η ΓΣ
εγκρίνει το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνουν οι διδάσκοντες για διανομή. Γίνεται
ιδιαίτερη προσπάθεια επικαιροποίησης και ενίσχυσης του εκπαιδευτικού υλικού από
όλα τα μέλη ΔΕΠ καθώς και παροχής βοηθημάτων που καλύπτουν το μέγιστο της
διδασκόμενης ύλης, ιδιαίτερα αφότου εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας η
«πολιτική ενός συγγράμματος ανά μάθημα». Τα βοηθήματα διανέμονται στη βάση
του κεντρικού συστήματος που έχει ορίσει το Υπουργείο, γνωστό και ως «Εύδοξος».
Οι διδάσκοντες κατά πάγια πρακτική συνοδεύουν τις περιγραφές των μαθημάτων
τους με ενδεικτική βιβλιογραφία.
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην υποενότητα 3.1.2, θεσμικοί και συγκυριακοί
παράγοντες δυσκολεύουν το διδακτικό έργο με αναφορά στο εκπαιδευτικό υλικό
ιδιαίτερα σε γνωστικά πεδία όπως αυτά που θεραπεύει το Τμήμα, στα οποία ο
βαθμός ψηφιοποίησης υλικού είναι συγκριτικά πιο περιορισμένος ενώ η πρόσβαση
στις διεθνείς βάσεις επιστημονικού υλικού έχει περικοπεί. Στους στόχους του
Τμήματος είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση της ενίσχυσης της ηλεκτρονική
πλατφόρμας e-class.
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4.5.Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές;










Αίθουσες διδασκαλίας:
(α) Αριθμός και χωρητικότητα.
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα.
(γ) Βαθμός χρήσης.
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού.
Εκπαιδευτικά εργαστήρια:
(α) Αριθμός και χωρητικότητα
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων.
(γ) Βαθμός χρήσης.
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.
(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ)
Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών;
Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισμού των κλινικών.
Σπουδαστήρια:
(α) Αριθμός και χωρητικότητα
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων.
(γ) Βαθμός χρήσης.
Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
(α) Αριθμός και ειδικότητες
(β) Επάρκεια ειδικοτήτων

Τα εννέα (9) Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιά συμπεριλαμβανομένου σε αυτά
και του Τμήματος ΔΕΣ μοιράζονται για τις λειτουργικές τους ανάγκες τις διαθέσιμες
υποδομές.
Πίνακας X: Αίθουσες Διδασκαλίας Πανεπιστημίου Πειραιώς
Αριθμός Αιθουσών
Χωρητικότητα
Κεντρικό Κτίριο (Καραολή & Δημητρίου 80)
1
540
6
250
1
200
4
150
2
100
1
80
2
70
2
50
2
35
Αίθουσες Νεοκλασικού
2
35
2
20
Κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου
4
60
4
40
4
30
Ο Πίνακας Χ παρέχει το συνολικό αριθμό των διαθέσιμων αιθουσών για όλα τα
Τμήματα του Πανεπιστημίου και την χωρητικότητα σε άτομα. Το Πανεπιστήμιο
λειτουργεί με τη μέγιστη διαθέσιμη ικανότητα που έχει. Οι αίθουσες παρέχουν
υποστηρικτικό εξοπλισμό για την παροχή υψηλού επιπέδου διδακτικό έργο ενώ
υπάρχει συνδρομή από διοικητικό και τεχνικό προσωπικό για την επίλυση τυχόν
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προβλημάτων. Η ανησυχία σήμερα είναι η εύρεση των πόρων που θα διασφαλίσουν
την συντήρηση / αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό όπου χρειασθεί του
ηλεκτρονικού κυρίως εξοπλισμού καθώς η καταπόνηση του από τη μεγάλη χρήση
είναι σημαντική.
Το Τμήμα αντίστοιχα μοιράζεται με τα άλλα Τμήματα του Ιδρύματος τα Εργαστήρια
Πληροφορικής – Η/Υ.
Το Τμήμα δεν έχει δικό του Σπουδαστήριο. Οι φοιτητές του χρησιμοποιούν το
Σπουδαστήριο της Βιβλιοθήκης χωρητικότητας 150 θέσεων, στο οποίο παρέχεται
και δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Ο βαθμός χρήσης όλων των διαθέσιμων υποδομών είναι υψηλός.
Ο συνολικός αριθμός του Διοικητικού, Τεχνικού και Ερευνητικού Προσωπικού
υποστήριξης που απασχολείται αποκλειστικά με το Τμήμα είναι έξι (6). Τέσσερα
άτομα απασχολούνται με την Διοίκηση και την διοικητική υποστήριξη του
Τμήματος. Από αυτά το ένα (1) ασκεί χρέη Προϊσταμένης Γραμματείας του
Τμήματος, η κα Κ. Μανιάτη. Το Τμήμα επίσης συνδράμουν: η κα Χρ.
Παπαδοπούλου με την ιδιότητα του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ) με αρμοδιότητα την υποστήριξη των ειδικών ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος και η κα Ε. Μαμάκου με την ιδιότητα του Ειδικού Εργαστηριακού και
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) με αρμοδιότητα την κάλυψη των αναγκών
διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο Τμήμα.
4.6 Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών;







Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς;
Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς;
Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς;
Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς;
Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα; Πώς;
Ποιό το ύψος των επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία;

Το Τμήμα και το Ίδρυμα ενθαρρύνει και στηρίζει τους διδάσκοντες στην χρήση και
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Στην πλειοψηφία τους οι διδάσκοντες κάνουν
κατά τη διδασκαλία τους χρήση προβολών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) και
PowerPoint και ενθαρρύνουν και τους φοιτητές στις παρουσιάσεις τους να κάνουν το
ίδιο. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ολοκλήρωσε την
εγκατάσταση προβολέα (projector) σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και εφοδίασε
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επιπρόσθετα όλα τα μέλη ΔΕΠ με μικρό φορητό υπολογιστή (netbook) ως κίνητρο
αλλά και διευκόλυνση στη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία.
Πέραν της χρήσης ΤΠΕ κατά τις διαλέξεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
μαθημάτων, γίνεται από πολλούς διδάσκοντες του Τμήματος χρήση καινοτομικών
μεθόδων διδασκαλίας (και προβολής της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης) με
την αξιοποίηση ΤΠΕ. Ειδικότερα προβάλλονται βίντεο (π.χ. από τα ευρωπαϊκά
όργανα), κινηματογραφικές ταινίες στα πλαίσια συγκεκριμένων μεταπτυχιακών και
προπτυχιακών

μαθημάτων

(πέραν

του

Σεμιναρίου

Διεθνείς

Σχέσεις

στον

Κινηματογράφο), συνήθως στην αμφιθεατρική Αίθουσα Συνεδρίων του Κεντρικού
Κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς αλλά και σε ειδικές αίθουσες προβολής εκτός
του Πανεπιστημίου, βάσει των οποίων αναλύονται αφενός μεν μείζονες θεωρητικές
έννοιες της διεθνούς πολιτικής αφετέρου δε σημαντικές ιστορικές περίοδοι και
γεγονότα σταθμοί όπως η Παγκοσμιοποίηση, ο Ψυχρός Πόλεμος ή η Κρίση των
Πυραύλων στην Κούβα. Συχνά σε αυτές καλούνται και προσωπικότητες / ειδικοί
όπως στην περίπτωση του Σεμιναρίου Διεθνείς Σχέσεις στον Κινηματογράφο που είχε
κληθεί ο Γερμανός Πρέσβης στην Αθήνα κ. Wolfgang Dold.
Η χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία επεκτείνεται όμως και σε αρκετά πρωτοπόρες για την
Ελλάδα μεθόδους. Συγκεκριμένα στο προπτυχιακό μάθημα επιλογής Διεθνή Δίκτυα
Τεχνολογίας ο κ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ι. Παραβάντης πραγματεύεται με τη
βοήθεια της χρήσης δοκιμαστικών ή δωρεάν εκδόσεων (demo ή freeware)
παιχνιδιών υπολογιστή σειρά θεμάτων γεωπολιτικής τεχνολογικών δικτύων (όπως οι
μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο). Με το Euro Truck Simulator, οι
φοιτητές εξοικειώνονται με την εμπειρία των διευρωπαϊκών οδικών δικτύων και της
σημασίας αλλά και των περιορισμών του εμπορίου ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες.
Με το Sid Meier’s Pirates, οι φοιτητές μετατρεπόμενοι σε πειρατές στην Ισπανική
Καραϊβική του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα, μπορούν καλύτερα να κατανοήσουν τον
ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων αποικιοκρατικών δυνάμεων της εποχής, Ισπανία,
Ολλανδία, Αγγλία και Γαλλία. Με το Making History – The Calm and the Storm οι
φοιτητές ερχόμενοι αντιμέτωποι με τα προβλήματα εφοδιασμού που μπορούν να
αλλάξουν την πορεία μιας ολόκληρης εκστρατείας (π.χ. επιχείρηση Barbarossa της
Ναζιστικής Γερμανίας κατά της Σοβιετικής Ένωσης) αντιλαμβάνονται καλύτερα το
ρόλο των δικτύων μεταφορών στον πόλεμο και της αξιοποίησης τους μέσω της
εφοδιαστικής επιστήμης (logistics). Παρόμοια χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και
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προγραμμάτων προσομοίωσης γίνεται και σε άλλα μαθήματα, αλλά σε πιο
περιορισμένη έκταση.
Το Πρόγραμμα Σπουδών επίσης προβλέπει την εξοικείωση των φοιτητών με
ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους τόσο στο πλαίσιο μαθημάτων αμιγώς
μεθοδολογικών όσο και άλλων μαθημάτων που εφαρμόζουν ποιοτικές και ποσοτικές
μεθόδους ανάλυσης. Για τη διδασκαλία των ποσοτικών μεθόδων γίνεται χρήση των
εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται στο ισόγειο του Κεντρικού
Κτιρίου του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα σε μαθήματα του Επ. Καθηγητή κ. Αθ.
Σαμαρά στο πλαίσιο εργασιών γίνεται χρήση ερευνητικής μεθοδολογίας ποσοτικής
ανάλυσης περιεχόμενου όπως και ανάπτυξης τυπολογικών συστημάτων με την
διαδικασία της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας (grounded theory).
Πέραν των δομών που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο όπως το e-class
(http://eclass.unipi.gr), που χρησιμοποιείται από πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
μια άλλη μορφή αξιοποίησης ΤΠΕ στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και ιδίως στην
επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων είναι τα συστήματα κοινωνικής
δικτύωσης (Facebook). Ομάδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στο
Facebook διατηρούν και διαχειρίζονται ο Αν. Καθηγ. κος Ι. Παραβάντης, ο Επικ.
Καθηγ. κος Η. Παπαγιαννόπουλος, η Επίκουρη Καθηγήτρια κα Φ. Ασφεράκη και ο
Επίκουρος Καθηγητής κος Αθ. Σαμαράς, πρόκειται για ομάδες που λειτουργούν
συμπληρωματικά με τη διδασκαλία όπως επίσης και ως φόρουμ για συζήτηση και
επίλυση των αποριών των φοιτητών που παρακολουθούν συγκεκριμένα μαθήματα.
Οι επενδύσεις σε υποδομές εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Ιδρύματος και
προσδιορίζονται σε συνεργασία με τα Τμήματα στη βάση των αναγκών τους.
4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη
μεταξύ τους συνεργασία;
 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα.
 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια.
 Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; Τις τηρούν;
Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;

Ο υπολογισμός της αναλογίας διδασκόντων / διδασκομένων βάση του συνοπτικού
Πίνακα του Παραρτήματος ήταν 1:48 στη βάση του τύπου (ν x 2) για το ακαδημαϊκό
έτος 2015-16, όπου ν ο προβλεπόμενος αριθμός ετών φοίτησης. Βελτίωση
παρουσιάζει το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, συγκριτικά με το ακαδημαϊκό έτος 20142015 όπου η αντίστοιχη αναλογία ήταν 1:57. Η βελτίωση είναι θεαματική εάν λάβει
κανείς υπόψη του το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, όπου η αντίστοιχη αναλογία ήταν
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

103

1:82. Στη θετική αυτή εξέλιξη

συνέβαλε η ολοκλήρωση όσων διορισμών

εκκρεμούσαν. Στα υποχρεωτικά μαθήματα η αναλογία είναι σταθερά μεγαλύτερη
απ’ ότι στο σύνολο των μαθημάτων αν ληφθεί υπόψη ότι οι εγγεγραμμένοι ενίοτε
ξεπερνούν τους διακόσιους (200).
Στα εργαστήρια η αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων για το Τμήμα είναι ευνοϊκή,
περίπου 1:10, διότι αυτά είναι προαιρετικά και επιλέγονται από περιορισμένο αριθμό
φοιτητών.
Τα μέλη ΔΕΠ απευθύνονται σε μεγάλο φοιτητικό σώμα. Στο Τμήμα δεν έχουν
παρουσιασθεί προβλήματα σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ μελών ΔΕΠ και
φοιτητών. Οι ώρες γραφείου συνεργασίας τηρούνται αυστηρά από τα μέλη ΔΕΠ και
συχνά υπάρχει συνεργασία και εκτός των ωρών αυτών. Με την έναρξη κάθε
εξαμήνου το Τμήμα ανακοινώνει σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ τις ώρες
συνεργασίας. Αυτές συχνά αναφέρονται και στις περιγραφές των μαθημάτων που
ανακοινώνονται στους φοιτητές. Οι ώρες αυτές κατανέμονται σε δύο τουλάχιστον
ημέρες και σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (πρωί / απόγευμα) έτσι ώστε να
εξυπηρετούνται και οι φοιτητές που εργάζονται. Η τήρηση των σχετικών ωρών
επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα της αξιολόγησης των φοιτητών (βλ. Πίνακα X).
Επίσης από αρκετούς διδάσκοντες του Τμήματος επιπρόσθετα των τυπικών ωρών
συνεργασίας δια ζώσης γίνεται και χρήση συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης
(Facebook) με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών.
4.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την
έρευνα;
 Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και
χρήση βιβλιογραφίας);
 Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα;

Στο πρώτο και δεύτερο έτος κατά κύριο λόγο οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην
μεθοδολογία της έρευνας και στις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους τόσο σε κύρια
μαθήματα όσο και στα εργαστήρια δεξιοτήτων που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα
Μαθημάτων. Επιπρόσθετα σε όλα τα μαθήματα οι διδάσκοντες σε φροντιστηριακό
επίπεδο παρέχουν εκπαίδευση σχετική με την μέθοδο και την έρευνα.
Το Τμήμα ακολουθεί ενεργή πολιτική ενίσχυσης της σύνδεσης διδασκαλίας και
έρευνας όπως προκύπτει και από τις επιλογές ερευνητικών δράσεων που έχει κάνει
τα τελευταία χρόνια.
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Ιδιαίτερα επικεντρωμένα στη συνέργεια έρευνας και διδασκαλίας είναι τα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών καθώς και τα Εργαστήρια και οι Ομάδες
Έρευνας που το Τμήμα ενθαρρύνει στο πλαίσιο της ερευνητικής του πολιτικής. Σε
αυτά συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, άλλων Τμημάτων και Ιδρυμάτων,
υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι
δείχνουν εξαιρετικό ζήλο για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Αξίζει να αναφερθεί
ότι το έργο που παράγουν οι οντότητες αυτές συμβάλουν και στο ερευνητικό έργο
του Τμήματος που παρουσιάζεται στην Ενότητα 5. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια
του Τμήματος, δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες οντότητες: α) Εργαστήρια, β)
Ομάδες-Όμιλοι

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
●Το Εργαστήριο «Ανατολική Μεσόγειος, Μέση και Μείζονα Ανατολή:
Πολιτική – Οικονομία – Πολιτισμός»
Σκοπός του Εργαστηρίου «Ανατολική Μεσόγειος, Μέση και Μείζονα Ανατολή:
Οικονομία – Πολιτική –Πολιτισμός» («ΑΜΜΜΑ: ΟΠΠ») είναι η συστηματική
έρευνα και μελέτη των πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών πεπραγμένων των
περιφερειών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και πιο
εξειδικευμένα των κρατών και δρώντων που δραστηριοποιούνται σε αυτές.
Ειδικότερα, το εργαστήρι μελετά τις διεθνείς παραμέτρους των διακρατικών
σχέσεων που αναπτύσσονται στις υπό αναφορά περιοχές, το ρόλο των μεγάλων
δυνάμεων σε αυτές, τις γεωπολιτικές όψεις των συγκρουσιακών αλλά και των
συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των κρατών, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις που
καλλιεργούνται μεταξύ των κρατών, υπό το πρίσμα της Διεθνούς Πολιτικής
Οικονομίας και αφορούν, στο εμπόριο, στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και
στα ζητήματα περιφερειοποίησης, τις πολιτισμικές παραδόσεις των εθνών της
περιοχής και την ιστορική κληρονομιά τους, τις σχέσεις της Ελλάδας και της
Κύπρου με τα κράτη της περιοχής και τέλος τους τρόπους εδραίωσης της
σταθερότητα και της ανάπτυξης στην περιοχή αυτή. Σε μια πιο εξειδικευμένη
προοπτική το Εργαστήριο «ΑΜΜΜΑ: ΟΠΠ» σκοπό έχει την καλλιέργεια της
έρευνας σε ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος, για τους άμεσα σχετιζόμενους
ερευνητικά με τις υπό αναφορά περιφέρειες, όπως αυτά της εκμετάλλευσης των
ενεργειακών πόρων, της οριοθέτησης ΑΟΖ, της ισλαμικής τρομοκρατίας και
φονταμενταλισμού, των διακρατικών συγκρούσεων, της πολιτικής αστάθειας στο
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εσωτερικών των κρατών, καθώς και τον ρόλο και επιρροή των οργανωμένων
θρησκειών και της θρησκευτικής πίστης στην περιοχή. Το Εργαστήριο «ΑΜΜΜΑ:
ΟΠΠ» συμβάλλει πρώτον, στη συστηματική επεξεργασία των ως άνω θεματικών,
δεύτερον στην κατανόηση των αλλαγών που συντελούνται στην υπό αναφορά
περιοχή, τρίτον στην κατοχύρωση των φοιτητών αλλά και άλλων μελετητών με την
εξειδικευμένη γνώση και τέταρτον στην απόκτηση από τους απόφοιτους του
Τμήματός μας, μέσω της μελέτης των πιο πάνω θεματικών, επαγγελματικών
πλεονεκτημάτων για επαγγελματική δραστηριοποίηση στα κράτη της περιοχής.
Παράλληλα, το σκεπτικό της ανάπτυξης της έρευνας των συγκεκριμένων
περιφερειών μέσω ενός εργαστηρίου στοχεύει να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της
Ελλάδας και του ελληνισμού με τους άλλους λαούς, αλλά και να ενδυναμώσει τα
πεδία δράσης της ελληνικής και κυπριακής εξωτερικής πολιτικής, έτσι ώστε να
αποτελέσουν η Ελλάδα και η Κύπρος γέφυρες των κρατών της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής με την ΕΕ.
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών όσο και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα και να συνεισφέρει στους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς στα θέματα δραστηριότητας του Εργαστηρίου με υπηρεσίες
συμβουλευτικής και κατάρτισης. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο συμβάλει:
•

Στη βελτίωση της διδασκαλίας υπαρχόντων μαθημάτων και στη σταδιακή

εισαγωγή νέων σχετικών μαθημάτων στο Τμήμα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί
περαιτέρω το επίπεδο της διδασκαλίας και έρευνας σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο.
•

Στην υποστήριξη προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών

κατά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών τους.
•

Στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου

και του Τμήματος
•

Στην περαιτέρω ανάπτυξη της διατμηματικής εντός της Σχολής ή

διαΣχολικής συνεργασίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
•

Στην

προαγωγή

της

επιστήμης

στα

γνωστικά

αντικείμενα

που

δραστηριοποιείται.
•

Στην ερευνητική συνεργασία των μελών του Εργαστηρίου και του Τμήματος

με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
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•

Στην

διάχυση

της

παρεχόμενης

γνώσης

μέσω

της

δημοσίευσης

επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών κ.λπ.
•

Στην εκπόνηση ερευνητικών και επιστημονικών έργων και μελετών από μέλη

ΔΕΠ και εξωτερικούς ερευνητές.
•

Στην ίδρυση Κέντρου/Παρατηρητηρίου Μέσης Ανατολής, αν δύναται, σε

συνεργασία με τμήματα και φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής για τη δικτύωση των
ερευνητικών τους εργαστηρίων και από την κοινού αξιοποίηση των υποδομών και
της τεχνογνωσίας, τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που να διευκολύνει και να
προάγει την έρευνα σε ποικίλους τομείς και τη διαρκή βελτίωση της
πανεπιστημιακής λειτουργίας.
•

Στην προαγωγή του επιστημονικού κλάδου με εμπεριστατωμένες μελέτες και

πρότυπα.
•

Στην διασύνδεση με επιστημονικούς φορείς του εξωτερικού και ανταλλαγή ή

συνεργασίες επί της ανάπτυξης του κλάδου των διαπραγματεύσεων και
μεσολάβησης.
•

Στην δημιουργία επιστημονικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Έρευνας.

•

Στην διοργάνωση επιστημονικών Συνεδρίων και Σεμιναρίων

•

Στην οργάνωση εκδόσεων (μελέτες, περιοδικά και βιβλία).

Το Εργαστήριο «Ανατολική Μεσόγειος, Μέση και Μείζονα Ανατολή: Πολιτική Οικονομία - Πολιτισμός» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015. Διευθυντής του
εργαστηρίου έχει οριστεί ο Καθηγητής κ. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης. Σε μικρό χρόνο
λειτουργίας έχει ξεκινήσει την προκήρυξη 17 θέσεων ερευνητικών συνεργατών σε
συναφείς επιστημονικές περιοχές με το σκοπό του Εργαστηρίου. Στο Εργαστήριο
συμμετέχουν ήδη 10 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος όπως επίσης ένας μεταδιδάκτορας και
2 υποψήφιοι διδάκτορες
●Εργαστήριο «Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής»
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής» είναι να
αποτελεί έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης
έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύπτει
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
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τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η έρευνα και η μελέτη
των τάσεων κι εξελίξεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, μεθοδολογίας έρευνας,
ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών. Αναλυτικότερα, η δραστηριότητα
του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:


Προαγωγή

της

επιστημονικής

γνώσης

στα

γνωστικά

αντικείμενα

δραστηριοποίησης του εργαστηρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και
αναγνώριση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.


Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία, της διεθνούς
πολιτικής, της ευρωπαϊκής πολιτικής, της στρατηγικής ανάλυσης, της
διεθνούς πολιτικής οικονομίας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.



Συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και εξοικείωσή τους
με την επιστημονική έρευνα.



Προσέλκυση πόρων για τη δημιουργία υποδομών προκειμένου να καλυφθούν
εκπαιδευτικές και γνωσιακές ανάγκες.



Διοργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης με στόχο την επιμόρφωση
τόσο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων όσο και των διαμορφωτών
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.



Δημιουργία προοπτικών απασχόλησης των αποφοίτων σε εθνικούς και
διεθνείς φορείς.



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις του Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών
υπηρεσιών, και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα



Ανάπτυξη συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια και άλλης φύσεως
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με
σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων και συμπαραγωγή ερευνών,
μελετών ή άλλου επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του
εργαστηρίου.



Έκδοση επιστημονικών άρθρων, βιβλίων και κειμένων εργασίας.
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Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων σε συνεργασία με τρίτα
ακαδημαϊκά ιδρύματα και δημόσιους φορείς (π.χ. Υπουργείο Εξωτερικών,
Υπουργείο Άμυνας) με άξονα κοινές θεματικές περιοχές.

Δραστηριότητα του εργαστηρίου για το 2015-16
Το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 υπήρξε το πρώτο έτος λειτουργίας του Εργαστηρίου
«Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής». Προς τούτο, οι προσπάθειες της
Διευθύντριας και των μελών να επιτύχουν τους ως άνω σκοπούς μόλις έχουν αρχίσει
να αποδίδουν απτά αποτελέσματα και οφείλεται να σημειωθεί ότι οι προοπτικές
είναι ευοίωνες. Μεταξύ των συγκεκριμένων προσπαθειών, διακριτή θέση έχει η
υποβολή ερευνητικής πρότασης για τη μελέτη της θέσης της Ελλάδος εντός της
περιφέρειάς της με απώτερο στόχο την εξαγωγή προτάσεων χάραξης πολιτικής για
λογαριασμό αρμοδίων θεσμικών φορέων. Η εν λόγω δράση ικανοποιεί
πολυεπίπεδους στόχους, ήτοι τη συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικά
ιδρύματα οι οποίοι είναι μέλη του Εργαστηρίου με άξονα την έρευνα και μελέτη
πεδίων ενδιαφέροντος αυτού και τελική εξαγωγή προτάσεων, διαδικασία
συνδεδεμένη με την πρακτική και τη λήψη των αποφάσεων.
●Εργαστήριο «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων
Ανάπτυξης»
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και
Προγραμμάτων Ανάπτυξης», είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο
φορέα παραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της
επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το
αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και μελέτη της θεωρίας και
πολιτικής της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και η παραγωγή εφαρμοσμένης
έρευνας στους τομείς του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της αναπτυξιακής πολιτικής
σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην εκπαίδευση προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών φοιτητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών

και

στην

εφαρμοσμένη

έρευνα

καθώς

και

την

εκπόνηση

χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του
Εργαστηρίου.
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Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται
στους εξής τομείς:


Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα
δραστηριοποίησης του εργαστηρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και
αναγνώριση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.



Ανάπτυξη

βασικής

και

εφαρμοσμένης

έρευνας

και

η

εκπόνηση

αναπτυξιακών μελετών.


Επιμόρφωσης στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης σε
ζητήματα αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού και στην
αξιοποίηση αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων.



Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των αποφοίτων σε εθνικούς και
διεθνείς φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, ειδικοί δημόσιοι οργανισμοί,
εταιρείες συμβούλων ανάπτυξης, τράπεζες, ΕΕ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα
κ.ά.).



Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση των φοιτητών με την
έρευνα.



Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών προκειμένου να
καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές ανάγκες.



Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα
για παροχή έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και
συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.



Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια και άλλης φύσεως
ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή
γνώσεων, δεδομένων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου
επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.



Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με δημοσιεύσεις άρθρων,
μελετών και βιβλίων, ανακοινώσεων κ.α.



Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά έργα του Εργαστηρίου
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1.

«Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην αξιοποίηση

χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του
ΕΣΠΑ 2014-2020», ΔΗΜΟΣΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 2016
2.

«Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ στην

αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 20142020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020», ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 2015-2016
3.

«Ερευνητικό Πρόγραμμα για την επιστημονική υποστήριξη του

Δήμου Οροπεδίου, στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας
Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020», ΔΗΜΟΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ, 2015-16
4.

«Επιστημονική

Υποστήριξη

του

Δήμου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής
2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020», ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 20152016
5.

«Αξιολόγηση

και

αναδιοργάνωση

δομών

Δήμου

Μυκόνου-

Εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο, για την
εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων στη βάση μιας
σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής», ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, 2016.

●Εργαστήριο Μελέτης Κρατών BRICS
Σκοπός: Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Μελέτης κρατών BRICS είναι να
αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς
και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο
και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα.
Δραστηριότητες/εκδηλώσεις του εργαστηρίου.

● 18/12/2015 Εκδήλωση του Εργαστηρίου Μελέτης Κρατών BRICS, σε συνεργασία
με το Κέντρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
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με θέμα: «Οι σχέσεις της Ρωσίας με τα κράτη BRICS» και με κεντρικό ομιλητή τον
Εξοχότατο Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα, κ. ΜΑΣΛΟΦ Αντρέι
Μιχαΐλοβιτς
● Δημοσίευση άρθρου των μελών της ομάδας (Ευαγόρου, Μπουγά, Καπάνταη,
Μπουντούρη και Θεοδωρικάκος), στο περιοδικό Δημοσιογραφία, αποτέλεσμα της
δημοσκοπικής έρευνας για την εικόνα της Βραζιλίας στην Ελλάδα. [Ευαγόρου, Λ.
Ε., Θεοδωρικάκος, Δ. Π., Μπουγά, Π., Καπάνταη, Α. και Μπουντούρη, Ό., «Η
Εικόνα της Βραζιλίας στην Ελλάδα: Ανάλυση και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
Δημοσκόπησης», Δημοσιογραφία, Τόμος Ι, Τεύχος 6-7, 2015, σελ. 24-31.]
● Στις 26/11/2015 προβλήθηκε η ταινία «Η Πόλη του Θεού», που αφορά στα
χαρακτηριστικά της βραζιλιάνικης κοινωνίας, στο Πορτοκαλί Αμφιθέατρο σε
συνεργασία με τους συναδέλφους που διδάσκουν το σεμινάριο «Διεθνείς Σχέσεις
στον Κινηματογράφο». Οι υπεύθυνοι της Ομάδας για την προβολή της ταινίας έχουν
ετοιμάσει και ένα κείμενο ανάλυσής της που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Εργαστηρίου.
● Συγκρότηση ομάδας υπεύθυνη για την αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών κειμένων
που αφορούν στην Ινδία και τη Βραζιλία.

●Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής

Πολιτικής,

Έρευνας,

Ανάπτυξης

και

Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας
Η ίδρυση του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και
Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς έγινε με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, Νικόλαου Γεωργόπουλου στις 26 Φεβρουαρίου 2015 και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 410 / Β’ Τεύχος / 24 Μαρτίου 2015. Κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι
να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής κι
εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς
και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο
και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η
κ. Φωτεινή Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Διεθνών και
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Ευρωπαϊκών Σπουδών. Το Μάρτιο του 2015 δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του
Εργαστηρίου για να στηρίξει τις δράσεις του ERDIC https://erdic.unipi.gr/el/
Δίκτυο Εκπαιδευτικών
Η Επιστημονική Ομάδα που συντονίζει το Εργαστήριο αποτελείται από:


Άγγελος Κότιος, Καθηγητής των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών
Σχέσεων και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς



Χαράλαμπος

Γκούσιος,

Αναπληρωτής

Καθηγητής,

Τμήμα

ΔΕΣ,

Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Γαβριήλ Διαμαντής, Καθηγητής, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο του Πειραιώς



Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών,
Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου



Νίκος

Ζαχαριάδης,

Καθηγητής

Πολιτικών

Επιστημών

στο

Τμήμα

Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου της Alabama στο Burmingham


Sergiu Miscoiu, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στην
Σχολή των Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Babes-Bolyai της
Ρουμανίας



Raphaela Averkorn κατέχει την έδρα Μεσαιωνικής και Σύγχρονης Ιστορίας
στο Τμήμα Ιστορίας (Faculty I) του Πανεπιστημίου του Siegen



Alejandro Del Valle GÁLVEZ, Τακτικός Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς
Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Καντίθ, Ισπανία



Philippe

Poirier,

Καθηγητής

Πολιτικών

Επιστημών,

University

of

Luxembourg


Pierre Vercauteren, Καθηγητής της Σχολής Οικονομικών, Κοινωνικών,
Πολιτικών Επιστημών και Επικοινωνίας στο Catholic University of LouvainMons του Βελγίου



Pero Lucin, Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο της Rijeka, Κροατία

Το Εργαστήριο διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο εκπαιδευτικών που συμμετείχε στα
προγράμματα επιμόρφωσης για τα Ευρωπαϊκά ζητήματα. Το δίκτυο αυτό
εμπλουτίστηκε με το δίκτυο των Teachers4Europe που αριθμεί πάνω από 1000
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εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα. Το ERDIC διαθέτει πλατφόρμα μάθησης για
τη στήριξη του ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση,
Κατάρτιση και Έρευνα»,26 η οποία μπορεί να στηρίξει και να προσφέρει μαθήματα
e-learning
Προγράμματα του Εργαστηρίου
Universities for EU (U4EU) (2014-16)
Tο

Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής

Πολιτικής,

Έρευνας,

Ανάπτυξης

και

Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών υλοποίησε το Jean Monnet Project “Universities4EU” (2014-16). Για την
υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την έδρα Jean Monnet της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εννέα νεανικές εθελοντικές
οργανώσεις (AEGEE Athina, AEGEE Peiraias, AIESEC Unipi, ESN GREECE,
EVS, JEF Piraeus, MUN Piraeus, RCP Research Group, ΚεΠΝΕΤ) και πολλοί
φοιτητές Erasmus από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

EP School Ambassadors Program
Το δίκτυο των σχολείων του Jean Monnet Project “Universities4EU”

του

Εργαστηρίου

και

Εκπαιδευτικής

Πολιτικής,

Έρευνας,

Ανάπτυξης

Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Πρέσβεις
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Σχολείο» (EP School Ambassadors). Το project
αποτελεί μέρος του συνολικού πιλοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στο οποίο και έχουν ενταχθεί οι εξής χώρες: Γαλλία, Γερμανία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία και Ελλάδα.

Μuenster University of Applied Sciences, Muenster, Germany
To

Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής

Πολιτικής,

Έρευνας,

Ανάπτυξης

και

Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) συμμετέχει ως εταίρος στην έρευνα
«University-business cooperation in Europe: drivers, challenges, and opportunities»
του Μuenster University of Applied Sciences.

Το μεταπτυχιακό με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Έρευνα και
Κατάρτιση» έκανε την έναρξή του το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
26
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EDIPUS, Erasmus+, KA2, Strategic Partnership
Το

Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής

Πολιτικής,

Έρευνας,

Ανάπτυξης

και

Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) συμμετέχει στο πρόγραμμα EDIPUS,
Erasmus+, KA2, Strategic Partnership, που υλοποιείται από το δίκτυο European
Association of Erasmus Coordinators.
Demokleos, Erasmus+, KA2, Strategic Partnership
To

Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής

Πολιτικής,

Έρευνας,

Ανάπτυξης

και

Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών συμμετέχει στο πρόγραμμα “DEMOKLEOS”, Erasmus+, KA2, Strategic
Partnership, που συντονίζει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
Teachers4Europe 2015-16 | Πρωτοβάθμια
Tο

Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής

Πολιτικής,

Έρευνας,

Ανάπτυξης

και

Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει αναλάβει το συντονισμό των
επιμορφωτικών δράσεων του προγράμματος Teachers4Europe 2015-16 καθώς και
την καθοδήγηση και στήριξη των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των παραδοτέων
δράσεων του προγράμματος. Το πρόγραμμα συντονίζει η Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την
υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Teachers4Europe 2015-16 | Δευτεροβάθμια
Tο

Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής

Πολιτικής,

Έρευνας,

Ανάπτυξης

και

Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει αναλάβει το συντονισμό των
επιμορφωτικών δράσεων του προγράμματος καθώς και την καθοδήγηση και στήριξη
των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των παραδοτέων δράσεων του προγράμματος.
Το πρόγραμμα υλοποιεί η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υποστήριξη του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
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“The European Union’s Outermost Regions in the Caribbean and their Sovereign
Neighbours – Between Regional Integration and External Alignments”, University of
Siegen.
H Διευθύντρια του ERDIC συμμετέχει στο Jean Monnet Information Project
565391-EPP-1-2015-1-DE- EPPJMO-PROJECT με υπεύθυνη τη Καθηγήτρια Maria
Raphaela Averkorn, μέλος της επιστημονικής ομάδας του ERDIC.

Έρευνες του Εργαστηρίου
-«Έρευνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών» με
ερωτηματολόγια στον Ελαιώνα» (σε εξέλιξη)
-«University-business cooperation in Europe: drivers, challenges, and opportunities»
σε συνεργασία με το Muenster University of Applied Sciences» (σε εξέλιξη)
-“Extremism and 'Prevent': the need to trust in Democratic Awareness and Political
Literacy in school education” στο πλαίσιο του ERASMUS+, KA2 programme
DEMOKLEOS (σε εξέλιξη)
-“What Europe means 4 U”, Jean Monnet project “Universities4EU” (υπό
δημοσίευση).
-“The perception of pupils about EU“, Jean Monnet, Information and Research
Activities project “YouthActiv” (2013-14), (υπό δημοσίευση).
-“Economic crisis and the Brain Drain phenomenon. The case of Greece” (υπό
δημοσίευση σε συλλογικό τόμο)

Δράσεις του Εργαστηρίου
•

19-20/03/2016 Διεθνές Συμπόσιο «Έτος Αριστοτέλη: Λόγος περί παθών –

Από την ρητορική του μίσους στην ρητορική της αποδοχής» διοργανώθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το British Council
και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά σε
συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και
Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC), και με την υποστήριξη του Megaron
Plus
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•

16/05/2016 Συζήτηση με πέντε διεθνώς καταξιωμένους Ισραηλινούς
συγγραφείς για τον ρόλο του συγγραφέα σε περίοδο αλλαγών και
κρίσης.Διοργανώθηκε από το Τμήμα ΔΕΣ σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ε&Α και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας και
την Ομάδα Συλλογικών Αναγνώσεων

•

14/12/2015 Εκδήλωση για τους φοιτητές Erasmus στο ΤΕΙ Αθήνας

•
4 -5/12/2015 Συνέδριο Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων του προγράμματος
Universities4EU
•

23/11/2015 Εκδήλωση στο Ινστιτούτο Θερβάντες Αθηνών

•
4-6/11/ 2015 Συμμετοχή στην 38th Session of UNESCO’s General
Conference, UNESCO Headquarters in Paris
•

31/10/2015 Διοργάνωση της εεπιμορφωτικής ημερίδας των Teachers4Europe

Ambassadors
•
•

20/10/ 2015 Συνάντηση με το Ningbo Institute of Education
3/10/2015 Ημερίδα Εργασίας «Πτυχές της διδασκαλίας ξένων γλωσσών –

Μετάφραση και αξιολόγηση» (3.10.2015)
•

6-16/7/2015 Θερινό σχολείο «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και το κράτος»

●Εργαστήριο «Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών»
Κύριος σκοπός του «Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών»
(Ε.Τ.Ε.Μ.), το οποίο διευθύνεται από, τον Επικ. Καθηγητή κ. Ν. Ραπτόπουλο, είναι
να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς
έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης γύρω από θέματα
Τουρκίας και Ευρασίας, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το
εργαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα http://etem.unipi.gr/
Το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η καλλιέργεια και εμβάθυνση στις Τουρκικές
και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση στη μελέτη των χωρών της περιοχής από τη
σκοπιά της Διεθνούς Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, και σε θέματα
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εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού,
καθώς και υψηλής στρατηγικής ειδικότερα.
Το Εργαστήριο (Ε.Τ.Ε.Μ.) διαθέτει δύο ομάδες έρευνας, στις οποίες το ακαδημαϊκό
έτος 2015-2016 συμμετείχαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές


την Ομάδα Έρευνας Τουρκίας (http://ometdes.wordpress.com), η οποία
δραστηριοποιήθηκε στους κόλπους του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων (ΚΕ.Δ.Ε.Υ.) από την σύστασή της τον Οκτώβριο του 2013 έως
τον Μάρτιο του 2015, και



την Ομάδα Έρευνας Καυκάσου (http://omekdes.wordpress.com), η οποία
συστάθηκε τον Ιούνιο του 2015. Αμφότερες οι ομάδες έρευνας,
παρακολουθούν, καταγράφουν, και αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων
τις εξελίξεις διεθνολογικού ενδιαφέροντος που διαδραματίζονται στην
περιοχή στην οποία εστιάζουν.

Δράσεις του Εργαστηρίου το ακαδημαϊκό έτος 2015-16
Α. Εκδηλώσεις
Α1. Ημερίδες


Ημερίδα, «Η Τουρκία και οι στρατηγικές ανακατατάξεις μις περιφέρειας σε
μετάβαση», Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, Τμήμα
Δ.Ε.Σ., Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 30 Μαρτίου 2016.

Α2. Ομιλίες


Ομιλία Μ. Κωστίδη, «Ο Έρντογαν και τα Μ.Μ.Ε. στη Σύγχρονη Τουρκία»,
Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, Τμήμα Δ.Ε.Σ., Σχολή
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, 7 Δεκεμβρίου 2016.

Α3. Προβολές Ντοκιμαντέρ/Ταινιών


«Aghet- EinVölkermord», Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών
Μελετών και Όμιλος Κινηματογράφου, Τμήμα Δ.Ε.Σ., Σχολή Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 20
Απριλίου 2016.

Β. Δημοσιεύσεις
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Β1. Τετράδια


Τετράδια της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας, Εργαστήριο Τουρκικών και
Ευρασιατικών
Μελετών,
Τμήμα
Δ.Ε.Σ.,
Σχολή
Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τόμος 2,
Τεύχος 3, σελ. 48.

Β2. Ενημερωτικά Σημειώματα
















Μυτιλήνη Θέτις, «Οι Ιρανό-Σαουδαραβικές σχέσεις σε κρίση. Οι συνέπειες
της εκτέλεσης του NimrAl-Nimr», Ενημερωτικό Σημείωμα Ευρασίας,
Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, Τμήμα Δ.Ε.Σ., Σχολή
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, 29 Ιανουαρίου 2016.
Κανελλοπούλου Μαρία, «Κλιμάκωση της έντασης και «θερμά επεισόδια»
μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας», Ενημερωτικό Σημείωμα Καυκάσου,
Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, Τμήμα Δ.Ε.Σ., Σχολή
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, 30Δεκεμβρίου 2015.
Πέτρου Σωτήρης, «Η επίσκεψη του κ. Αλέξη Τσίπρα στην Τουρκία»,
Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας, Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών
Μελετών, Τμήμα Δ.Ε.Σ., Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 23 Δεκεμβρίου 2015.
Φουρλεμάδη Παγώνα, «Η Σύνοδος Κορυφής Τουρκίας-Ε.Ε. για το
Προσφυγικό της 29ης Νοεμβρίου 2015», Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας,
Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, Τμήμα Δ.Ε.Σ., Σχολή
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, 17 Δεκεμβρίου 2015.
Λαχανά Ευφημία, «Οι κρίσιμες κοινοβουλευτικές εκλογές της 1ης Νοεμβρίου
2015 στην Τουρκία», Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας, Εργαστήριο
Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, Τμήμα Δ.Ε.Σ., Σχολή Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 23
Νοεμβρίου 2015.
Τουρκομιχάλη Χριστίνα Ανθή, «Το Κοινό Σχέδιο Ε.Ε.- Τουρκίας για το
Προσφυγικό», Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας, Εργαστήριο Τουρκικών και
Ευρασιατικών
Μελετών,
Τμήμα
Δ.Ε.Σ.,
Σχολή
Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 30
Οκτωβρίου 2015.
Δραγώνας Διονύσιος, «Η βομβιστική επίθεση της 10ης Οκτωβρίου στην
Άγκυρα», Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας, Εργαστήριο Τουρκικών και
Ευρασιατικών
Μελετών,
Τμήμα
Δ.Ε.Σ.,
Σχολή
Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 29
Οκτωβρίου 2015.
Τσατσάβα Αλεξάνδρα, «Η ρωσική επέμβαση στη Συρία: Αεροπορικές
επεμβάσεις και εκτόξευση πυραύλων από την Κασπία», Ενημερωτικό
Σημείωμα Καυκάσου, Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών,
Τμήμα Δ.Ε.Σ., Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 19 Οκτωβρίου 2015.

Β3. Χρονικά
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Χρονικά Τουρκίας, Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών,
Τμήμα Δ.Ε.Σ., Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Νοέμβριος 2015.
Χρονικά Τουρκίας, Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών,
Τμήμα Δ.Ε.Σ., Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Οκτώβριος 2015.

Β4. Τύπος


Αφιέρωμα στη Βαλκανική Πολιτική της Τουρκίας, Εφημερίδα Μακεδονία
της Κυριακής, Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, Τμήμα
Δ.Ε.Σ., Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 7 Ιουνίου 2015.

●Εργαστήριο «Διαπραγμάτευσης (Negotiation) και Μεσολάβησης (Mediation)»
Το εργαστήριο «Διαπραγμάτευσης (Negotiation) και Μεσολάβησης (Mediation)»,
ιδρύθηκε το 2015 (Αρ. Απόφασης 20151109, ΦΕΚ Β 410 – 24.03.2015), για να
καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες τόσο του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα, σε
θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που
περιγράφει ο τίτλος του και να συνεισφέρει σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στα
θέματα δραστηριότητας του Εργαστηρίου με υπηρεσίες συμβουλευτικής και
κατάρτισης. Διευθυντής του εργαστηρίου έχει οριστεί ο Αν. Καθηγητής κ. Πέτρος
Λιάκουρας, ενώ τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο Εργαστήριο είναι οι:
Καθηγητής Αθανάσιος Πλατιάς, Καθηγητής Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, Καθηγητής
Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Καθηγητής Νικόλαος Φαραντούρης, Αν. Καθηγητής
Ιωάννης Παραβάντης, Επ. Καθηγητής Ανδρέας Λιαρόπουλος, Επ. Καθηγητής
Αθανάσιος Σαμαράς.
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου υποστηρίζονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
υποψηφίους διδάκτορες, που εκπονούν διατριβή στα ειδικευμένα πραγματευόμενα
αντικείμενα, προσωπικό ερευνητικής και οργανωτικής υποστήριξης προερχόμενο
από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, καθώς και
μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Το Εργαστήριο συνεργάζεται στενά με
τα Εργαστήρια Μελέτης Κρατών BRICS και Διεθνούς και Στρατηγικής
Επικοινωνίας του Τμήματος. Επιπλέον, το Εργαστήριο αποτελεί τον ερευνητικό
βραχίονα και πλαίσιο άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών των προγραμμάτων
του Τμήματος στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» και στην «Ενέργεια».
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Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο
φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής
γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα.
Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η έρευνα, η μελέτη, η παραγωγή και επεξεργασία
προτύπων Διαπραγμάτευσης και Μεσολάβησης, που άπτεται των επιστημονικών
πυλώνων που συγκροτούν το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με
αντίκτυπο και αποτέλεσμα στη συνεισφορά στη δημόσια και ιδιωτική διοίκηση,
καθώς και στη μελέτη και εξυπηρέτηση της διεθνούς και ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής και διπλωματίας, αλλά και της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Περαιτέρω και εν καιρώ, με τις απαραίτητες
οργανωτικές ρυθμίσεις, θα συνιστά «Κέντρο Μεσολάβησης» το οποίο θα παρέχει
τον εκ του νόμου προβλεπόμενο ρόλο εξωδικαστικής επίλυσης αστικών ή άλλων
ιδιωτικών (διεθνών ή εσωτερικών) εμπορικών ή εργασιακών διαφορών. Στην ίδια
λογική, θα λειτουργήσει ως φορέας ταχύρρυθμης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για
την απόκτηση πιστοποίησης μεσολαβητή. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί και προς την
κατεύθυνση της συμβουλευτικής και επιμόρφωσης στελεχών, σε θέματα
διαπραγμάτευσης που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του
ιδιωτικού τομέα.
Ειδικότερα, το Εργαστήριο συμβάλλει: α) στη βελτίωση της διδασκαλίας των
υπαρχόντων μαθημάτων και στη σταδιακή εισαγωγή νέων σχετικών μαθημάτων στο
Τμήμα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω το επίπεδο της διδασκαλίας και έρευνας
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, β) στην υποστήριξη προπτυχιακών,
μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών κατά την ολοκλήρωση των ερευνητικών
εργασιών τους, γ) στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του
Εργαστηρίου και του Τμήματος, δ) στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά
αντικείμενα που δραστηριοποιείται, ε) στην ανάλυση και απογραφή πορισμάτων εκ
των σημαντικών διεθνών γεγονότων διαπραγμάτευσης και μεσολάβησης και την
αναγωγή τους σε προσεγγίσεις και προηγούμενα επιτυχημένων προτύπων, στ) στη
διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων,
βιβλίων, μονογραφιών κ.λπ.
Οι δράσεις του Εργαστηρίου Διαπραγμάτευσης και Μεσολάβησης έχουν
προχωρήσει σημαντικά μέσα στο έτος 2015-16. Έχει συνταχθεί και βρίσκεται στο
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

121

τελικό στάδιο ο κατάλογος Συνεδρίων, Σεμιναρίων Κατάρτισης και λοιπών
Εκδηλώσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους
2016-2017. Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου, έχει προχωρήσει η διαδικασία
δημιουργίας ιστοσελίδας, μέσω της οποίας θα γίνεται η διάχυση της παρεχόμενης
γνώσης και πληροφόρησης για όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα
και τις σχετικές δραστηριότητες. Επίσης, έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες
για την εκπόνηση ερευνητικών και επιστημονικών έργων και μελετών από μέλη
ΔΕΠ και εξωτερικούς ερευνητές και έχουν προωθηθεί διαδικασίες για την ανάληψη
και υλοποίηση έργων που αφορούν σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη
διασύνδεση με επιστημονικούς φορείς του εξωτερικού και την ανταλλαγή ή τις
συνεργασίες για την ανάπτυξη του κλάδου των Διαπραγματεύσεων και της
Μεσολάβησης. Ως προς την ερευνητική συνεργασία των μελών του Εργαστηρίου
και του Τμήματος με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού ή του
εξωτερικού, έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με άλλους επιστημονικούς φορείς για
κοινά προγράμματα και έχει συσταθεί ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών και
πελατών. Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία οδηγού λειτουργίας και
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου που θα παρέχεται σε ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς, όσον αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση διευθυντικών και μεσαίων
στελεχών της ιδιωτικής εταιρικής και δημόσιας διοίκησης. Όλες οι ανωτέρω δράσεις
και άλλες που θα προκύψουν στο πλαίσιο εκτέλεσης και προώθησης των σχετικών
Έργων, θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο διάστημα λειτουργίας του Εργαστηρίου.

●Εργαστήριο Πληροφόρησης & Κυβερνοασφάλειας
Κύριος

σκοπός

του

Εργαστηρίου

«Πληροφόρησης

(Intelligence)

και

Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)» είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και
έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της
επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το
αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η έρευνα και η μελέτη της επίπτωσης της
Πληροφόρησης και της Κυβερνοασφάλειας στη Διεθνή Πολιτική (Διεθνείς Σχέσεις
και Στρατηγική), στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Θεσμούς και στην Διεθνή
Πολιτική Οικονομία, γενικότερα, και στην ελληνική εξωτερική πολιτική, αμυντική
πολιτική και υψηλή στρατηγική ειδικότερα.
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Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο συμβάλλει:


Στη βελτίωση της διδασκαλίας υπαρχόντων μαθημάτων και στη σταδιακή
εισαγωγή νέων σχετικών μαθημάτων στο Τμήμα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί
περαιτέρω η διδασκαλία, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό
επίπεδο.

Ειδικότερα,

Εργαστηρίου

η

ύπαρξη

«Πληροφόρησης

θεσμοθετημένου

(Intelligence)

και

και

οργανωμένου

Κυβερνοασφάλειας

(Cybersecurity)» κρίνεται απαραίτητη, αφού μέσω αυτού μπορούν οι
προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές να
ολοκληρώσουν τις ερευνητικές εργασίες τους. Η λειτουργία του καθίσταται
επιτακτικότερη, εάν λάβει κανείς υπόψη την αυξητική τάση των
διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που σχετίζονται με την
Πληροφόρηση & Κυβερνοασφάλεια.


Στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.



Στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου υποψηφίων διδακτόρων και
μεταδιδακτόρων που ασχολούνται με ζητήματα Πληροφόρησης και
Κυβερνοασφάλειας.



Στην ερευνητική συνεργασία του Τμήματος με άλλα Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής,



Στην εκπόνηση επιστημονικών μελετών από μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς
ερευνητές.



Στην ανάληψη και υλοποίηση έργων που αφορούν σε φορείς του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα.



Στην διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων και στην έκδοση
μελετών, βιβλίων, συλλογικών τόμων και πρακτικών συνεδρίων.

●Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης
Η Ομάδα Έρευνας «Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ» συγκροτήθηκε το 2012 από
τον Καθηγητή κ. Αθ. Πλατιά με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ.
Αθ. Σαμαρά. Κεντρικός στόχος της Ομάδας Έρευνας υπήρξε η παραγωγή
πρωτογενούς έρευνας στα πεδία της ρητορικής και της στρατηγικής επικοινωνίας
καθώς και η διάχυση της γνώσης με την συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και
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την διοργάνωση ημερίδων. Τον Σεπτέμβριο του 2015 η Ομάδα Έρευνας
ενσωματώθηκε στο νεοπαγές Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων
Ενημέρωσης.
Η επικοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης και οι διαδικασίες πειθούς αποτελούν βασική
παράμετρο στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Το Τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών υπήρξε πρωτοπόρο ανάμεσα στα Τμήματα
Διεθνών Σχέσεων στην Ευρώπη στην ενσωμάτωση του κεκτημένου της Επιστήμης
της Επικοινωνίας στις Διεθνείς Σπουδές. Προσφέρει υψηλής ποιότητας διδασκαλία
και έρευνα σε ένα ευρύ πλαίσιο θεμάτων όπως η πολιτιστική διπλωματία και η
ανάπτυξη ικανοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η μελέτη των μέσων
ενημέρωσης με έμφαση στην λειτουργία τους, το περιεχόμενό τους, τις επιδράσεις
τους

και την συνεισφορά τους στην

συγκρότηση του διεθνούς πολιτικού

περιβάλλοντος, η στρατηγική επικοινωνία,
επιχειρηματολογίας, η

ρητορική

η δομή και ανάπτυξη της

συγκρότηση αφηγημάτων και στρατηγικών

πειθούς που συνδέονται με την διεθνή πολιτική, καθώς και το περιεχόμενο και οι
στρατηγικές διαχείρισης της εικόνας των κρατών. Ο στόχος του Εργαστηρίου είναι
διττός: η ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Διεθνούς Πολιτικής Επικοινωνίας
καθώς και η απόκτηση αναλυτικών εργαλείων και η ανάπτυξη επικοινωνιακών
ικανοτήτων από τους φοιτητές του τμήματος.
Η συνεχής παραγωγή και διάχυση αναλυτικών και ερευνητικών εργαλείων στο πεδίο
της εφαρμοσμένης επικοινωνίας καθώς και η συστηματική εφαρμογή τους για την
διερεύνηση του μετασχηματισμού του διεθνούς επικοινωνιακού περιβάλλοντος
συνδέεται με μια σειρά μαθημάτων της Σχολής Οικονομικών, Διεθνών και
Επιχειρηματικών Σπουδών που αφορούν την πολιτιστική διπλωματία, την δημόσια
πολιτική, την διεθνή πολιτική, τις ευρωπαϊκές και τις στρατηγικές σπουδές.
Το αντικείμενο του

Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας

και Μέσων

Ενημέρωσης είναι η έρευνα και μελέτη στα πεδία της στρατηγικής επικοινωνίας,
των μέσων ενημέρωσης, της ρητορικής, της πολιτικής επικοινωνίας ενδοκρατικής
και διεθνούς, του nation branding καθώς και της επικοινωνιακής διάστασης των
Διεθνών Σχέσεων. Στόχος του εργαστηρίου είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στην
γεφύρωση του κενού ανάμεσα στα επιστημονικά πεδία των Διεθνών Σχέσεων και
της Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης και στην ανάπτυξη του διεπιστημονικού
πεδίου της Διεθνούς Πολιτικής Επικοινωνίας.
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Η επιστημονική θεματολογία την οποία πραγματεύεται το εργαστήριο συγκροτείται
από τα εξής:
1. Εμβάθυνση στην ρητορική διάσταση των διεθνών σχέσεων και συστηματική
ανάλυση της ρητορικής συγκρότησης αφηγημάτων και διαδικασιών
πειθούς που σχετίζονται με την διεθνή πολιτική.
2. Ενδοκρατική και διακρατική διάσταση της πολιτικής επικοινωνίας και η
μεταξύ τους διαλεκτική.
3. Δημόσια διπλωματία και ήπια ισχύς.
4. Στρατηγική επικοινωνία και η επικοινωνιακή διάσταση των στρατηγικών
σπουδών.
5. Ανάλυση πειθούς και προπαγάνδας.
6. Κοινή γνώμη και εξωτερική πολιτική.
7. Όροι διαμόρφωσης και περιεχόμενο της εικόνας των κρατών στις διεθνείς
σχέσεις, την πολιτική επικοινωνία, την ειδησεογραφία και τις
στρατηγικές εμπορικής προώθησης (nation branding).
8. Αλληλεπίδραση της εικόνας του κράτους με την εικόνα χωρικών ενοτήτων
όπως η περιφέρεια και η πόλη (place branding) καθώς και με την εικόνα
προϊόντων και υπηρεσιών (country of origin effect).
9. Τα μέσα επικοινωνίας, η δομή και λειτουργία τους και ο τρόπος με τον
οποίο

αυτά

συνεισφέρουν

στην

συγκρότηση

του

διεθνούς

περιβάλλοντος.
10. Η λειτουργία του μηχανισμού παραγωγής των ειδήσεων.
11. Συστηματική ανάλυση περιεχομένου στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και
στα κοινωνικά δίκτυα.
12. Η επίδραση των ειδήσεων και η δυνατότητα αξιοποίησής τους ως εργαλείο
διεθνών σχέσεων.
13. Ειδησεογραφία και στρατηγική επικοινωνία στην δικτυακή κοινωνία.
14. Η ανάλυση εξειδικευμένων επιδράσεων των μέσων επικοινωνίας στην
εξωτερική πολιτική.
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15. Η επίδραση των μέσων επικοινωνίας στους παράγοντες εσωτερικής ισχύος
και η διαχείριση του εσωτερικού μετώπου. Μέσα επικοινωνίας και
ένοπλες δυνάμεις.
16. Πολιτική επικοινωνία και μέσα ενημέρωσης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
17. Η επικοινωνιακή διάσταση των περιβαλλοντικών θεμάτων, της τεχνολογίας
και των επιδημιών.
18. Ανάπτυξη ικανοτήτων διαπολιτιστικής επικοινωνίας.
19. Ανάλυση επιχειρηματολογίας.
Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη πρωτοποριακών ερευνητικών εργαλείων για την
ποιοτική και

ποσοτική

ανάλυση περιεχομένου,

στην καταγραφή διαδικασιών

επικοινωνιακής χειραγώγησης και στην ανάπτυξη τυπολογικών συστημάτων για την
αποτελεσματική κωδικοποίησή τους. Επί του παρόντος έχουν κατασκευαστεί και
ελεγχθεί ως προς την αξιοπιστία τους δύο γενικής χρήσης πρωτόκολλα
κωδικοποίησης:
(α) Πρωτόκολλο κωδικοποίησης για τις απεικονίσεις του συστήματος κρατών στα
μέσα ενημέρωσης (state-mapping) το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για την
εκπαίδευση των φοιτητών στην ποσοτική ανάλυση περιεχομένου (αρχικά στο
μάθημα «Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Διεθνές Πολιτικό Περιβάλλον» και στην
συνέχεια στο μάθημα «Πολιτιστική Διπλωματία») όσο και για ερευνητικούς
σκοπούς. Με την μεθοδολογία αυτή καταγράφονται οι απεικονίσεις όλων των
κρατών σε δύο εφημερίδες για την περίοδο ενός μήνα. Αντίστοιχες μετρήσεις
γίνονται στο Δ.Ε.Σ. Πα.Πει από το 2010 με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία
εκτεταμένη χρονοσειρά η οποία να επιτρέπει την διαχρονική ανάλυση των τάσεων.
Το πρωτόκολλο αυτό παραχωρήθηκε το 2012 στο Μ.Π.Σ. Επικοινωνία και Νέα
Δημοσιογραφία του Α.Π.Κυ. για μία διαπολιτιστική ανάλυση (Τουρκικό, Κυπριακό,
Ελλαδικό και Αγγλικό Τύπο), τρεις από τους τέσσερεις κωδικοποιητές που
εργοδοτήθηκαν στο ερευνητικό έργο ήταν απόφοιτοι του τμήματός μας.
(β) Πρωτόκολλο κωδικοποίησης για την καταγραφή του φόβου, ρίσκου και απειλής
σε σχέση με την εικόνα των κρατών στα μέσα ενημέρωσης. Το πρωτόκολλο αυτό
καλύπτει ένα κενό στην διεθνή βιβλιογραφία. Εργαλειοποιεί θεωρίες σχετικές με τον
φόβο από διάφορα επιστημονικά πεδία καθιστώντας έτσι ευχερέστερη την
διεπιστημονική διερεύνηση του φαινομένου. Επί του παρόντος επιχειρείται η
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προέκταση και προσαρμογή του πρωτόκολλου κωδικοποίησης για να αναλύσει τον
φόβο στην στρατηγική πολιτική επικοινωνία.
Παράλληλα έχουν κατασκευαστεί σειρά από πιο περιορισμένης χρήσης και
θεματολογικής εξειδίκευσης πρωτόκολλα όπως για την τραπεζική Κρίση της
Κύπρου στον Ρωσικό Τύπο, την Εικόνα της Ρωσίας στις Ουκρανικές Εφημερίδες,
την Ουκρανική Κρίση στον Γαλλικό Τύπο, την Ελληνική Προεδρία στον Γαλλικό
Τύπο, τις Αμερικανικές εκλογές στον Ελληνικό Τύπο, τις Κυπριακές Εκλογές στον
Ελληνικό Τύπο, Την Απεικόνιση των WikiLeaks στα Μέσα Ενημέρωσης κ.α.
Επίσης έχουμε συγκροτήσει σε ταξινομικά συστήματα: (α) τα αρνητικά ηθοτικά
επιχειρήματα,

(β) τις στρατηγικές απολογίας και ανάταξης εικόνας και (γ) τα

παραγωγικά αίτια. Η συγκρότηση και συστηματική εφαρμογή των τριών
ταξινομικών συστημάτων οδήγησε στην ανάπτυξη της δυνατότητας αντικειμενικής
ταυτοποίησής τους καθώς και στην ανάπτυξη μεθοδολογίας ποσοτικοποίησής τους
μέσω της χρήσης της κλείδας παρατηρήσεων. Όσον αφορά τα αρνητικά ηθοτικά
επιχειρήματα και τις στρατηγικές απολογίας, η ποσοτικοποίησή τους

αποτελεί

πρωτοτυπία για την παγκόσμια βιβλιογραφία. Στο Σεμινάριο Ρητορική Επικοινωνία
και Πειθώ του 8ου εξαμήνου οι φοιτητές εκπαιδεύονται τόσο στην ρητορική κριτική
όσο και στην συστηματική καταγραφή των προαναφερθέντων τυπολογικών
συστημάτων δια της κλείδας παρατηρήσεων. Το Εργαστήριο έχει εκπαιδεύσει τρεις
ερευνητές του Μ.Π.Σ. Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία του Α.Π.Κυ. στην
χρήση

των

προαναφερθέντων

τυπολογικών

συστημάτων

προκειμένου

να

συνεισφέρει στην διάχυση αυτών των μεθοδολογικών εργαλείων και στην Κύπρο.
Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων ερευνητικών εργαλείων βελτιώνει την μαθησιακή
διαδικασία τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο, αποτελεί
βάση για συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής και της ημεδαπής, και
προϋπόθεση για να έχει το εργαστήριο σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη του
επιστημονικού πεδίου.
Τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάζονται σε διεθνή συνέδρια κι επιστημονικά
περιοδικά, ενώ κάθε χρόνο οργανώνεται μία επιστημονική ημερίδα. Στο πλαίσιο της
Ομάδας Έρευνας Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ έχουν οργανωθεί τέσσερεις
ημερίδες (2012, 2013, 2014, 2015). Στις 10 Νοεμβρίου 2015 διοργανώθηκε από το
Εργαστήριο Συνέδριο με θέμα: «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης
στις Προεκλογικές Εκστρατείες και στις Διεθνείς Σχέσεις». Στο Συνέδριο
παρουσιάστηκαν έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος στο
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πλαίσιο του Εργαστηρίου. Οι έρευνες αφορούσαν τις εικόνες των κρατών στο διεθνή
τύπο καθώς και τις εικόνες κρατών που βρίσκονται σε κρίση όπως για παράδειγμα η
εικόνα της Λέσβου μετά το προσφυγικό και η εικόνα των κρατών της Νότιας
Ευρώπης. Εξετάστηκαν επίσης οι στρατηγικές διαχείρισης της εικόνας στο
κομματικό λόγο για τις διαδικασίες ψήφισης των μνημονίων, για το δημοψήφισμα
και την αποδόμηση πολιτικών προσώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social
media). Τέλος, τον Ιούλιο του 2016, το Εργαστήριο παρευρέθηκε με δύο έρευνες στο
Τακτικό Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρίας Πολιτικής Επιστήμης (IPSA) στη
Πολωνία. Οι έρευνες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν το πεδίο της διεθνούς
πολιτικής επικοινωνίας.
Δημοσιεύσεις 2016:
1. Samaras, Ath.N., Iordanidou, S. & Dogani, M. (2016). «The Dialectic on
International Relations and Political Communication: The Impact of the
Financial Crisis Upon the Nation Image of Germany; A Comparative
Analysis in Greek and UK Press» in Luengo, O.G. (Ed), «Political
Communication in Τimes of Crisis». Berlin: Logos Verlag (in press).
2. Takas, E. & Samaras, Ath.N. (2016). «Legitimation and De-legitimation
Processes of Memorandum II in Greece: Facets of Strategic Framing in
Greek Parliamentary Discourse». French Journal for Media Research, 5.
3. Ασπριάδης Ν. και Τζουρούνη Ξ. (2016). «Ντόναλντ Τραμπ: Ο ρήτορας που
ήξερε να σπιλώνει τον αντίπαλο». Περιοδικό Δημοσιογραφία, Τεύχος 12,
σελ. 53-55
4. Ασπριάδης, Ν. & Γκούσιος, Χ., (2016). «Στρατηγική Χρήση της
Σύγκρουσης: Ο Επικοινωνιακός Πόλεμος στην Κρίση της Ουκρανίας».
Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Διεθνών Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας.
5. Σαμαράς, Αθ.Ν., Κολοβός, Κ. & Παπαγιάννη, Ν. (2015). «Στρατηγικές
Αποδόμησης του Ήθους στο Δημοψήφισμα: Μια Συστηματική
Διερεύνηση του Κοινοβουλευτικού Λόγου», Ζητήματα Επικοινωνίας,
Τεύχος 20-21, σελ.57-81.
Επιπλέον Παρουσίες σε διεθνή Συνέδρια 2015 - 2016:
1.Samaras, Ath.N. & Aspriadis, N. (2016). «Strategic Framing in Journalistic
Questions in Televised Party Leaders Debates in Greece: A Longitudinal
Analysis». Παρουσίαση στο 6ο European Communication Conference: «Mediated
(Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures».Οργάνωση ECREA.
(Πράγα, 9 – 12 Νοεμβρίου).
2.Takas, E., Aspriadis, N. & Pittarokili, A., (2016). «Attributions of Responsibility
and Strategies of Apology for (Mis) Managing the Refugee Crisis by the Greek
Government in Parliamentary Discourse». Παρουσίαση στο 6ο European
Communication Conference: «Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts,
Presents and Futures». Οργάνωση ECREA. (Πράγα, 9 – 12 Νοεμβρίου).
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3.Samaras, Ath.N., Dimitriou, Μ.-Ε., Aspriadis, Ν. & Τzivra, R., (2016). «The
Images of Greece, Lesvos and Kos within the Context of Refugee Crisis; A
Quantitative Content Analysis in International Media». Παρουσίαση στο
συνέδριο του ECREA «Prague Media Point: Media and Migration». (Πράγα, 7-9
Νοεμβρίου).
4.Illiadi, I., Noula, E., Marioli, M. & Samaras, Ath.N., (2016). «Framing
Immigrants in the Greek Aegean News Sites; Locality, News Domestication and
the Construction of Otherness» Έγινε αποδεκτό για παρουσίαση στο συνέδριο του
ECREA «Prague Media Point: Media and Migration». (Πράγα, 7-9 Νοεμβρίου).
5.Takas, E. & Samaras, Ath.N. (2016). «Rhetorical Construction of the E.U.
Image by the Greek Parties: The Case of the Parliamentary Discussion on the
2015 Referendum». Παρουσίαση στο συνέδριο «Europe in Discourse: Identity,
Diversity, Borders». (Αθήνα, Σεπτέμβριος 23-25).
6.Aspriadis, N. & Samaras, Ath.N., (2016). «Varoufakis' Apologia: Employment
of Image Restoration Strategies and the Interplay of Personal, Governmental
and Nation Image. A Comparative Analysis of Two Case Studies». Παρουσίαση
έρευνας στο 24th World Congress of Political Science της IPSA. (Poznan, Πολωνία,
23-28 Ιουλίου).
7. Takas, E., Samaras, Ath.N. & Aspriadis, N., (2016). «Who's to Blame?
Attribution Processes and the Rhetoric of Blame during the Parliamentary
Discussion on the third Memorandum in Greece». Παρουσίαση έρευνας στο 24th
World Congress of Political Science της IPSA. (Poznan, Πολωνία, 23-28 Ιουλίου).
8. Illiadi, I., Tsourouni, X., Dogani, M. & Samaras, Ath.N., (2016). «Games of
Terministic Control or the Instrumental Actualization of Events? Dening
Immigrants in the Pre- and Post- Paris Terrorist Attack Era in the Aegean
News Sites». Παρουσίαση έρευνας στο διεθνές συνέδριο «Crossing Borders».
Οργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγίου. (Λέσβος, 7 -10 Ιουλίου).
9. Σαμαράς, Αθ.Ν., Παπαγιάννη, Ν. & Ασπριάδης, Ν., (2016). «Αντιμετώπιση
Επιθέσεων στο Ήθος – Εφαρμογές στην Καθημερινή και Επαγγελματική Ζωή».
Εργαστήριο ερευνητικής μεθοδολογίας σε Διημερίδα του Εργαστηρίου
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας & Μελέτης της Λογοτεχνίας και της Ρητορικής
(ΕΚΠΑ) με τίτλο: «Ο Δημιουργικός Λόγος στην Εκπαίδευση». (Αθήνα, 27-29
Ιουνίου).
10. Δημητρίου, Μ.- Ε., Πιταροκοίλη, Α., Τζίβρα, Ρ. & Σαμαράς, Αθ.Ν., (2016). «Η
Ειδησεογραφία για την Οικονομία και την Οικονομική Κρίση –Μία Διαχρονική
Ανάλυση Περιεχόμενου», Παρουσίαση έρευνας στο International Conference on
International Business. (Θεσσαλονίκη, 20-22 Μαΐου).
11. Λουκοπούλου, Ε., Μαριόλη, Μ., Νούλα, Ε. & Σαμαράς, Αθ.Ν., (2016). «Η
Επίδραση των Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής στις Εικόνες των Κρατών στα
Μέσα Ενημέρωσης: Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου 2015». Παρουσίαση
έρευνας στο International Conference on International Business. (Θεσσαλονίκη, 2022 Μαΐου).
12. Γκούσιος, Χ. & Λουκοπούλου, Ε., (2016). «Η Ερμηνευτική Πλαισίωση του
Charlie Hebdo στον Ελληνικό Τύπο: Ισλάμ - Τρομοκρατία - Επικοινωνία και
Κομματική Εκμετάλλευση». Παρουσίαση έρευνας στο International Conference on
International Business. (Θεσσαλονίκη, 20-22 Μαΐου).
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13. Ασπριάδης, Ν., Σαμαράς, Αθ.Ν. & Παπαϊωάννου, Α., (2016). «Παίγνια
(απο)Νομιμοποίησης και Εικόνες Συλλογικών Υποκειμένων κατά την
Διαχείριση μίας Εξωχώριας Οικονομικής Κρίσης: Το Κυπριακό Μνημόνιο στον
Γερμανικό Πολιτικό Λόγο». Παρουσίαση έρευνας στο International Conference on
International Business. (Θεσσαλονίκη, 20-22 Μαΐου).
14. Dogani, M., Samaras, Ath.N. & Loukopoulou, E., (2016). «The Use of Fear in
Economic Narratives: Greek Financial Crisis and the Rhetoric of Fear in the
2015 Election Campaign in Greece», Παρουσίαση έρευνας στο International
Conference on International Business. (Θεσσαλονίκη, 20-22 Μαΐου).
15. Σαμαράς, Αθ.Ν., Δημητρίου, Μ.-E. & Λουκοπούλου, Ε., (2016). «Έλεγχος της
Θεωρίας της Επαλληλίας Κομματικού-Επικοινωνιακού Συστήματος με Βάση
τις Διαιρετικές Τομές του Μνημονίου: Οι Απεικονίσεις την Κύπρου στον
Ελλαδικό Τύπο τον Μάρτιο 2013». Παρουσίαση έρευνας στο συνέδριο: «Ο
Μάρτης που Άλλαξε την Κύπρο». Οργάνωση Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. (Λευκωσία,
7-8 Απριλίου).
16. Μηνά, Α. & Σαμαράς, Αθ.Ν., (2016). «Η Δυναμική της Κρίσης και οι
Αφηγήσεις της Εξαΰλωσης: Αναπαραστάσεις των Κυπριακών Τραπεζών και
της Κυπριακής Οικονομίας τον Μάρτιο 2013 στα Διεθνή Δίκτυα Επικοινωνίας».
Παρουσίαση έρευνας στο συνέδριο: «Ο Μάρτης που Άλλαξε την Κύπρο».
Οργάνωση Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. (Λευκωσία, 7-8 Απριλίου).
17. Σαμαράς, Αθ.Ν. & Ιορδανίδου, Σ., (2016). «Η Επίδραση των Θεμάτων
Διεθνούς Πολιτικής στις Απεικονίσεις της Τουρκίας στον Τύπο: Σύγκρουση,
Στρατηγική και Προβολές Ισχύος». Παρουσίαση έρευνας στην ημερίδα «Η
Τουρκία και οι Στρατηγικές Ανακατατάξεις μιας Περιφέρειας σε Μετάβαση».
Οργάνωση: Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς. (Πειραιάς, 30 Μαρτίου).
18. Σαμαράς, Αθ.Ν., (2016). «Η Καταπολέμηση της Ρητορικής του Μίσους ως
Ρητορικό Φαινόμενο: Μία Κριτική Προσέγγιση». Παρουσίαση στην διημερίδα
«Έτος Αριστοτέλη: Λόγος περί Παθών – Από την Ρητορική του Μίσους στην
Ρητορική της Αποδοχής». Συνδιοργάνωση: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, British Council, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιά και ERDIC. (Αθήνα, 19-20 Μαρτίου).
19. Ασδεράκη, Φ. & Δογάνη, Μ., (2016). «Η Ρητορική του Μίσους στην
Πολιτική». Παρουσίαση έρευνας στην διημερίδα «Έτος Αριστοτέλη: Λόγος περί
Παθών – Από την Ρητορική του Μίσους στην Ρητορική της Αποδοχής».
Συνδιοργάνωση: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, British Council,
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και ERDIC.
(Αθήνα, 19-20 Μαρτίου).
20. Ρουκανάς, Σ., Σαμαράς, Αθ.Ν. & Λουκοπούλου, Ε., (2015). «Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο: Ελλάδα – Τουρκία, Τάσεις και Αναπαραστάσεις».
Παρουσίαση έρευνας στο 2ο Τακτικό Συνέδριο «Αλλάζοντας την Ελλάδα και τον
Κόσμο», Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Διεθνών Σχέσεων. (Λουτράκι, 11-13 Δεκεμβρίου).
21. Samaras, Ath.N., (2015). «Framing Immigration in the Context of Financial
Crisis: A Comparative Analysis of News Media and Political Discourse».
Εργαστήριο μεθοδολογίας στο ερευνητικό σεμινάριο «Migration in History: Labour
Migration, Brain Drain and Refugees; Current Problems and Analyses» που
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διοργανώθηκε ως μέρος του «Integrated Partnership European and Global Studies
Siegen-Piraeus» με χρηματοδότηση του DAAD. (Πειραιάς, 31 Αυγούστου – 5
Σεπτεμβρίου).
22. Σαμαράς, Αθ.Ν. & Δημητρίου, Μ.-Ε., (2015). «Εισαγωγή στην Μεθοδολογία
της Ποσοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου και στο Πρωτόκολλο Κωδικοποίησης
State Mapping». Εργαστήριο ερευνητικής μεθοδολογίας στο τριήμερο συνέδριο του
ΜΠΣ Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με
τίτλο: «CreteRetreat2015: Destination Journalism and Place Branding». (Ηράκλειο,
2 - 4 Οκτωβρίου).
23. Δογάνη, Μ. & Λουκοπούλου, Ε., (2015). «Φόβος, Ρίσκο και Απειλή ως
Αναλυτικά Εργαλεία στην Ανάλυση Περιεχομένου». Παρουσίαση στην διημερίδα
«Ο Λόγος της Πειθούς: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Προτάσεις».
Οργάνωση Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Μελέτης της Λογοτεχνίας
και της Ρητορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Αθήνα, 14-15 Δεκεμβρίου).
24. Σαμαράς, Αθ.Ν., (2015). «Η Λειτουργική Αξιοποίηση των Εκ Μεροληψίας
Αρνητικών Ηθοτικών Επιχειρημάτων στον Πολιτικό Λόγο: Τηλεπαράθυρα και
Κοινοβουλευτικές Συζητήσεις – Συγκριτική Ανάλυση». Παρουσίαση στην
διημερίδα «Ο Λόγος της Πειθούς: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές
Προτάσεις». Οργάνωση Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Μελέτης της
Λογοτεχνίας και την Ρητορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Αθήνα, 14-15
Δεκεμβρίου).
25. Samaras, Ath.N., Iordanidou, S., Dimitriou, M.- Ε., & Loukopoulou, E., (2015).
«The Ethnocentrism of the Political Communication System and the Formation
of Mediated Nation Images —The Case of Germany in the Greek Elections of
2015». Παρουσίαση έρευνας στο συνέδριο πολιτικής επικοινωνίας του ECREA.
(Odense, Δανία, 27- 29 Αυγούστου).
26. Samaras, Ath.N., Dimitriou, M. & Loukopoulou, E., (2015). «Images of Nations
in the Greek Press During the 2015 Elections». Παρουσίαση έρευνας στο διεθνές
συνέδριο του IAMCR (Μόντρεαλ, Καναδά, 12-16 Ιουλίου).
27. Σαμαράς, Αθ.Ν. & Ιορδανίδου, Σ., (2015). «Η Εικόνα της Ιαπωνίας στα Μέσα
Ενημέρωσης, Μια Συγκριτική Διαπολιτισμική Ανάλυση Περιεχομένου».
Παρουσίαση έρευνας στην επιστημονική ημερίδα: «Η Επιρροή του Ιαπωνικού
Πολιτισμού στην Σύγχρονη Κοινωνία» που διοργάνωσε η Διεθνής Κοινωνιολογική
Ένωση. (Αθήνα, 16 Ιουνίου).
28. Σαμαράς, Αθ.Ν & Ιορδανίδου, Σ., (2015). «Εικόνες των Κρατών BRICS στα
Μέσα Ενημέρωσης». Παρουσίαση έρευνας στο επιστημονικό συνέδριο «BRICS:
Οικονομία – Κοινωνία – Εξωτερική Πολιτική» που διοργανώνει το Τμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. (Πειραιάς, 28 Μαΐου).
29. Asrpiadis, N. & Samaras, Ath.N., (2015). «Political Blame Games and Nation
Image Making in Times of Financial Crises: A Comparative Analysis of PASOK
and SYRIZA Administrations in Greece». Παρουσίαση έρευνας στο διεθνές
συνέδριο του IAMCR. (Μόντρεαλ, Καναδάς, 12-16 Ιουλίου).
30. Σαμαράς, Αθ.Ν., Δογάνη, Μ. & Λουκοπούλου, Ε., (2015). «Η Ελληνική
Οικονομική Κρίση και η Ρητορική του Φόβου το 2015: Η Εκλογική Καμπάνια
στην Ελλάδα». Παρουσίαση έρευνας στο διεθνές συνέδριο «Narratives of the Crisis:
Myths and Realities» (Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου).
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31. Aspriadis, N. & Goussios, Ch., (2015). «Strategic use of Conflict: Information
Warfare in the Ukraine Crisis». Παρουσίαση έρευνας στο 6o Διεθνές Συνέδριο
Διεθνών Επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
(Θεσσαλονίκη, 22- 24 Μαΐου 2015).
32. Samaras, Ath.N. & Iordanidou, S., (2015). «Projected Images of Israel and the
Arab Countries in the News Media – An Intercultural Content Analysis».
Παρουσίαση έρευνας στο διεθνές συνέδριο «The Eastern Mediterranean: Between
East and West» που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την
BESA. (Αθήνα, 21 Μαΐου).
●Εργαστήριο Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Το Εργαστήριο Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2016 (ΦΕΚ
Β’ 2127/11.07.2016). Στους πρώτους μήνες λειτουργίας του:
Α. Έχει δημιουργήσει σχετική ιστοσελίδα http://energypolicy.unipi.gr/, καθώς και
mailing lists και σελίδα σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση των
δραστηριοτήτων του.
Β. Έχει προχωρήσει στην καθιέρωση Working Papers του Εργαστηρίου, όπου
μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες εργασίες:


Vlachaca K., 2016, “Destabilization in the Middle East: How it impacts the
regional states’ energy security”, Energy & Environmental Policy Laboratory
Working Paper 2



Sitaras V., 2016, “Pipeline Geopolitics in Eurasia: The new gas projects
linking Russia and China”, Energy & Environmental Policy Laboratory
Working Paper 1

Γ. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και έργα/μελέτες:


«Λογισμικό Διαχείρισης Κινδύνων σχετικών με τις δραστηριότητες της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ», χρηματοδοτούμενο από τη
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., Κωδ. Έργου Β.7555, Κέντρο
Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.)



«Μηνιαία πρόβλεψη της ζήτησης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή
για την περίοδο, με τακτή επικαιροποίηση», χρηματοδοτούμενο από τη
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.Ε.Π.Α.) Α.Ε., έργο υλοποιηθέν με την
ιδιότητα του Διευθυντή του Εργαστηρίου ως ελεύθερου επαγγελματία
μηχανικού και μέλους ΔΕΠ, με καταβολή του προβλεπόμενου ποσοστού στο
Κ.Ε.Π.Π.



«Ανάλυση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου»,
χρηματοδοτούμενο από τη ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε., έργο υλοποιηθέν με την ιδιότητα
του Διευθυντή του Εργαστηρίου ως ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού και
μέλους ΔΕΠ, με καταβολή του προβλεπόμενου ποσοστού στο Κ.Ε.Π.Π.



«Λογισμικό βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης του βραχυπρόθεσμου και
μεσοπρόθεσμου ωριαίου φορτίου των πελατών Μέσης Τάσης», ερευνητικό
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έργο που θα υπογραφεί εντός Μαΐου 2017 μεταξύ της Protergia Α.Ε. και του
Κ.Ε.Π.Π.
Επίσης, έχει υποβάλει προτάσεις για χρηματοδότηση του:


Στα πλαίσια δράσης του Υπουργείου Παιδείας για ενίσχυση των Υποδομών
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των ΑΕΙ.



Στα πλαίσια της διμερούς ΕκΤ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας, μαζί με το
Institute of Energy Economics and Rationale Energy Use (IER) at the
University of Stuttgart.



Ετοιμάζει πρόταση για υποβολή στα πλαίσια του προγράμματος ΕρευνώΚαινοτομώ-Δημιουργώ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Δ. Έχει δημιουργήσει κύκλο διαλέξεων με επιστήμονες και στελέχη της αγοράς
ενέργειας:


Δρ. Γεώργιος Δημητρόπουλος, Επικ. Καθηγητής HBKU Law School στη
Ντόχα, Κατάρ, Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016, Τίτλος ομιλίας: "Behavioral
Economics and Law in energy"



Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης, Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ, Πέμπτη 24
Νοεμβρίου 2016, Τίτλος ομιλίας: "Climate Change negotiations "



Γεράσιμος Αυλωνίτης, Σύμβουλος Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ, Πέμπτη 10
Νοεμβρίου 2016, Τίτλος ομιλίας: "Challenges in the gas markets"



Δρ. Γεώργιος Στάμτσης, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου
2016, Τίτλος ομιλίας: "Challenges in the electricity markets"

Β. ΟΜΑΔΕΣ-ΟΜΙΛΟΙ
Στα πλαίσια του Τμήματος, δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες Ομάδες:
–

Η Ομάδα Διεθνών Σχέσεων: «Κύκλος Διεθνολογικών Συζητήσεων» με επικεφαλή
τον Καθηγητή Π. Ήφαιστο. Η Ομάδα μέσα από την προαγωγή επιστημονικών
συζητήσεων σκοπό έχει την ενδυνάμωση των επιστημονικών δεσμών μεταξύ
ερευνητών αλλά και την ανταλλαγή απόψεων σε κρίσιμα θέματα διεθνούς και
Ευρωπαϊκής πολιτικής. Συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αλλά και άλλων
Διεθνολογικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της χώρας καθώς και υποψήφιοι
διδάκτορες και νέοι επιστήμονες. Το 2011 εξέδωσε ηλεκτρονικό συλλογικό τόμο
με τίτλο «Η Έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 1941-1950: Στρατηγικά ή Ιδεολογικά
αίτια;» (http://www.idis.gr/?p=276). Το 2012 μέλη της ομάδας συμμετείχαν με
ειδικά panel στο Διεθνές Συνέδριο ICIB 2012 (Θεσσαλονίκη 17-19 Μαΐου 2012)
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που φιλοξένησε το International Symposium on International Affairs: Business,
Economics and Politics (ISIABEP).
–

O Όμιλος Κινηματογράφου λειτουργεί από το 2012 με υπεύθυνο τον Επικ.
Καθηγητής

Ηλία

Παπαγιαννόπουλο.

Στις

δραστηριότητες

του

ομίλου

περιλαμβάνονται
o

σεμινάριο στο προπτυχιακό με τίτλο «Οι Διεθνείς Σχέσεις στον
κινηματογράφο», το οποίο προσφέρεται για τέταρτη χρονιά στο χειμερινό
εξάμηνο στους τριτοετείς φοιτητές, μολονότι είναι ανοιχτό στην
παρακολούθηση από φοιτητές όλων των ετών. Στο μάθημα γίνεται
προβολή ταινίας και ακολουθεί ανάλυση και συζήτηση για μείζονα
ζητήματα της πολιτικής θεωρίας και της θεωρίας Διεθνών Σχέσεων,

o

Έκτακτες προβολές ταινιών στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και σε
μαθήματα θεωρίας Διεθνών Σχέσεων και επίσης πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις εκτός προγράμματος σπουδών σε ταινίες που παίζονται σε
αίθουσες, σε φεστιβάλ και αφιερώματα κλπ. Ήδη εκπονήθηκε η πρώτη
διπλωματική εργασία με θέμα «Η διαμεσολάβηση και υποστήριξη των
κεντρικών μηνυμάτων του πολέμου κατά της τρομοκρατίας στην
τηλεοπτική μυθοπλασία» (2012) από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Βίκυ
Καρκάνη.

–

Ο Όμιλος Ρητορικής περιλαμβάνει ένα σύνολο επιμέρους αυτόνομων δράσεων:
(α) Την Ομάδα Έρευνας σε Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ η οποία από τον
Ιούλιο του 2015 μετεξελίχθηκε στο θεσμοθετημένο Εργαστήρι Στρατηγικής
Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, (β) την Ομάδα Επιχειρηματολογίας, (γ)
την Ομάδα MUN Πανεπιστημίου Πειραιά και (δ) την Ομάδα Προσομοίωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(α) Η Ομάδα Έρευνας σε Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ συγκροτήθηκε από τον
Καθηγητή κ. Αθ. Πλατιά και με επιστημονικό υπεύθυνο από το 2012 τον Επ.
Καθηγητή κ. Αθ. Σαμαρά. Κεντρικός στόχος του Ομίλου είναι η παραγωγή
πρωτογενούς έρευνας στα πεδία της ρητορικής και της στρατηγικής επικοινωνίας.
(β) Η Ομάδα Επιχειρηματολογίας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Καθηγητή
κ. Αθ. Πλατιά με υπεύθυνο τον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος κ. Α. Στρατή. Η
Ομάδα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φοιτητών του τμήματος οι οποίοι
εκπαιδεύονταν σε συστηματική βάση (μία συνάντηση την εβδομάδα) σε ζητήματα
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

134

επιχειρηματολογίας – αντιλογίας (debate). Οι φοιτητές συμμετείχαν επιτυχώς σε
διοργανώσεις Αγώνων Επιχειρηματολογίας όπως το Πανελλήνιο πρωτάθλημα
Debate που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΑΣΟΕΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΟΠΑ).
(γ) Η Ομάδα MUN Πανεπιστημίου Πειραιά που λειτουργεί από το 2008 με
πρωτοβουλία των φοιτητών του Τμήματος. Η Ομάδα απευθύνεται κατά κύριο λόγο
στους φοιτητές του Τμήματος και δευτερεύοντος σε φοιτητές άλλων τμημάτων του
Ιδρύματος. Είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση των αποστολών του Τμήματος στα
Διεθνή Συνέδρια Προσομοίωσης Διεθνών Οργανισμών (ModelUnitedNations –
MUN). Τα Models of United Nations αποτελούν συνέδρια που διοργανώνονται είτε
από Πανεπιστήμια είτε από ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
έχουν σαν στόχο την διάδοση της ιδέας των Ηνωμένων Εθνών αλλά και την
εκμάθηση μέσω της πράξης της λειτουργίας των οργάνων του ΟΗΕ αλλά και άλλων
διεθνών οργανισμών.
Η Ομάδα συμβάλει στην ανάπτυξη των επαφών του Τμήματος με τους φορείς
διοργάνωσης των Συνεδρίων, στην προβολή του έργου του Τμήματος στο εξωτερικό
και στα ξένα πανεπιστήμια, στην δημιουργία σχέσεων και δεσμών μεταξύ των
φορέων διοργάνωσης (πχ. Πανεπιστήμια, ΜΚΟ κά) των συνεδρίων MUN.

Τα

τελευταία 8 χρόνια η Ομάδα με την βοήθεια των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
Καθηγητή κ. Αθ. Πλατιά, Αν. Καθηγ. κ. Π. Λιάκουρα, Αν. Καθηγ. κ. Χ. Γκούσιο,
Καθηγ. κ. Γ. Διαμαντή και την Επίκ. Καθηγήτρια κα Φ. Ασδεράκη, έχει καταφέρει
να καταστεί θεσμός στο Τμήμα αλλά και το Πανεπιστήμιο και να συμβάλλει στην
εμπειρική εμπέδωση της θεωρίας των διεθνών σχέσεων και διαπραγματεύσεων
στους φοιτητές. Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες αποστολές σε διεθνή και εγχώρια
Συνέδρια προσομοίωσης (MUN) με πολλές διακρίσεις και έχει καταφέρει να
καταστεί μια από τις σημαντικότερες Ομάδες και υπολογίσιμη δύναμη στο
συγκεκριμένο χώρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ομάδα ΜUN συμμετείχε στα δύο
προγράμματα Jean Monnet “YouthActiv” και “Universities4EU” και διοργάνωσε
προσομοιώσεις των ευρωπαϊκών οργάνων με μαθητές Λυκείου.
(δ) Η Ομάδα Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Europas – European
Parliament Simulation). Αποτελεί μια προσομοίωση των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που
έχει σαν στόχο την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας αλλά και την εκμάθηση των
διαδικασιών των συγκεκριμένων Ευρωπαϊκών οργάνων από του φοιτητές του
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Τμήματος (http://www.europas.irtea.gr). Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Έρευνας
και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά μια φορά τον
χρόνο με την στήριξη του Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν και
ενεργητικά στις δράσεις της Ομάδας ως «επιστημονικοί υπεύθυνοι των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου». Το Europas τα
τελευταία χρόνια απευθύνεται στους φοιτητές όλων των βαθμίδων στην Ελλάδα ενώ
έχει και συμμετοχές από ξένα πανεπιστήμια συμβάλλοντας σημαντικά στην προβολή
του Τμήματος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ενδεικτικό της επιτυχίας
τους Europas είναι η υποτροφία (πολυήμερη παραμονή στο Παρίσι) από Γαλλικό
Ινστιτούτο στον καλύτερο φοιτητή που διακρίνεται στη γαλλόφωνη Επιτροπή
Εκπαίδευση και Πολιτισμός της Προσομοίωσης. Η χρήση των ασκήσεων
προσομοίωσης ως μέσο ενδυνάμωσης των πολιτειακών δεξιοτήτων (civic
competences) των φοιτητών παρουσιάστηκε με ανακοίνωση από την Επίκ.
Καθηγήτρια κα. Φ. Ασδεράκη και προπτυχιακούς φοιτητές στο πανεπιστήμιο
Leuven του Βελγίου και συμπεριλήφθηκε σε συλλογικό τόμο (Asderaki, F., et. al.
2011, “Enhancing Student Participation in the Public Debate through Simulation
Exercises” in Simons, M., et.al. (eds) Curating the European University, Leuven:
Leuven University Press, pp. 89-96).
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Τμήμα (βλ. υποενότητα 5.1) διοργανώνει
Εκπαιδευτικές Εκδρομές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Μέχρις
στιγμής έχουν διοργανωθεί


Εκδρομή προπτυχιακών Φοιτητών στην Κύπρο (2010 – Συμμετοχή 19
φοιτητών).



Οκτώ (8) εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Εκδρομές μεταπτυχιακών φοιτητών στην
Νέα Υόρκη, κατά τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 με
επισκέψεις σε ΟΗΕ, προξενείο, κά.



Εκδρομή μεταπτυχιακών φοιτητών στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το ΝΑΤΟ το 2012.



(29/4-2/5/2016) Εκπαιδευτική εκδρομή του ΠΜΣ στην Εκπαίδευση στη Γενεύη

Επίσης προωθεί καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας ιδιαίτερα με χρήση ΤΠΕ (βλ.
ενότητα 4.6).
4.9. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του
εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο;
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 Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;
 Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;
 Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή
εθνικούς κοινωνικούς φορείς;

Στις Ενότητες 5 και 6 της παρούσας ΕΕΑ παρέχονται αναλυτικά οι δράσεις και οι
συνεργασίες που το Τμήμα έχει αναπτύξει με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
Σημαντικές είναι οι συνεργασίες με τα άλλα Διεθνολογικά Τμήματα της χώρας και
του εξωτερικού όπως και με σχετικά Ερευνητικά Κέντρα. Tο Τμήμα έχει αναπτύξει
στενότερη συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού όπως το New York University,
το Johns Hopkins, το Columbia University, το Sharda University, το Πανεπιστήμιο
Siegen, το Bar-Ilan University και το Begin-Sadat (BESA) Center for Strategic
Studies κ.ά. Ειδικότερα το ακαδμαϊκό έτος 2015-16 πραγματοποιήθηκαν οι
ακόλουθες εκδηλώσεις σε συνεργασία με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και
του εξωτερικού καθώς και σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς:












31 Aυγούστου-5 Σεπτεμβρίου 2015 Summer School στο πλαίσιο της
συνεργασίας του Τμήματός μας με το Πανεπιστήμιο του Siegen με θέμα
"Migration in History Labour Migration, Brain Drain and Refugees Current
Problems and Analyses"
4/12/2015 Workshop με θέμα «Γεωπολιτική της Ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη
και Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού». Διοργανώθηκε από το ΠΜΣ στην
Ενέργεια σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(ΙΕΝΕ)
03/02/2016 Συνέδριο στη Νέα Υόρκη με θέμα «The Eastern Mediterranean in
Historical Perspective» διοργανώθηκε από το Τμήμα μας σε συνεργασία με
το Center for International Research in the Humanities and Social Sciences
του New York University
25-28/2/2016 Συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στο Delphi
Economic Forum με θέμα «Outlook for Greece and the Region Vision 20202030»
01/03/2016 Διοργάνωση εκδήλωσης στο BESA Center στο Ισραήλ
εκδήλωσης στο πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματός μας με το Bar-Ilan
University με θέμα «Greece’s Strategic Role in the Eastern Mediterranean
19-20/03/2016 Διεθνές Συμπόσιο «Έτος Αριστοτέλη: Λόγος περί παθών –
Από την ρητορική του μίσους στην ρητορική της αποδοχής» διοργανώθηκε
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το
British Council και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας
(ERDIC), και με την υποστήριξη του Megaron Plus
03-07/04/2016 Συμμετοχή 4 μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στο
Research Students Seminar με τίτλο "Uneasy Neighbours: The European
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Union, Israel and Palestine" που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ στο πλαίσιο
της συνεργασίας του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών με το
Πανεπιστήμιο Ben Gurion
12/04/2016 Διάλεξη του Καθηγητή Terry Barker με θέμα “Applying New
Economics for forecasting and overcoming the economic crisis: the role of
Energy and the Environment” στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στην
Ενέργεια
15-16/04/2016 Workshop στο Πανεπιστήμιο του Siegen στο πλαίσιο της
συνεργασίας του Τμήματός μας με το Πανεπιστήμιο του Siegen με θέμα
"Democracy, Checks and Balances in Europe. Alternative Perspectives"
20/04/2016 3rd International Seminar on Energy and Shipping.
Διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(ΙΕΝΕ) σε συνεργασία με το ΠΜΣ στην Ενέργεια
11/05/2016 Διάλεξη του Dr. Yen, National Chengchi University, Taiwan με
θέμα "Taiwan's foreign relations and participation in international
organization."
2-7/7/2016 Θερινό σεμινάριο με θέμα «Europe and its neighbourhoods:
Geopolitics and human flows». Διοργανώθηκε από τον Ινστιτούτο Διεθνών
Σχέσεων (ΙΔΙΣ) και το Τμήμα ΔΕΣ.

Επίσης το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 τόσο πρέσβεις όσο και μέλη κυβερνήσεων
ξένων κρατών επισκέφτηκαν το Τμήμα και πραγματοποίησαν διαλέξεις στα
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος:









18/12/2015 Εκδήλωση του Εργαστηρίου Μελέτης Κρατών BRICS, σε
συνεργασία με το Κέντρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, με θέμα: «Οι σχέσεις της Ρωσίας με τα κράτη
BRICS» και με κεντρικό ομιλητή τον Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην Αθήνα, κ. ΜΑΣΛΟΦ Αντρέι Μιχαΐλοβιτς
12/01/2016 Ομιλία Πρέσβεως του Ισραήλ κα Irit Ben Abba στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές
23/02/2016 Διάλεξη του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για Ευρωπαική
Ολοκλήρωση και Επικεφαλής Διαπραγματευτή Μαυροβουνίου ενταξιακών
διαπραγματεύσεων σε ΕΕ, κ. Aleksandar Pejovic με θέμα "Negotiating with
the EU: the new approach and Montenegro's journey"
23/3/2016 Διάλεξη του κ. Γ. Βέη, Πρέσβη της Ελλάδος στην UNESCO
12/04/2016 Διάλεξη του Βρετανού Πρέσβη στην Ελλάδα κ. John Kittmer με
θέμα "Britain in the World".

Αλλά πέρα από τις θεσμικές συνεργασίες μεταξύ του Τμήματος και άλλων
Τμημάτων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πλαίσια
ερευνητικών προγραμμάτων, συνεργασιών κινητικότητας, κά, τα μέλη ΔΕΠ του
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Τμήματος συνεργάζονται και τα ίδια, ανεξάρτητα, με εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διδάσκουν ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς στις
Σχολές Πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας επί θεμάτων της
επιστημονικής ειδικότητάς τους, επίσης διδάσκουν στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και σε ΠΜΣ του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων. Επίσης
συμμετέχουν και σε άλλες δράσεις και με άλλες ιδιότητες πέρα από τις διδακτικές.
Συμμετέχουν ως ερευνητές σε ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες (πχ Προγράμματα
«Θαλή», EDIPUS, κά), ως αξιολογητές και/ή εξεταστές στην Εθνική Σχολή Δημόσια
Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση (ΕΣΔΔ&Α), κά. Επίσης κάποια μέλη ΔΕΠ
συμμετείχαν/τέχουν σε διοικητικές θέσεις εκπαιδευτικών φορέων. Ο Καθηγητής κ.
Άγγελος Κότιος είναι Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών και ο Καθηγητής κ. Αθ. Πλατιάς είναι μέλος του
Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου. Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος

συμμετέχουν

σε

εκλεκτορικά

σώματα

άλλων

Τμημάτων

του

Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας όπως και σε Τριμελείς και
Επταμελείς Επιτροπές εκπόνησης και υποστήριξης Διδακτορικών Διατριβών.
Στα πλαίσια της συνεργασία με άλλα Τμήματα σημειώνεται ότι αρκετά μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων τμημάτων όπως
αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 11 (Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών)
Το Τμήμα συμμετέχει και σε σειρά ακαδημαϊκών δικτύων όπως το Ευρωπαϊκό
δίκτυο Πανεπιστημίων Model UN.
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4.10 Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού
και των φοιτητών;27

 Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας;
 Πόσες και ποιές συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού
προσωπικού ή/και των φοιτητών;
 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο
πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;
 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο
πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;
 Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο
ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;
 Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;
 Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιήθηκε σε άλλο
Ίδρυμα;
 Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου Διεθνών /
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους;
 Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα
κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα;
 Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα;
 Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές;
 Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς σπουδαστές;
 Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και των
μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας;
 Πώς προωθείται στο Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του ακαδημαϊκού
προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα;
 Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του ακαδημαϊκού
προσωπικού;

Οι Πίνακες 9 και 11 απεικονίζουν την συμμετοχή των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών
του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αντίστοιχα, όπως και τη
συμμετοχή στο Τμήμα από άλλα Ιδρύματα.
Η κινητικότητα των φοιτητών έχει παρουσιασθεί αναλυτικά και σχολιασθεί στην
υποενότητα 3.1.4 που αναφέρεται στην διεθνή διάσταση του ΠΠΣ.
Ο τομέας της κινητικότητας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει αναπτυχθεί
σημαντικά και ενισχύεται αποφασιστικά στο Τμήμα ιδιαίτερα κατά τα τελευταία
χρόνια όπως δείχνουν και οι σχετικοί Πίνακες. Το εκπαιδευτικό έργο που
πραγματοποιείται σε άλλο ίδρυμα του εξωτερικού, μέσω των συμφωνιών που ήδη
έχουν αναφερθεί, αναγνωρίζεται για τους φοιτητές μέσω της μεταφοράς διεθνών
πιστωτικών μονάδων [ECTS].
H λειτουργία και η στελέχωση σε κεντρικό επίπεδο του Γραφείου Διεθνών και
Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων

κρίνεται

ως

ικανοποιητική

και

υποστηρίζει

αποφασιστικά το Τμήμα στον τομέα αυτό.

27

Συμπληρώστε τον Πίνακα 9.
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Η προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα
κινητικότητας στα οποία συμμετέχει το Τμήμα λαμβάνει χώρα μέσω του ιστότοπου
του Πανεπιστημίου και του Τμήματος. Συμπληρωματικά κατά το μήνα Μάρτιο κάθε
έτους το Γραφείο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τη συνεργασία των
υπευθύνων ERASMUS και ERASMUS PLACEMENT του Τμήματος διοργανώνει
ημερίδα ενημέρωσης των φοιτητών που επιθυμούν να καταθέσουν την
υποψηφιότητά τους σε κάποιο πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας. Κατά
τον μήνα Απρίλιο κάθε έτους λαμβάνει χώρα η επιλογή των φοιτητών με βάση τα
κριτήρια που έχουν θεσπισθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Τέλος,
οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων, οι οποίοι έχουν ορισθεί από την ΓΣ του Τμήματος,
έχουν καθιερώσει ώρες επικοινωνίας με τους φοιτητές τόσο πριν όσο και μετά την
επιλογή τους ως συμμετεχόντων σε κάποιο πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής
κινητικότητας
Οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές υποστηρίζονται από το Τμήμα μέσω
1. της υπαλλήλου της Γραμματείας επιφορτισμένης με την διοικητική υποστήριξη
των προγραμμάτων διαπανεπιστημιακής κινητικότητας
2. του μέλους ΔΕΠ που είναι υπεύθυνο για τους εισερχόμενους και εξερχόμενους
φοιτητές ERASMUS και ERASMUS PLACEMENT τους οποίους δέχεται στο
γραφείο του συγκεκριμένες μέρες και ώρες εβδομαδιαίως και
3. των διδασκόντων του Τμήματος με προσωπικές συναντήσεις για την ακαδημαϊκή
υποστήριξη των φοιτητών.
Δεν προβλέπεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, από το Ίδρυμα ή το Τμήμα, των
φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που συμμετέχουν σε σχετικά
προγράμματα, πέραν βεβαίως αυτής η οποία χορηγείται από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Κινητικότητα υπάρχει και στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αδειών των μελών ΔΕΠ ή
άλλων εκπαιδευτικών δράσεων. Ειδικότερα το εαρινό εξάμηνο 2012-13 ο
Καθηγητής κ. Ν. Κοτζιάς μετέβη ως επισκέπτης καθηγητής στο St Anthony’s
College του Oxford University για έρευνα και διδασκαλία καθώς και συμμετοχή σε
πλήθος άλλων ακαδημαϊκών εκδηλώσεων. Αντίστοιχα ο Καθηγητής κ. Α.
Τζιαμπίρης μετέβη στο New York University ως Research Fellow για έρευνα και
διδασκαλία καθώς και την πραγματοποίηση ομιλιών και διαλέξεων σε άλλα
αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως και την προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων
ανταλλαγής και συνεργασίας με το Τμήμα. Ο Καθηγητής κ. Χρ. Χατζηιεμμανουήλ
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είναι Visiting Professor of Law στο Department of Law, London School of
Economics and Political Science. Ο Καθηγητής κ. Αθ. Πλατιάς έχει επίσης
δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη συνεργασιών με το New York University. Το
εαρινό εξάμηνο του 2013 -2014 η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Μαίρη Μπόση
ήταν σε εκπαιδευτική άδεια, κατά την οποία εκπόνησε τη μελέτη «Η Διεθνής
Ασφάλεια στο μεταψυχροπολεμικό κόσμο: Οι αραβικές εξεγέρσεις και η περίπτωση
της Συρίας», ως επιστημονική ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
κα. Μ. Σημίτη την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013 διατέλεσε Visiting Fellow
στο Hellenic Observatory, European Institute, London School of Economics and
Political Science. Ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Α. Λιαρόπουλος υπήρξε Επισκέπτης
Ερευνητής στο Centre for European and North Atlantic Affairs (C.E.N.A.A)
(Bratislava, Slovakia) και στο Institute of International Relations (I.I.R) του National
Chengchi University στην Κίνα το 2013.
Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 15 φοιτητές του Τμήματος φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι.
ή σε άλλο Τμήμα του Εξωτερικού, ενώ 7 φοιτητές Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
επισκέφτηκαν το Τμήμα. Όσον αφορά τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του
Τμήματος, 6 μέλη δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα του Εσωτερικού, ενώ 2 σε Α.Ε.Ι.
του εξωτερικού. Επίσης 6 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων
του Εσωτερικού δίδαξαν στο Τμήμα.
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5. Ερευνητικό έργο
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα του
επιτελούμενου σ΄αυτό ερευνητικού έργου, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον
σημεία:
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους κινδύνους από τα
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;

5.1. Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του
Τμήματος;











Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος; Ποια είναι;
Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος;
Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος;
Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας; Ποια είναι
αυτά;
Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας;
Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία;
Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας;
Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος;
Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην ελληνική και διεθνή
ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα;
Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον;

Το Τμήμα αν και στελεχώθηκε σχετικά πρόσφατα, έδωσε μεγάλη έμφαση στην
ανάπτυξη της ερευνητικής του πολιτικής. Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος
αφορά μια σειρά δράσεων, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
μέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διεθνείς
προσωπικότητες, ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί
φοιτητές. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν έρευνα στα επιστημονικά πεδία που
θεραπεύει το Τμήμα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, διοργάνωση
συνεδρίων αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, διοργάνωση
θερινών σχολείων και σεμιναρίων, συντονισμό ή συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα, εκδόσεις συλλογικών τόμων, επίκαιρων εκθέσεων και κειμένων
εργασίας κά. Κατ’ αυτόν το τρόπο έχει δημιουργηθεί ένα δόκιμο ακαδημαϊκό
περιβάλλον που καλλιεργεί το διεπιστημονικό διάλογο και δημιουργεί πολλές
ευκαιρίες για τα νεώτερα μέλη ΔΕΠ και τους υποψηφίους διδάκτορες και φοιτητές
του Τμήματος, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πολλές από τις
ερευνητικές δράσεις του.
Σημαντικός σταθμός στην προαγωγή της έρευνας στα πλαίσια του Τμήματος
είναι ίδρυση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 εννέα νέων Εργαστηρίων
(«Εργαστήριο Ανατολική Μεσόγειος, Μέση και Μείζονα Ανατολή: Πολιτική –
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Οικονομία – Πολιτισμός», «Εργαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών
και Προγραμμάτων Ανάπτυξης», «Εργαστήριο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής
Πολιτικής», «Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών»,
«Εργαστήριο Μελέτης Κρατών BRICS», «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας
(ERDIC)», «Εργαστήριο Διαπραγμάτευσης (Negotiation) & Μεσολάβησης
(Mediation)», «Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων
Ενημέρωσης» και «Εργαστήριο Πληροφόρησης (Intelligence) &
Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)»). Το 2016 ιδρύθηκε επίσης το
«Εργαστήριο Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής» (βλ. αναλυτικά
υποενότητα 4.8). Στην προαγωγή της έρευνας συμβάλλουν και τα δύο νέα
μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση,
Κατάρτιση και Ερευνα» και «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών BRICS:
Οικονομία-Κοινωνία-Εξωτερική Πολιτική» (βλ. αναλυτικά υποενότητα 3.2.(γ)
και 3.2.(δ)).
Όσον αφορά το ερευνητικό έργο στα πλαίσια των Εργαστηρίων ενδεικτικά
παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών
Μελετών ερευνά θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, οικονομίας και
ενέργειας της Τουρκίας και των χωρών του Καυκάσου. Οι σημαντικότερες
αναλύσεις παρουσιάζονται σε επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως η Επιστημονική
Ημερίδα με θέμα «Η Τουρκία και οι στρατηγικές ανακατατάξεις μιας περιφέρειας σε
μετάβαση» (30 Μαρτίου 2016). Παράλληλα, δημοσιεύει μια σειρά από εκδόσεις
μεταξύ των οποίων: α) τα «Τετράδια Ευρασιατικών Μελετών», β) τα «Τετράδια της
Ομάδας Έρευνας Τουρκίας», γ) τα «Χρονικά Τουρκίας», δ) τα «'Who is Who?' στην
Τουρκία», ε) τα «Ενημερωτικά Σημειώματα» Τουρκίας, Καυκάσου και Ευρασίας,
ευελπιστώντας ότι έτσι συνεισφέρει στην ελληνική βιβλιογραφία στα εν λόγω πεδία.
Το Εργαστήριο, επίσης, δημοσιεύει τις έρευνές του στον ημερήσιο και περιοδικό
Τύπο κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Το Εργαστήριο Μελέτης Κρατών BRICS
δημοσίευσε δημοσκοπική έρευνα για την εικόνα της Βραζιλίας στην Ελλάδα το
2015. Το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης έχει
κατασκευάσει δύο γενικής χρήσης πρωτόκολλα κωδικοποίησης: (α) Πρωτόκολλο
κωδικοποίησης για τις απεικονίσεις του συστήματος κρατών στα μέσα ενημέρωσης
(state-mapping) και (β) Πρωτόκολλο κωδικοποίησης για την καταγραφή του φόβου,
ρίσκου και απειλής σε σχέση με την εικόνα των κρατών στα μέσα ενημέρωσης, το
οποίο καλύπτει ένα κενό στη διεθνή βιβλιογραφία. Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας διεξάγει τις
ακόλουθες έρευνες: 1) «Έρευνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων και
μεταναστών», 2) «University-business cooperation in Europe: drivers, challenges,
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and opportunities» σε συνεργασία με το Muenster University of Applied Sciences, 3)
Extremism and 'Prevent': the need to trust in Democratic Awareness and Political
Literacy in school education” στο πλαίσιο του ERASMUS+, KA2 programme
DEMOKLEOS, 4) “What Europe means 4 U”, Jean Monnet project
“Universities4EU”, 5) “Economic crisis and the Brain Drain phenomenon. The case
of Greece”.
Κάθε έτος γίνεται απολογισμός των δράσεων στη ΓΣ του Τμήματος. Το ακαδημαϊκό
περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στο Τμήμα συνιστά το ίδιο κίνητρο για την
προώθηση της έρευνας από τα μέλη ΔΕΠ. Το Τμήμα όσο και Ίδρυμα παρέχει στα
μέλη ΔΕΠ κάθε στήριξη ενώ εν γένει στο Τμήμα οι μεταξύ των μελών συνεργασίες
ενισχύουν ένα θετικό κλίμα εργασίας προαγωγής της επιστημονικής έρευνας. Όλα τα
μέλη ΔΕΠ με την έλευσή τους στεγάζονται σε γραφείο και έχουν στη διάθεσή τους
τον απαραίτητο εξοπλισμό για την οργάνωσή του.
Θεσμικά κίνητρο για τα μέλη ΔΕΠ είναι η συμπερίληψη του ερευνητικού και
συγγραφικού έργου στα κριτήρια για την εξέλιξής τους σε ανώτερες βαθμίδες.
Όπως ήδη αναφέρθηκε το Τμήμα είναι στελεχωμένο με μέλη ΔΕΠ διεθνούς
αναγνώρισης. Αντίστοιχα οι ερευνητικές τους δραστηριότητες ως επί το πλείστον
φέρουν υψηλό βαθμό αναγνώρισης οι ίδιες για την επιστημονική κοινότητα, πχ
διεθνή συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά, ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα,
κοκ. Στο εσωτερικό του Τμήματος τα ερευνητικά αποτελέσματα διαχέονται μέσω
ανακοινώσεων ή κυκλοφορίας των δημοσιεύσεων μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Εκτός του Τμήματος αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το δημοσιευμένο
συγγραφικό έργο των μελών ΔΕΠ και μέσα από τις συμμετοχές τους σε διεθνή fora.
Επίσης τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συχνά αρθρογραφούν σε ηλεκτρονικά μέσα και
εφημερίδες διαχέοντας τα ερευνητικά τους συμπεράσματα στο τοπικό και εθνικό
κοινωνικό περιβάλλον και συμβάλλοντας στον πολιτικοοικονομικό διάλογο. Συχνές
είναι και οι παρουσίες μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε εκπομπές της τηλεόρασης και
του ραδιοφώνου. Για παράδειγμα οι Καθηγητές κ. Π. Ήφαιστος, κ. Α. Κότιος, κ. Α.
Τζιαμπίρης, κ. Χ. Χατζηεμμανουήλ και η Αν. Καθηγήτρια κα Μ. Μπόση έχουν
πολύ μεγάλη παρουσία στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και συχνά δημόσιοι και
ιδιωτικοί φορείς τους καλούν για ομιλίες στα πεδία της ειδικότητάς τους.
Χαρακτηριστικά, ο Καθηγητής κ. Αρ. Τζιαμπίρης έχει επανειλημμένως
αρθρογραφήσει στον ξένο τύπο όπως «International Herald Tribune» «Kathimerini
English Edition», «National Herald», «Τirana Observer», «Washington Times»,
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«University Free Press», αλλά και σε ειδικού τύπου εκδόσεις όπως «Επάλξεις»,
«Γεωστρατηγική», «Αίμος», «Μετεξέλιξη» «Φιλελεύθερη Έκφραση», «Balkan
Insight», «The Bridge» και «National Interest Online». Επίσης συνεντεύξεις του
Καθηγητή κ. Α. Τζιαμπίρη έχουν φιλοξενηθεί στις εφημερίδες «Danas» (Σερβίας),
«International Herald» (ΗΠΑ-αγγλόφωνη έκδοση του Εθνικού Κήρυκα), «Jerusalem
Post» (Ισραήλ) και «UtrinskiVesnik» (ΠΓΔΜ), καθώς και στη «Deutsche Welle»
(παραρτήματα ΗΠΑ και ΠΓΔΜ).
Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος συμμετεχείχαν σε μια
σειρά από ακαδημαϊκές εκδηλώσεις.
Ο Καθηγητής Α. Πλατιάς συμμετείχε σε αναγνωρισμένου κύρους εκδηλώσεις και
συνέδρια, όπως: α) Το ετήσιο Delphi Economic Forum, β) το συνέδριο “The Eastern
Mediterranean in Historical Perspective”, που διοργάνωσε το Center for International
Research in the Humanities and Social Sciences (CNRS-NYU), γ) την 3η Ετήσια
Οικονομική Διάσκεψη, και δ) “Greece's Strategic Role in the Eastern
Mediterranean”, που διοργάνωσε το Begin-Sadat Center for Strategic Studies
(BESA).
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Π. Λιάκουρας συμμετείχε με εισήγηση σε διεθνή
συνέδρια όπως: α) το συνέδριο με θεματική “Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσογειακός
Χώρος, Γεωπολιτική Διάσταση και Επιμέρους Νομικές Πτυχές”, που διοργανώθηκε
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, και τον Τομέα Διεθνών Σπουδών
της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. β) Το ετήσιο συνέδριο με θεματική “Παγκόσμιες
Προκλήσεις – κοινές Ευθύνες, Μια Αποτίμηση στα 70χρονα των ΗΕ”, που
διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. γ)
Το διεθνές συνέδριο με θεματική “The Eastern Mediterranean in Historical
Perspective”, που οργανώθηκε από το Center for International Research in the
Humanities and Social Sciences του New York University και το Πανεπιστήμιο
Πειραιώς.
Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Μ. Μπόση συμμετείχε με εισήγηση σε
επιστημονικά συνέδρια, όπως: α) «Η Εσωτερική Ασφάλεια της Χώρας. Παρούσα
Κατάσταση και Προοπτικές», που διοργάνωσε το Γραφείο Στρατιωτικών και
Αμυντικών Θεμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο
Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ), β) «Extremism in Europe», και γ) «Beyond
Jihad».
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Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Μ. Μενδρινού έχει συμμετάσχει σε σειρά
Συνεδρίων και κύκλων σεμιναρίων όπως: 1) στο Συνέδριο «Beyond “Absorption”:
The Impact of EU Structural Funds on Greece (1981-2013)» που διοργάνωσε η PSA,
η ΕΠΕΕΣ και το KAS, 2) στην Ημερίδα του Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων και
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονία στο πλαίσιο του
Προγράμματος Jean Monnet με θέμα «Ευρωπαϊκές αξίες, κοινωνίες και κοινωνική
Ευρώπη», 3) στο Συνέδριο «Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σταυροδρόμι
Κρίσιμων Εξελίξεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 4) στον κύκλο
Σεμιναρίων για το Μέλλον της Ευρώπης του ΙΔΟΣ.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χ. Γκούσιος συμμετείχε με εισήγηση σε μια σειρά
από διεθνή συνέδρια όπως: το 7th International Conference on International Business,
το 9e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de français, και το 8th
International Conference in Open & Distance Learning.
Η Αν. Καθηγήτρια κα Μ. Σημίτη συμμετείχε το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 με
εισηγήσεις στα ακόλουθα διεθνή συνέδρια: British International Studies Association
(BISA), Conference of European Consortium for Political Research (ECPR), 64th
Annual Conference of Political Studies Association και στο International Workshop:
Studying Social Movements against EU Austerity, Roskilde University, Δανία. Έχει
επίσης συμμετάσχει με εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια όπως το 9th και 11th
Conference of European Sociological Association (E.S.A), Conference of European
Consortium for Political Research (ECPR) (2011) καθώς επίσης στα International
Research Colloquia: Democratic responses and political pressures for change (Johns
Hopkins University - Universitat Pompeu Fabra Public Policy Center & Universitat
Pompeu Fabra), Democracy at a Crossroads? Civil Society and Politics in a
Changing Europe (University of Jyväskylä, Φινλανδία). Τέλος συμμετείχε στο ειδικό
αφιέρωμα του γερμανικού ακαδημαϊκού περιοδικού Sub\urban Zeitschrift for
kritische Stadtforschung (special issue “Riots”) του Institut für Protest- und
Bewegungsforschung (Βερολίνο, Γερμανία) το οποίο δημοσιεύτηκε το 2016.
Ο Επικ. Καθηγητής κ. Α. Λιαρόπουλος ήταν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής
των 10th & 11th International Conference on Cyber Warfare and Security (ICCWS),
ενώ συμμετείχε σε μια σειρά από συνέδρια, όπως: α) Το Regular Conference,
“Changing Greece and the World: Ideas and Policy” του Πανεπιστημίου
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Πελοποννήσου, και β) 4th Pan-Hellenic Conference on Applied Economics
“Economy & Democracy” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο Επ. Καθηγητής κ. Σ. Ρουκανάς συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται: «8th International Conference The Economies of Balkan
and Eastern Europe Countries in the changed World, Split, Croatia», «18th Eurasia
Business & Economics Society (EBES) Conference - U.A.E.», Sharjah, Η.Α.Ε..
Ο Επικ. Καθηγητής κ, Ευαγόρας Ευαγόρου έχει αρθρογραφήσει σε έντυπα όπως:
Foreign Affairs – The Hellenic Edition , στην Ετήσια έκδοση του Forum
ΑΓΟΡΑΪΔΕΩΝ και Η Σύγχρονη Άποψη, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε
διεθνή Συνέδρια (π.χ. Sixth International Conference on Economic Integration,
Competition and Cooperation, 6th International Conference on Politics and
International Affairs, το 2ο τακτικό Συνέδριό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών Σχέσεων με τίτλο «Αλλάζοντας την Ελλάδα και τον Κόσμο: Ιδέες και
Πολιτική» της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, Λουτράκι.),
Ο Επικ. Καθηγητής Ν. Ραπτόπουλος συμμετείχε με εισήγηση σε διεθνή συνέδρια
όπως: α) Το General Conference του European Consortium for Political Research
(ECPR) και το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, και β) Στο 9ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο
Διεθνών Σχέσεων με θέμα “The Worldof Violence”, που διοργανώθηκε από το
European International Studies Association (EISA) και το Πανεπιστήμιο της
Κατάνια.
Ο Επικ. Καθηγητής Α. Δαγούμας συμμετείχε σε μια σειρά από διεθνή συνέδρια,
όπως: α) το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος, β) το 6ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας
Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, γ) 9ο Πανελλήνιο επιστημονικό
συνέδριο Χημικής Μηχανικής, και δ) το EastMed Symposium for Eastern
Mediterranean Scientific Cooperation.
Ο Επικ. Καθηγητής Δ. Τσιριγώτης συμμετείχε με εισήγηση σε μια σειρά από
συνέδρια και ημερίδες, όπως: α) το 2ο τακτικό Συνέδριό του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων με τίτλο «Αλλάζοντας την Ελλάδα και τον Κόσμο:
Ιδέες και Πολιτική» της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λουτράκι. β) το «4th Pan Hellenic Conference on
Applied Economics» με θέμα “Economy & Democracy”, που διοργανώθηκε από το
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Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, και γ) η
Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «100 Χρόνια από τον Εθνικό Διχασμό. Οι
πολιτικές, πολιτειακές, κοινωνικές διαστάσεις των γεγονότων και οι μεταγενέστερες
επιδράσεις», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας-Δήμος Άργους
Μυκηνών.

Γενικότερα η παρουσία των μελών του Τμήματος στις δημόσιες συζητήσεις είναι
έντονη και διακεκριμένη.
5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που
εκτελούνται στο Τμήμα;




Ποιά ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη
κατά την τελευταία πενταετία;
Ποιό ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες;
Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά
προγράμματα;

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα ως
συντονιστές ή ως μέλη ερευνητικών ομάδων όπως αποτυπώνεται στα βιογραφικά
τους. Συμμετέχουν επίσης σε συντακτικές ομάδες (editorial boards) επιστημονικών
περιοδικών ή επιστημονικών σειρών εκδοτικών οίκων, σε επιστημονικές ομάδες
συνεδρίων ενώ επισκέπτονται συχνά για ερευνητικούς λόγους ιδρύματα και κέντρα
διεθνούς αναγνωρισιμότητας. Ενώ η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ έχει κληθεί ως
κριτής σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Όλα τα μέλη
ΔΕΠ συμμετέχουν στην έρευνα ενώ στα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος
συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες, διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί
φοιτητές.
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά προγραμμάτων με Επιστημονικό
Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών Καθηγητής κ. Α. Κότιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το
Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το Υπουργείο
Τουρισμού, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης κι Αυτοδιοίκησης και Περιφέρειες και Δήμους από όλη την Ελλάδα.
Συνολικά από το 2008 έως σήμερα ο Καθηγητής Κότιος είναι Επιστημονικός
Υπεύθυνος ή συνεργάτης σε πάνω από τριάντα (30) προγράμματα, ενώ παλαιότερα
συντόνιζε δράσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το INTERREG III και το
EQUAL.
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Επίσης, ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Ήφαιστος είναι επιστημονικός υπεύθυνος του
προγράμματος Integrated Partnership European and Global Studies, 2014-2016, με
φορείς

υλοποίησης

το

Τμήμα

Διεθνών

και

Ευρωπαϊκών

Σπουδών

του

Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Ιστορίας (Faculty I) του Πανεπιστημίου
του Siegen της Γερμανίας.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Πέτρος Λιάκουρας συμμετέχει σε σειρά εθνικών
έργων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα του Δικαίου της
Θάλασσας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ είναι μέλος στην
επιτροπή παρακολούθησης και σχεδιασμού για το Κυπριακό.
Το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών υλοποιεί από το 2012 τέσσερα (4)
ευρωπαϊκά προγράμματα Jean Monnet με επιστημονική Υπεύθυνη την Επίκ.
Καθηγήτρια κα Φ. Ασδεράκη. Το πρώτο πρόγραμμα με τίτλο «Bring Europe to
School Teachers» εγκρίθηκε με πολύ υψηλή αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το 2012 στο πλαίσιο της Δράσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean
Monnet “Learning EU at Schools” (www.bestunipi.eu). Το 2014-2016 υλοποιείται
το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Jean Monnet Universities4EU. 62 Λύκεια από όλη την
Ελλάδα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή. Το πρόγραμμα θέτει στο
επίκεντρο τους νέους, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με
στόχο να τους ενημερώσει σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω
καινοτόμων τρόπων μάθησης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη
συνεργειών

ανάμεσα

στις

διαφορετικές

βαθμίδες

εκπαίδευσης,

ανώτατη,

επαγγελματική και γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και των δρώντων σε αυτές
(καθηγητές πανεπιστημίου, στελέχη της εκπαίδευσης, καθηγητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, φοιτητές, μαθητές) μαζί με νεανικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και συζήτηση πάνω στις σύγχρονες
προκλήσεις για την Ευρώπη και το μέλλον της καθώς και να αναζητηθούν
απαντήσεις για τα προβλήματα που τροφοδοτούνται από την τρέχουσα κρίση (π.χ.
ανεργία των νέων, οι κοινωνικές ανισότητες, δημοκρατικό έλλειμμα).
Ο Αν. Καθηγ. κ Ι. Παραβάντης συμμετέχει στο έργο GreTIA (ΘΑΛΗΣ), με
αντικείμενο την ανάπτυξη συστήματος πράσινων μεταφορών με έμφαση στις
τουριστικές μετακινήσεις, για τα νησιά της Χίου και Λέσβου. Το έργο ξεκίνησε τον
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Δεκέμβριο του 2011 και ο κος Παραβάντης είχε την ευθύνη της σύνταξης της
αναφοράς για το Work Package 2.1, με επισκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας και
ανάδειξη ως καταλληλότερου ποσοτικού δείκτη για τη μέτρηση της βιωσιμότητας
εναλλακτικών προτάσεων και μέτρων πράσινων μεταφορών τη μέθοδο της
Ανάλυσης Οικολογικού Αποτυπώματος (Ecological Footprint Analysis).
Η Αν. Καθηγήτρια κα Μ. Σημίτη για το χρονικό διάστημα 2012-2015 είχε
συμμετοχή στο Ερευνητικό Έργο «Λογοδοσία, Διαφάνεια, Αξιοπιστία και
Αποτελεσματικότητα των Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: Αξιολόγηση
με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών Δεικτών» στα πλαίσια του Προγράμματος
ΘΑΛΗΣ. H Έρευνα υλοποιήθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με καθηγητές από το
University College – London, το ΟΠΑ, το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, το Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και
ερευνητές από το ΕΚΚΕ και το ΙΔΟΣ. Συνολικά συμμετείχαν 30 Ερευνητές.
Ο Επίκουρος κ. Καθηγητής Αθανάσιος Σαμαράς συμμετείχε ως επικεφαλής της
ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού έργου «Ρητορική Επικοινωνία και Πολιτική
στην Ελλάδα και στην Κύπρο», με φορέα διαχείριση το Αdvanced Media Institute
και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατά την περίοδο, Οκτώβριου 2014 –
Δεκέμβριος 2015. Ενώ διετέλεσε και κεντρικός ερευνητής του ερευνητικού έργου
«Απεικονίσεις Κρατών στον Τύπο της Αγγλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της
Τουρκίας – Μία Διαπολιτισμική Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου», με φορέα
διαχείρισης το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επικοινωνία και Νέα
Δημοσιογραφία του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου.
Ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Σπυρίδων Ρουκανάς, συμμετείχε στην «αξιολόγηση της
πράξης με

παραδοτέο την τελική έκθεση αξιολόγησης του έργου Θαλής-

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Θράκης: Αποτίμηση κινδύνων και προσομοίωση

ακραίων καταστάσεων σε Ευρωπαϊκές τράπεζες, κατά την περίοδο 18-30 Νοεμβρίου
2015, καθώς και στην «αξιολόγηση της πράξης του έργου συνολικά στο
Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου,

με

παραδοτέα

α)

την

Ενδιάμεση

Έκθεση

Αξιολόγησης και β) την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Πράξης του έργου με
τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», που
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υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, περίοδος 10 Ιανουαρίου-15 Οκτωβρίου
2015.
Ο Επικ. Καθηγητής κ. Αθανάσιος Δαγούμας συμμετέχει σε σειρά ερευνητικών
προγραμμάτων μεταξύ των οποίων το «HERON: Forward-looking socio-economic
research on energy efficiency in EU countries», EC project 649660, funded under the
Research and Innovation Action, H2020-EU.3.3.6., το «Promitheas-4: Knowledge
transfer and research needs for preparing mitigation/adaptation policy portfolios»,
THEME ENV.2010.1.1.6-2 ENV.20101.1.6.2ENV of the EC FP7, το "UKERC
2050: Πρώτη Φάση του Προγράμματος “Ενέργεια 2050” του Ενεργειακού
Ερευνητικού Κέντρου της Μεγάλης Βρετανίας (UK Energy Research Centre Phase I
programme: UKERC 2050)", χρηματοδοτούμενο από τα επιστημονικά συμβούλια
της Μεγάλης Βρετανίας NERC, EPSRC και ESRC, ενώ είναι επιστημονικός
υπεύθυνος του προγράμματος «Η επίδραση του ενεργειακού κόστους στην
ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας», χρηματοδοτούμενο από το Δίκτυο
Πολιτών για την Ελλάδα στην Ευρώπη και διαχειριστή το Κέντρο Ερευνών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Ο Επικ. Καθηγτής κ.Νικόλαος Ραπτόπουλος συμμετείχε σε Ερευνητικό Πρόγραμμα
της Έδρας Στρατηγικών Σπουδών Γ.Ε.Ε.Θ.Α. – «Θουκυδίδης» με κάτοχο της Έδρας
τον κύριο Ηλ. Κουσκουβέλη, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. Η συνεργασία αφορούσε την εκπόνηση διμηνιαίων αναλύσεων για την
εσωτερική πολιτική της Τουρκίας και τις σχέσεις της με τις χώρες της Μέσης
Ανατολής και διήρκησε από τον Ιούνιο του 2015 έως και τον Ιούνιο τοτ 2016.
Τον Ιούλιο 2011 απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών κ. Ν. Φαραντούρη, η Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο
Δίκαιο και Πολιτικές της ΕΕ (Jean Monnet Chair on EU Law & Policies on
Competition, Energy and Transport) Υπό την αιγίδα της Έδρας έχουν
πραγματοποιηθεί από το 2011 στο Τμήμα διάφορες ερευνητικές και ακαδημαϊκές
δράσεις, όπως ερευνητικές ομάδες (Research Groups), σεμινάρια, συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά fora κλπ. Συγκεκριμένα,
έχουν συσταθεί και λειτουργούν τρεις (3) ερευνητικές ομάδες εργασίας στις οποίες
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συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής,
διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές καθώς και στελέχη Ανεξάρτητων
Αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερευνητικών φορέων αλλά και στελέχη
επιχειρήσεων σε πεδία αιχμής όπως η ενέργεια και η ναυτιλία:
–

Ερευνητική Ομάδα στο Δίκαιο και Πολιτική του Ανταγωνισμού (Research
Group on EU Competition Law & Policy)

–

Ερευνητική Ομάδα στο Δίκαιο και Πολιτική της Ενέργειας (Research Group
on EU Energy Law & Policy)

–

Ερευνητική Ομάδα στο Δίκαιο και Πολιτική των Μεταφορών (Research Group
on EU Transport Law & Policy) με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι δραστηριότητες των ομάδων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Έδρας
(http://jeanmonnet.farantouris.eu) στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία»,
το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί με επιτυχία στο Τμήμα από τον Σεπτέμβριο 2014
(http://www.des.unipi.gr/metaptichiako-stin-energia).
Επίσης από τον Ιανουάριο του 2012 δημιουργήθηκε και λειτουργεί η ερευνητική
πλατφόρμα LNG Forum, η οποία ασχολείται με την έρευνα και μελέτη των
ρυθμιστικών, νομικών, οικονομικών και πολιτικών πτυχών της θαλάσσιας
μεταφοράς υδρογονανθράκων και κυρίων του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
(Liquified Natural Gas - LNG), που αποτελεί ισχυρό εργαλείο διαφοροποίησης του
ενεργειακού χαρτοφυλακίου της Ελλάδος, της Ευρώπης αλλά και διεθνώς, με
προφανείς οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις σε σχέση με την ασφάλεια
ενεργειακού εφοδιασμού και την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας.
Η έδρα συμμετέχει επίσης, στα τακτικά μέλη της Συγκλήτου του EuroMediterranean University (EMUNI), γεγονός που ενισχύει τις συνεργασίες με άλλα
πανεπιστήμια από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Τουρκία, την Ισπανία, το Ισραήλ και
άλλες χώρες της Μεσογείου. Συνολικά, από το 2011 η Έδρα Jean Monnet
συνδιοργάνωσε ή συμμετείχε σε δεκαεπτά (17) συνέδρια, τα περισσότερα εκ των
οποίων διεθνή, σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς φορείς, επί
θεμάτων ευρωπαϊκού δικαίου και πολιτικών της ΕΕ, με έμφαση σε ζητήματα
ανταγωνισμού και ενέργειας, ενώ έχει πλήθος άλλων δράσεων στις οποίες
συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήμα αλλά και φοιτητές όλων των βαθμίδων.
Το 2013 το Τμήμα ξεκίνησε την ανάπτυξη προγράμματος συνεργασίας με το
Πανεπιστήμιο Siegen. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την DAAD στο πλαίσιο
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της ελληνογερμανικής συνεργασίας. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι είναι ο Καθηγητής κ.
Π. Ήφαιστος και η Καθηγήτρια κα R. Averkorn. Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια
(2014-2016) και περιλαμβάνει κινητικότητα μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών φοιτητών,
ερευνητών και διοικητικών υπαλλήλων. Έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
προγράμματος Workshops και Summer Schools. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν σε μια
μακροχρόνια ακαδημαϊκή συνεργασία για το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών
ερευνητικών προγραμμάτων.

5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές;








Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.
Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Ποιά ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές;
Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών;
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος
εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες
ανανέωσης/επικαιροποίησης;
 Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδομών;

Στο κτίριο της Ανδρούτσου 150 υπάρχουν δύο χώροι όπου τα μέλη ΔΕΠ και οι
ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιούν πέρα από το χώρο των γραφείων τους. Λόγω
της φύσης των αντικειμένων ενός διεθνολογικού Τμήματος, οι χώροι αυτοί
κρίνονται επαρκείς και κατάλληλοι. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προμηθεύει το
Τμήμα με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Όπου ειδικός ή επιπλέον
εξοπλισμός απαιτηθεί για τις ανάγκες του ΠΜΣ ή των Προγραμμάτων έρευνας που
υλοποιεί το Τμήμα, μπορεί να αντλήσει πόρους από τα έσοδα του ΠΜΣ και από τα
σχετικά Ερευνητικά προγράμματα.
Οι ερευνητικές υποδομές συντηρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του
Πανεπιστημίου και ανανεώνονται εφόσον το επιτρέπει ο προϋπολογισμός του
Ιδρύματος.
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5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του
διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία
πενταετία;28

 Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
 Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ;
(α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ;
(β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές;
(γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές;
(δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές;
 Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συλλογικούς τόμους;
 Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δημοσίευσαν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του
Τμήματος;
 Πόσες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος;
(α) Σε συνέδρια με κριτές
(β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές

Το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών αυτονομήθηκε το 2009 όταν απέκτησε
το ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό μελών ΔΕΠ, ήτοι έντεκα (11), εκ των οποίων
τέσσερα (4) των δύο πρώτων βαθμίδων και από αυτά τουλάχιστον δύο (2) πρώτης
βαθμίδας. Δεδομένου του αριθμού των μελών αλλά και την έντονη δραστηριότητά
τους στην οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος ο αριθμός των επιστημονικών
δημοσιεύσεών τους είναι σημαντικός. Όπως δείχνει και ο Πίνακας ΧΙ ο αριθμός των
δημοσιεύσεων κατ’ έτος, είναι σταθερά αυξανόμενος από το ακαδημαϊκό έτος 201112 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Οι συνολικές δημοσιεύσεις του
ακαδημαϊκού έτους 2015-16 ήταν 169.
Πίνακας XI: Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων μελών ΔΕΠ
Ακαδημαϊκό Έτος
Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων Μελών ΔΕΠ
2011-12
71
2012-13
69
2013-14

147

2014-15

177

2015-16

169

Σύνολο

633

Ο Πίνακας 15 παρέχει των αριθμό δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 μέχρι και το 2015-16. Από την αναλυτική
κατανομή που παρέχει ο Πίνακας 15 αναμένεται ο αριθμός των δημοσιεύσεων να
αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο συνολικός αριθμός των
δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ τα ακαδημαϊκά έτη 2014-15 και 2015-16 όπου
έφτασε τις 177 και 169 δημοσιεύσεις αντίστοιχα. Ενδεικτικά οι συνολικές,

28

Συμπληρώστε τον Πίνακα 15.
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ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 ήταν 71 ενώ έφτασαν
τις 169 το ακαδημαϊκό 2015-16 . Τα μέλη ΔΕΠ την περίοδο 2015-16 δημοσίευσαν
πέντε (5) βιβλία / μονογραφίες. Όσον αφορά τις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ σε
επιστημονικά περιοδικά με κριτές ο συνολικός αριθμός ήταν 21 (σχεδόν στο ίδιο
επίπεδο του έτους 2014-2015 και συγκριτικά μεγαλύτερος των δημοσιεύσεων των
προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών). Η έντονη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε
επιστημονικά Συνέδρια συνιστά παραδοσιακή παρακαταθήκη για μελλοντικές
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή συγγραφή μονογραφιών. Η
συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε συνέδρια με κριτές, τα οποία δεν εκδίδουν πρακτικά,
έφτασε συνολικά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 τις 45 και διατηρήθηκε ακριβώς στο
ίδιο επίπεδο με αυτό του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
Αυξητική πορεία την τελευταία πενταετία καταγράφεται σε όλες τις κατηγορίες. Επί
παραδείγματος το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 τα μέλη ΔΕΠ δημοσίευσαν 5 εργασίες
σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 οι αντίστοιχες
δημοσιεύσεις ήταν 21. Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 υπήρξαν 12 ανακοινώσεις σε
επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά. Το 2015-16 οι
αντίστοιχες ανακοινώσεις έφτασαν τις 45. Επίσης, το ακαδημαϊκό έτος 2011-12
υπήρξαν 11 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (χωρίς κριτές) που δεν
εκδίδουν πρακτικά. Το 2015-16 οι αντίστοιχες ανακοινώσεις έφτασαν τις 30. Τέλος,
την περίοδο 2011-12 τα μέλη ΔΕΠ δημοσίευσαν δεκαπέντε (15) κεφάλαια σε
συλλογικούς τόμους. Την περίοδο 2015-16 ο αριθμός αυξήθηκε σε 28 κεφάλαια.
Γενικά, υπάρχει ανοδική τάση στον αριθμό και την ποιότητα των δημοσιεύσεων
των μελών ΔΕΠ την τελευταία πενταετία. Η ποιοτική και ποσοτική αύξηση της
ερευνητικής παραγωγής του Τμήματος αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής
ανάδειξης του ως ενός εκ των κορυφαίων του κλάδου του στην Ελλάδα και την
Ευρώπη.
Για το λόγο αυτό, τα μέλη ΔΕΠ ενθαρρύνονται, ηθικά και υλικά, να στραφούν
περισσότερο προς την ποιοτική έρευνα: ηθικά μέσω της αναγνώρισης από το Τμήμα
όσων έχουν δημοσιεύσεις και μέσω της ταχείας προαγωγής αυτών που έχουν
σημαντικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά κύρους και υλικά, μέσω της
χρηματοδότησης της συμμετοχής τους σε διεθνή συνέδρια.
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5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται
στο Τμήμα από τρίτους;29

 Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
 Πόσες αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά αποτελέσματα
μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;
 Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά
περιοδικά;
 Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων
υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και διεθνών
συνεδρίων.
 Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών
περιοδικών υπάρχουν; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και διεθνών περιοδικών.
 Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς
φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία πενταετία;
 Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε επιστημονικά
περιοδικά;
 Πόσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκαν σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιομηχανικές εφαρμογές) των ερευνητικών αποτελεσμάτων
των μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;

Ο Πίνακας 16 παρέχει μια ενδεικτική βάση για την σκιαγράφηση των τάσεων
σχετικά με την αναγνώριση του επιστημονικού έργου των μελών ΔΕΠ του
Τμήματος. Ο χαρακτηρισμός «ενδεικτική» στηρίζεται στο γεγονός ότι η καταγραφή
των ετεροαναφορών έχει προκύψει από το ευρέως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό
πρόγραμμα Publish or Perish 4, το οποίο χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων του
διεθνώς αναγνωρισμένου Google Scholar. Πιο δύσκολη είναι η εύρεση και
καταγραφή ετεροαναφορών στο ελληνόγλωσσο έργο των μελών ΔΕΠ ή στο
ξενόγλωσσο που αναφέρεται σε ελληνόγλωσσα επιστημονικά κείμενα όπως επίσης
σε Διδακτορικές Διατριβές και Διπλωματικές.
Αν και ενδεικτικός ο Πίνακας 16 αποδίδει με άριστο τρόπο την ερευνητική δυναμική
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος την περίοδο 2011-12 έως 2015-16. Είναι θεαματική η
αύξηση των ετεροαναφορών οι οποίες έφτασαν τις 376 το ακαδημαϊκό έτος 2015-16
(συγκριτικά με τις 159 του ακαδημαϊκού έτους 2011-12). Γενικά υπάρχει ανοδική
τάση στους δείκτες αναγνώρισης του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του
Τμήματος. Πολύ ικανοποιητικός είναι και ο αριθμός συμμετοχών σε επιτροπές
επιστημονικών συνεδρίων, σε συντακτικές ομάδες επιστημονικών περιοδικών.
Ιδιαίτερα ικανοποιητικές είναι οι προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια, οι
οποίες έφτασαν τις 32 το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Αυτό σημαίνει ότι το Τμήμα και
τα μέλη ΔΕΠ γίνονται ευρέως γνωστά και κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η
ορατότητα και η καλή φήμη του Τμήματος.

29

Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 16.
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Η ποιοτική και ποσοτική αύξηση της ερευνητικής παραγωγής του Τμήματος
αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής αναδείξεώς του ως ενός εκ των
κορυφαίων του κλάδου του στην Ευρώπη.

5.6.

Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος;

 Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές
(α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος;
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού;

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν ερευνητικές συνεργασίες με άλλες ακαδημαϊκές
μονάδες του Ιδρύματος, με φορείς και Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Επίσης, το Τμήμα αναπτύσσει στενότερη συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού
όπως το New York University, το Johns Hopkins, το Columbia University, το Sharda
University, το Bar-Ilan University, το Πανεπιστήμιο Siegen, κ.ά. Συμπεραίνεται ότι
το Τμήμα έχει συνεργασίες, ικανές να αναδείξουν και να προάγουν την έρευνα που
διεξάγεται στο Τμήμα. Οι συνέργειες αυτές αναμένεται να αυξηθούν σε αριθμούς
και πυκνότητα τα επόμενα χρόνια.
Στις υποενότητες 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες για την
δυναμική διεθνών και άλλων συνεργασιών που αναπτύσσει το Τμήμα.
Ο Πίνακας 17 του Παραρτήματος αποτυπώνει την ερευνητική και ακαδημαϊκή
παρουσία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 η
συμμετοχή του Τμήματος σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα παρέμεινε
σταθερή συγκριτικά με το έτος 2014-15.
Η συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε διοικητικές θέσεις σε διεθνείς
ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες, καταδεικνύει
την αναγνώριση που λαμβάνει το Τμήμα και τα διδακτικά μέλη του αναφορικά με
την ερευνητική τους συνεισφορά.
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5.7. Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου
που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος;
 Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
(α) σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας;
(β) σε επίπεδο ιδρύματος;
(γ) σε εθνικό επίπεδο;
(δ) σε διεθνές επίπεδο;
 Ποιοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, αντεπιστέλλοντα
μέλη ακαδημιών κλπ). έχουν απονεμηθεί από άλλα ιδρύματα σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν λάβει βραβεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων
είναι η ανάθεση στον Καθηγητή κ. Ν. Κοτζιά του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής κυβέρνησης, η εκλογή του Καθηγητή κ. Α. Κότιου ως Κοσμήτορα της
της

Σχολής

Οικονομικών,

Επιχειρηματικών

και

Διεθνών

Σπουδών

του

Πανεπιστημίου Πειραιώς, η εκλογή του Καθηγητή κ. Αθ. Πλατιά ως μέλους στο
Συμβούλιο του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο Καθηγητής κ. Ν.
Φαραντούρης είναι Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του EUROGAS. Ο Αν.
Καθηγητής κ. Πέτρος Λιάκουρας είναι επιστημονικός υπέυθυνος του Κέντρου
Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΚΑΣ). Η Αν. Καθηγήτρια
κα Μαίρη Μπόση προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Expert Evaluator σε
θέματα διεθνούς τρομοκρατίας, διεθνούς ασφάλειας και μετανάστευσης. Η Αν.
Καθηγήτρια κα Μαριλένα Σημίτη έχει επιλεγεί ως εμπειρογνώμονας από το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Η Επίκουρη Καθηγήτρια κα Φωτεινή
Ασδεράκη είναι άμισθη σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας για διεθνή και
ευρωπαϊκά θέματα, ενώ εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Board και Steering Committee
του International Bureau of Education. Ο Επίκ. Καθηγητής κ. Α. Λιαρόπουλος έχει
κερδίσει τον διαγωνισμό Cyber Defense Competition τον οποίο διεξήγαγε το Public
Diplomacy Division του NATO. Τέλος, διακρίσεις έχουν λάβει και άλλα μέλη ΔΕΠ.
5.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των
φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα;
 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος; Πόσοι
μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;

Η μεγάλη πλειοψηφία των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων
συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Ομοίως ένας
σημαντικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών, συμμετέχει ενεργά σε ομάδες
εργασίας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Ιδιαίτερα ενεργή είναι η συμμετοχή των
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων στα
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Εργαστήρια (βλ. υποενότητα 4.8.). Όλα τα μέλη ΔΕΠ παροτρύνουν την εμπλοκή
στις ερευνητικές τους δραστηριότητες φοιτητών, στα πλαίσια της εξοικείωσής τους
με την έρευνα.
Σε επίπεδο Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, χαρακτηριστική είναι η
συνεργασία που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου Τουρκικών και
Ευρασιατικών Μελετών», όπου προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος συντάσσουν υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Τμήματος- τις περιοδικές εκδόσεις:
α) τα «Τετράδια Ευρασιατικών Μελετών» (εξαμηνιαίο)
β) τα «Τετράδια της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας» (εξαμηνιαίο), και
γ) τα «Ενημερωτικά Σημειώματα» της Τουρκίας, του Καυκάσου και της
Ευρασίας.
Οι παραπάνω δημοσιεύσεις φιλοδοξούν να συνεισφέρουν στην ελληνική
βοβλιογραφία και είναι προσβάσημες στον ιστότοτοπο του Εργαστηρίου του
Τμήματος (http://etem.unipi.gr).
Ενδεικτικές της καλής ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ μελών ΔΕΠ και
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων είναι οι συνδημοσιεύσεις και η
επίβλεψη δημοσιεύσεων που περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και
μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όπως επίσης οι κοινές
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά Συνέδρια. Ενδεικτικά:
-Ασδεράκη, Φ. & Δογάνη, Μ., (2016). «Η Ρητορική του Μίσους στην Πολιτική».
Παρουσίαση έρευνας στην διημερίδα «Έτος Αριστοτέλη: Λόγος περί Παθών – Από
την Ρητορική του Μίσους στην Ρητορική της Αποδοχής». Συνδιοργάνωση:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, British Council, Τμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και ERDIC. (Αθήνα, 19-20
Μαρτίου).
- Samaras, Ath.N., Iordanidou, S. & Dogani, M. (2016). «The Dialectic on
International Relations and Political Communication: The Impact of the
Financial Crisis Upon the Nation Image of Germany; A Comparative Analysis
in Greek and UK Press» in Luengo, O.G. (Ed), «Political Communication in Τimes
of Crisis». Berlin: Logos Verlag (in press).
- Takas, E. & Samaras, Ath.N. (2016). «Legitimation and De-legitimation
Processes of Memorandum II in Greece: Facets of Strategic Framing in Greek
Parliamentary Discourse». French Journal for Media Research, 5.
-Ασπριάδης, Ν. & Γκούσιος, Χ., (2016). «Στρατηγική Χρήση της Σύγκρουσης: Ο
Επικοινωνιακός Πόλεμος στην Κρίση της Ουκρανίας». Πρακτικά 6ου Διεθνούς
Συνεδρίου Διεθνών Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
-Σαμαράς, Αθ.Ν., Κολοβός, Κ. & Παπαγιάννη, Ν. (2015). «Στρατηγικές
Αποδόμησης του Ήθους στο Δημοψήφισμα: Μια Συστηματική Διερεύνηση του
Κοινοβουλευτικού Λόγου», Ζητήματα Επικοινωνίας, Τεύχος 20-21, σελ.57-81.
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Ως προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, από τις μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης /
διπλωματικές των φοιτητών του ΠΜΣ συχνά προκύπτουν άρθρα δημοσιεύσιμα σε
έγκριτα διεθνή ακαδημαϊκά. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη διοργάνωση ημερίδων με τη
συμμετοχή και παρουσιάσεις φοιτητών (π.χ. Όμιλος Ρητορικής, Εργαστήρι Μελέτης
Κρατών BRICS, Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών) καθώς και τη
συμμετοχή των φοιτητών του σε επιστημονικά συνέδρια της Ελλάδας και του
Εξωτερικού και μέσω του Κέντρου Ερευνών χρηματοδοτεί μετακινήσεις για
συμμετοχή σε συνέδρια.
Αυτές οι δράσεις αντανακλούν τη φιλοσοφία του αναφορικά με τη μεταπτυχιακή
εκπαίδευση. Επίσης, το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων
διδακτόρων συμμετέχει στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος στα πλαίσια
της διπλωματικής και διδακτορικής τους διατριβής αντίστοιχα.
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς
(ΚΠΠ) φορείς
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των
σχέσεών του με ΚΠΠ φορείς, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα
κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφον ται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0,
Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά
σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο

6.1.

Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς;

 Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τμήμα κατά την
τελευταία πενταετία;
 Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σ’ αυτά;
 Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος συμμετείχαν σε
αυτά;
 Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς;

Βασική αντίληψη του Τμήματος είναι ότι η επιστημονική του αποστολή βρίσκεται
σε συνεχή αλληλοδιάδραση και αλληλοτροφοδότηση με την κοινωνία. Για το σκοπό
αυτό αναπτύσσει σχέσεις και συνεργασίες με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και
οικονομικούς φορείς.
Το Τμήμα υλοποιεί μια σειρά έργων σε συνεργασία με Υπουργεία (Εξωτερικών,
Παιδείας, Εσωτερικών, Τουρισμού), με δημόσιους φορείς (περιφέρειες, δήμους,
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης κά), με ΜΚΟ (ενδεικτικά: Ινστιτούτο
Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Balkans Beyond Borders, AEGEE
– Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe του Πανεπιστημίου
Πειραιώς), κ.ά. Αντίστοιχα συνδιοργανώνει συνέδρια με οικονομικούς φορείς όπως
το ετήσιο Συνέδριο του Εconomist και με εταιρείες όπως η ΔΕΠΑ Α.Ε.
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά προγραμμάτων με Επιστημονικό
Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών Καθηγητής κ. Α. Κότιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το
Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το Υπουργείο
Τουρισμού, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης κι Αυτοδιοίκησης και Περιφέρειες και Δήμους από όλη την Ελλάδα
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διδάσκουν ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς στις
Σχολές Πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας επί θεμάτων της
επιστημονικής ειδικότητάς τους, επίσης διδάσκουν στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και σε ΠΜΣ του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων. Επίσης
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συμμετέχουν ως αξιολογητές και/ή εξεταστές στην Εθνική Σχολή Δημόσια Διοίκηση
και Αυτοδιοίκηση (ΕΣΔΔ&Α), κά.
Αντίστοιχο υψηλό βαθμό διασύνδεσης έχουν τα ερευνητικά προγράμματα που
υλοποιεί το Τμήμα και αφορούν έρευνα και εκπόνηση μελετών σε τομείς πολιτικής
(policy). Προωθούν έτσι την αξιοποίηση της εξειδίκευσης (expertise) των μελών
ΔΕΠ του Τμήματος σε κρίσιμα πεδία για την οικονομία και την κοινωνία.
Παρουσιάσεις των σχετικών Προγραμμάτων παρέχονται στην υποένοτητα 5.2 .
Ενδεικτικά αναφέρεται το Πρόγραμμα έρευνας της Jean Monnet Chair on EU Law &
Policies on Competition, Energy and Transport, το οποίο συνδυάζει θεωρητική και
εφαρμοσμένη έρευνα και πολιτική σε κρίσιμης σημασίας πεδία της οικονομίας όπως
ο ανταγωνισμός, η ενέργεια και οι μεταφορές που απευθύνεται σε δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η έντονη διασύνδεση του Τμήματος με τους ΚΠΠ αποτυπώνεται και στις δράσεις
του προγράμματος Jean Monnet Project “Universities4EU” (2014-16), στο πλαίσιο
του οποίου συμμετείχαν 42 Λύκεια και επιμορφώθηκαν 590 μαθητές και 145
εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα οι οποίοι λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές στα
Σχολεία τους και στην κοινωνία. Για την υλοποίηση του προγράμματος
συνεργάστηκαν το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς με την έδρα Jean Monnet της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, εννέα νεανικές εθελοντικές οργανώσεις (AEGEE Athina,
AEGEE Peiraias, AIESEC Unipi, ESN GREECE, EVS, JEF Piraeus, MUN Piraeus,
RCP Research Group, ΚεΠΝΕΤ) και πολλοί φοιτητές Erasmus από διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες. Αναλυτικά τα προγράμματα παρουσιάζονται στην υποενότητα
5.2.
Επίσης έντονη είναι η διασύνδεση του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς στα πλαίσια των
μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των Εργαστηρίων (Βλ. υποενότητες 3.2 και 4.8
αντίστοιχα). Ενδεικτικά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 πραγματοποιήθηκαν
μια σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων στο πλαίσιο των ερευνητικών και διδακτικών
δραστηριοτήτων του ΠΜΣ «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία», όπως η
εκπαιδευτική εκδρομή στην Διεθνή Ενεργειακή έκθεση “World Future Energy
Summit” στο πλαίσιο της οποία διοργανώθηκε και τα Διεθνές Συνέδριο με το New
York University Abu Dhabi (2015)
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Η έντονη διασύνδεση του Τμήματος με τους ΚΠΠ αποτυπώνεται και στις
επιμέρους δράσεις των μελών ΔΕΠ. Ο Καθηγής κ. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης είναι
Standing Scholar του Remarque Institute του New York University και Academic
Advisor του Hellenic American Leadership Council. Επίσης υπήρξε μέλος του
Επιστημονικού και Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων
(ΙΑΑ). Ο καθηγητής κ. Αθ. Πλατιάς έχει κληθεί να συμμετάσχει σε Δημόσιο Debate
οργανωμένα από το Intelligence Square με τίτλο: «Peace cannot be Enforced it must
be Inspired». Ο Καθηγητής κ. Χρ. Χατζηιεμμανουήλ είναι ειδικός σύμβουλος στην
Τράπεζα της Ελλάδας και Visiting Professor of Law στο Department of Law,
London School of Economics and Political Science. Ο Αν. Καθηγητής κ. Πέτρος
Λιάκουρας είναι Αντιπρόεδρος (και μέλος) του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς
Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, μέλος του Ελληνικού σκέλους της International Law
Association και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Δικαίου της Θάλασσας και του
Ναυτικού Δικαίου, ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Ινστιτούτο με μαθήματα
(summer courses) κατ' έτος διεθνούς συμμετοχής και οργάνωση συνεδρίων και
άλλων εκδηλώσεων με επίκεντρο στο δίκαιο της θάλασσας. Η Αν. Καθηγήτρια κα
Μαρία Μενδρινού συμμετείχε στο έργο «Governance for Sustainable Development»
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Είναι υπεύθυνη έρευνας για
τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία στην Ελλάδα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιώς και υπήρξε μέλος της Επιτροπής «Κόμματα και Τοπική
Αυτοδιοίκηση» του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Αν. Καθηγήτρια κα
Μαριλένα Σημίτη έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις της στο ΕΛΙΑΜΕΠ και σε
Ερευνητικά Ινστιτούτα του εξωτερικού (European Institute -London School of
Economics

and

Political

Science

(Βρετανία),

Institut

für

Protest-

und

Bewegungsforschung (Βερολίνο), Institute for Contemporary History of the New
University of Lisbon (Λισσαβόνα), The Sociology, Politics and Policy Research
Group -Sheffield Hallam University (Βρετανία)). Η Επ. Καθηγήτρια κα Φωτεινή
Ασδεράκη είναι ειδικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και υπήρξε μέλος του Bologna Follow Up Group. Ο Επ. Καθηγητής
κ. Αντρέας Λιαρόπουλος είναι Πρόεδρος του Greek Politics Specialist Group
(GPSG). Ο Επ. Καθηγητής κ. Ν. Ραπτόπουλος συνεργάζεται με το ΓΕΕΘΑ
(ΔΔΣ/ΔΙΑΠ) για την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Πολιτική Κληρονομιά και
Πολιτικές Εθνικής Μνήμης. Επιπτώσεις της θεωρίας του Νέο-Οθωμανισμού στην
Ευρασία». Ο Επ. Καθηγής κ. Α. Σαμαράς συμμετείχε

στο ερευνητικό έργο

«Ρητορική Επικοινωνία και Πολιτική στην Ελλάδα και στην Κύπρο» με φορείς
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υλοποίησης το Advanced Media Institute και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο
Επ. Καθηγητής κ. Η. Παπαγιαννόπουλος πραγματοποιεί ετήσιες εισηγήσεις στον
ανοιχτό κύκλο ομιλιών Εργοτάξιο Ιδεών. Τέλος, ο Επικ. Καθ. κ. Αθανάσιος
Δαγούμας υπήρξε ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και ειδικός επιστήμονας στην: Επιχειρησιακή
Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση
Ρυθμιστικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας Α.Ε. (Λ.Α.Γ.Η.Ε.).
Η επιστημονική συνεργασία του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς προβάλλεται μέσα από
δελτία τύπου ή την ιστοσελίδα του Τμήματος.
6.2. Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη
συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς;
 Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο αποτελεσματικοί
είναι κατά την κρίση σας;
 Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών;
 Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών;
 Διαθέτει το Τμήμα πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών;
 Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος στις συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς;

Το Τμήμα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς του ανέπτυξε αρκετές
συνεργασίες

με

ΚΠΠ.

Η

περαιτέρω

ανάπτυξη

τέτοιων

συνεργασιών

συμπεριλαμβάνεται στη Στρατηγική του Τμήματος και μάλιστα στο πλαίσιο του
νέου προγράμματος ERASMUS Plus που ενισχύει την ανάπτυξη των «Συμμαχιών
Γνώσης», δηλαδή τις δομικές συνεργασίες ανάμεσα στα ΑΕΙ, τις επιχειρήσεις και τις
περιφέρειες, μέσω εταιρικών σχέσεων με σκοπό την αριστεία, την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας και την περιφερειακή ανάπτυξη. Έτσι, το Τμήμα σκοπεύει να
αξιοποιήσει και να διευρύνει τις έως τώρα συνεργασίες του με στόχο την ανάπτυξη
εταιρικών σχέσεων με εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τοπικές /
περιφερειακές Αρχές, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ, κέντρα κατάρτισης, κέντρα
επιμόρφωσης ενηλίκων, οργανισμούς νεολαίας, κέντρα εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκά
δίκτυα, άλλους κοινωνικούς εταίρους, εμπορικά επιμελητήρια, ιδρύματα, κά.
Το ερευνητικό προφίλ του Τμήματος στη βάση των ήδη υλοποιούμενων
προγραμμάτων και δράσεων που έχει όπως και της στρατηγικής που αναπτύσσει για
τις μελλοντικές κατευθύνσεις, επιχειρεί να συνδυάσει την θεωρητική και την
εφαρμοσμένη έρευνα είτε από κοινού είτε αυτόνομα η κάθε μια σε ένα εξωστρεφές
ακαδημαϊκό περιβάλλον (βλ. Ενότητα 7).
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Και με τους πολιτιστικούς φορείς το Τμήμα έχει αναλάβει δράσεις. Στις 31/3/2016
μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές
παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση Εγώ ο Θουκυδίδης, ένας Αθηναίος. Στις
16/05/2016 πραγματοποιήθηκε συζήτηση με πέντε διεθνώς καταξιωμένους
Ισραηλινούς συγγραφείς για τον ρόλο του συγγραφέα σε περίοδο αλλαγών και
κρίσης. Διοργανώθηκε από το Τμήμα ΔΕΣ σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ε&Α και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας και την
Ομάδα Συλλογικών Αναγνώσεων
Επιπλέον σε συνεργασία με την εταιρία Hazlis & Rivas Co. Ltd, η οποία
διοργανώνει τα συνέδρια του ομίλου Economist, πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν πλήθος
διακεκριμένων ομιλητών απ’ όλο τον κόσμο.
Το πλήθος των ερευνητικών δραστηριοτήτων που το Τμήμα έχει αναλάβει και
υλοποιήσει την τελευταία πενταετία σε συνδυασμό με την στρατηγική διάρθρωση
ικανών και ευέλικτων δομών στήριξης των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών
συνιστά εχέγγυο για τη μελλοντική του πορεία. Δεν λείπουν φυσικά οι εξωγενείς
παράγοντες και κυρίως οι θεσμικές δυσκολίες και δυσκαμψίες του νομοθετικού
πλαισίου στο οποίο εμπίπτει το Τμήμα και το Ίδρυμα που συχνά ανακόπτουν ή/και
καθιστούν επίπονη ή ακόμη και μη επαρκώς αποτελεσματική την υλοποίηση των
δράσεών του.
6.3. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την
κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ
φορείς;
 Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον τύπο;
 Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ φορέων σχετικά
με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος;
 Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων;

Τα αποτελέσματα συνεργασιών με ΚΠΠ ανακοινώνονται στο πλαίσιο διάχυσης των
αποτελεσμάτων των ερευνών σε συνέδρια, ειδικά περιοδικά καθώς και στον τύπο.
Το Τμήμα συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς που πληροφορούν τους ΚΠΠ σχετικά με τους σκοπούς, το
αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος και φέρνουν σε επαφή φοιτητές
με εκπροσώπους εταιρειών.
Τέλος, δράσεις του Τμήματος έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες Ενότητες στη
διασύνδεση με τους ΚΠΠ αλλά και ευρύτερα, με την επιστημονική κοινότητα και
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στηρίζουν την προβολή του έργου του Τμήματος. Ενώ η στρατηγική ανάπτυξης του
Τμήματος περιλαμβάνει και στοχευμένες δράσεις όπως η περιοδική έκδοση
Newsletter του Τμήματος, και η ενθάρρυνση της οργάνωσης από τους
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς αποφοίτους του Τμήματος αντίστοιχων
Συλλόγων Αποφοίτων.
6.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ
φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία;




Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην εκπαιδευτική
διαδικασία;
Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων;
Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες;

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών λόγω της φύσεως των γνωστικών
αντικειμένων που θεραπεύει έχει αυξημένη συνεργασία κυρίως με Υπουργεία, τη
Βουλή, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, πρεσβείες, κλπ. Το Τμήμα
διοργανώνει σχετικές επισκέψεις στις Βρυξέλλες στα ευρωπαϊκά όργανα και στο
ΝΑΤΟ καθώς και στη Νέα Υόρκη στον ΟΗΕ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (βλ.
υποενότητα 4.8). Επίσης οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος επισκέπτονται τα
γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Αθήνα, ενώ συμμετέχουν σε πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από αυτά. Οι
εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους εντάσσονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ διοργανώνονται πλήθος ομιλιών και διαλέξεων
στελεχών ΚΠΠ φορέων εντός του Τμήματος. Οι τελευταίες αποτελούν αναπόσπαστο
στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσκλήσεις γίνονται και στο πλαίσιο
διαφόρων μαθημάτων από τους διδάσκοντες. Ο βαθμός σύνδεσης της συνεργασίας
με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός καθώς
παρέχει επιπλέον κίνητρα στους φοιτητές για αναζήτηση περαιτέρω γνώσεων και
αλληλεπίδρασης με εξωπανεπιστημιακούς φορείς.
Επίσης, στα τέσσερα ΠΜΣ διδακτικό έργο προσφέρουν εξέχουσες προσωπικότητες
των ΚΠΠ φορέων με υψηλή εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία των ΠΜΣ, όπως ο
πρέσβης ε.τ., ειδικοί (experts) και πρόσωπα από τον κόσμο των επιχειρήσεων σε
συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ.
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6.5. Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική,
περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη;






Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;
Συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Τμήματος και ΚΠΠ φορέων;
Εκπροσωπείται το Τμήμα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και αναπτυξιακά όργανα;
Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης;
Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τμήματος με το περιβάλλον του, ιδίως με αντίστοιχα
Τμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης;
 Αναπτύσσει το Τμήμα και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία, καθώς και
με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική υποδομή;
 Πώς συμμετέχει το Τμήμα στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά και
ακαδημαϊκά δίκτυα;
 Το Τμήμα διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που
απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον;

Το Τμήμα συμβάλλει στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη σε πολύ
σημαντικό βαθμό, τόσο λόγω του ειδικού επιστημονικού αντικειμένου του όσο και
χάρις στο κατά τεκμήριο υψηλό ερευνητικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο και
αναγνώριση των διδασκόντων. Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο το γεγονός ότι νυν και
πρώην μέλη ΔΕΠ του Τμήματος χρημάτισαν ή εξακολουθούν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε νευραλγικές δημόσιες θέσεις, όπως:
●

Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης



Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρίας Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε



Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του EUROGAS



Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ Α.Ε



Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Κέντρου Αειφόρου Ανάπτυξης



Πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ



Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων



Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς



Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2009- )



Εμπειρογνώμων στο Υπουργείο Εξωτερικών



Αντιπρόεδρος (και μέλος) του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και
Διεθνών Σχέσεων, με πλείονα συνέδρια και διαλέξεις προς ευρύτερο κοινό για
θέματα ελληνικής εξωτερικής και διεθνούς πολιτικής στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.



Μέλος του ελληνικού σκέλους της International Law Association, με
συνεισφορά σε συνέδρια διεθνούς δικαίου σε ευρύτερο κοινό και σε
επιστημονικές ενώσεις.
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Μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού
Δικαίου, Ρόδος, ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Ινστιτούτο με μαθήματα
(summer courses) κατ' έτος διεθνούς συμμετοχής και οργάνωση συνεδρίων και
άλλων εκδηλώσεων με επίκεντρο στο δίκαιο της θάλασσας.



Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, κυβερνητικό όργανο
προβλεπόμενο από το Σύνταγμα, με συμβουλευτικό χαρακτήρα επί της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.



Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού του
Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με καθήκοντα την εκπόνηση μελετών και
εισηγήσεων όσον αφορά στον σχεδιασμό και προσανατολισμούς της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής.



(Οριζόμενο) Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Υπουργείου
Εξωτερικών, γνωμοδοτικό όργανο επί μείζονος σημασίας νομικά ζητήματα της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.



Μέλος της Επιτροπής Πολιτιγράφησης, Υπουργείου Εσωτερικών, με καθήκοντα
την εξέταση απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς.

Το Τμήμα αναπτύσσει και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή
κοινωνία καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική υποδομή
μέσω των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του αλλά και μέσω εκδηλώσεων,
διαλέξεων κ.λπ. που οργανώνει το Πανεπιστήμιο. Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Καθηγητής κ. Α. Κότιος συντονίζει ένα πολύ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων (πάνω
από 30) που αφορούν στην εκπόνηση τοπικών / περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης.
Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει σε μείζονα ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα μέσω
της δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο εκάστου. Επιπλέον,
η έδρα Jean Monnet ενισχύει τις συνεργασίες μέσω του Ευρω-Μεσογειακού
Πανεπιστημίου (EMUNI). Οι συνεργασίες ομάδων στην τοπική, περιφερειακή και
εθνική ανάπτυξη έχουν τάση περαιτέρω ανάπτυξης (βλ. κυρίως Ενότητα 5).
Το Τμήμα συνεργάζεται στενά με αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ. Επίσης μέλη
ΔΕΠ συμμετέχουν σε διδασκαλία, δράσεις, συνέδρια, κά σε ομοειδή και συναφή
Τμήματα ή/και Προγράμματα άλλων Ιδρυμάτων.
Το

Τμήμα

διοργανώνει

επιστημονικές

και

πολιτιστικές

εκδηλώσεις

που

απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα
προγράμματα DEMOKLEOS”, Erasmus+, KA2, Strategic Partnership στα οποία
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συμμετέχει τo Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και
Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) και το οποίο συντονίζεται από τη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Επίσης συστηματικά το Τμήμα αναρτά στο YouTube σημαντικές εκδηλώσεις του,
όπως η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2011 με κεντρικό ομιλητή τον
διάσημο Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων κ. Kenneth Waltz, ιδρυτή της σχολής του
νεορεαλισμού και εκ των κορυφαίων διανοητών στο πεδίο των διεθνών σχέσεων
(https://www.youtube.com/watch?v=P7jhGOF_c5M), καθώς και τη διάλεξη του
Καθηγητή κ. Αθ. Πλατιά και του Αν. Καθηγ. κ. Ι. Παραβάντη για τη «Θεωρία
Παιγνίων»

στις

Διεθνείς

Σχέσεις

(https://www.youtube.com/watch?v=ZLCuMU0eU9E).
Περαιτέρω, προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων το
τριήμερο Συνέδριο του Τμήματος με θέμα «60 Χρόνια Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση-30
Χρόνια η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και είναι διαθέσιμο και μέσω
διαδικτύου

(http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Vouli-

Tileorasi/programma/?date=2012-04-09&tv=9d31fca4-cc9b-4651-9ad11d8627a600dd&p=41ddc8ef-ef80-4fe2-ba60-0530607c0bb1).
‘Εχει, επίσης, αναρτηθεί στο διαδίκτυο η διεξαγωγή του Συνεδρίου με τίτλο «Critical
Issues in the Eastern Mediterranean», το οποίο συνδιοργάνωσε το Τμήμα μας με τα
πανεπιστήμια Johns Hopkins University

και Bar-Ilan University το 2014 στην

Washington (https://m.youtube.com/watch?v=R7gLVrAqMrc).
Τέλος, το Τμήμα έχει προβεί σε αναγορεύσεις Επίτιμων Διδακτόρων στο πλαίσιο της
προβολής του αλλά και της απόδοσης τιμής σε διακεκριμένες προσωπικότητες στα
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Μέχρι σήμερα (06/2017) έχουν αναγορευθεί
επτά Επίτιμοι Διδάκτορες:

2002

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος

2008

Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Γεώργιος Σταύρος Κούρτης

2010

Ο Πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (APSA) και
Walter S. Carpenter, Jr. Professor of International Studies του Cornell
University, κ. Peter Katzenstein

2011

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας

2015 Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, κ. Frank-Walter Steinmeier
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2016

Ο AJC Chief Executive Officer κ. David Harris

2016 Ο Προέδρος του Πανεπιστημίου της Νοτίου Καλιφόρνιας (USC) των

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. Δρ. Χρυσόστομος Νικίας
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα της
στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξής του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά
σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο

7.1 Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του
Τμήματος;

 Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της
υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών;

 Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της
ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες;

 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού
υψηλού επιπέδου;

 Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού

προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Πόσους φοιτητές ζητάει
τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η
προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες,
κλπ);
 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου;

Το Τμήμα και όλες οι δομές του (ΠΠΣ, ΠΜΣ, Εργαστήρια, κά) έχουν οργανωθεί και
λειτουργούν ως ορίζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Το συλλογικό όργανο
διοίκησης του Τμήματος, η ΓΣ, συνιστά για το Τμήμα και κεντρικό forum
διαβούλευσης, προβληματισμού, ενημέρωσης, συντονισμού και απολογισμού
σχετικά με το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος. Η ανταλλαγή απόψεων
στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων διευκολύνει την ανάπτυξη και την
επικοινωνία των κύριων κατευθύνσεων της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης
του Τμήματος. Επιπρόσθετα, βασικός συντελεστής στην ανάπτυξη του Τμήματος
είναι η συνύπαρξη «συλλογικότητας» και «ευελιξίας» που ενθαρρύνει πρωτοβουλίες
και παρέχει κάθε στήριξη στα μέλη ΔΕΠ για να αναπτύσσουν τα διδακτικά και
ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.
Ο απολογισμός της διδακτικής και ερευνητικής λειτουργίας του Τμήματος που
προηγήθηκε στις Ενότητες 2-6 της παρούσας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης
αποτυπώνει τα βασικά συστατικά της στρατηγικής που έχει αναπτυχθεί και τα
αποτελέσματά της. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά τόσο στην
παροχή διδακτικού έργου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και στην
προαγωγή της έρευνας και την δημοσίευση και κοινοποίησή της στους ΚΠΠ.
Πρόκειται για ένα συνεκτικό και εξωστρεφές Τμήμα του οποίου όλοι οι συντελεστές
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(διδάσκοντες, φοιτητές όλων των επιπέδων και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό)
συνλειτουργούν για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής που από κοινού το
Τμήμα έχει αναπτύξει. Υπάρχει συνεπής παρακολούθηση της πορείας των στόχων
αυτών όπως και η τυχόν επικαιροποίηση αν κριθεί αναγκαίο.
Βασική αρχή της στρατηγικής του Τμήματος είναι να επιτυγχάνει ισόρροπα την
επίτευξη των διττών αλληλοτροφοδοτούμενων στόχων που έχει θέσει, ήτοι
παροχή υψηλής ποιότητας διδακτικού έργου ταυτόχρονα με την παραγωγή
υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο (θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο). Με γνώμονα
αυτή την αρχή το Τμήμα επιτελεί τις δύο αυτές κεντρικές λειτουργίες,
συνδιαμορφώνοντας με όλα τα μέλη ΔΕΠ τις επιμέρους στοχευμένες στρατηγικές
και προτεραιότητες για κάθε μία από αυτές.
Στη βάση των κεντρικών λειτουργιών του Τμήματος (διδακτική – ερευνητική)
εντάσσεται και η προσέλκυση ακαδημαϊκού προσωπικού καθώς η ανάπτυξή του
στηρίζεται σε προγραμματισμό των θέσεων. Το Τμήμα τηρεί τα οριζόμενα από το
Νόμο για την εκλογή μελών ΔΕΠ. Ο ορισμός των γνωστικών αντικειμένων των νέων
θέσεων συνδέεται με την κάλυψη αναγκών και τις προτεραιότητες ανάπτυξης του
Τμήματος. Είναι η επιτυχημένη στρατηγική του Τμήματος με αναφορά στη
στελέχωσή του που του επιτρέπει να παρέχει ένα Πρόγραμμα Μαθημάτων και σε
προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο όπου τη διδασκαλία αναλαμβάνει
αποκλειστικά και μόνο διδακτικό προσωπικό ανάλογων τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων. Η τήρηση του κριτηρίου συνάφειας γνωστικού αντικειμένου και
διδακτικού έργου από την Επιτροπή Προγράμματος και την ΓΣ στις ετήσιες
αναθέσεις διδασκαλίας έχει ενισχύσει με κρίσιμο τρόπο την ποιότητα του
παρεχόμενου διδακτικού έργου όπως τεκμηριώνεται και από τις αξιολογήσεις των
φοιτητών και με αναφορά στην ύλη και την οργάνωση των μαθημάτων αλλά και της
συνδρομής των διδασκόντων.
Εξωγενής αδυναμία στη στελέχωση του Τμήματος, η απόκλιση μεταξύ του χρόνου
εκλογής ενός νέου μέλους ΔΕΠ και του χρόνου διορισμού και ανάληψης
καθηκόντων στο Τμήμα. Αντίστοιχα, εξωγενής αδυναμία είναι και η μη ουσιαστική
ικανότητα του Τμήματος να προσδιορίσει το ίδιο, και να εξασφαλίσει στη συνέχεια
τις θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού που χρειάζεται. Η σχετική διαδικασία είναι
κεντρικά οριζόμενη από το Υπουργείο και αναφέρεται στο σύνολο των
πανεπιστημιακών τμημάτων της χώρας. Επιπλέον, δεν υπάρχουν πολλές ευέλικτες
μορφές χρηματοδότησης θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού σε προσωρινή βάση
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ώστε το Τμήμα να επωφελείται από την προσφορά ακαδημαϊκού προσωπικού από το
εσωτερικό ή το εξωτερικό.
Στην αιχμή των ενεργειών προσέλκυσης ακαδημαϊκού προσωπικού βρίσκεται η
προβολή της εικόνας του Τμήματος και η παρουσία και αναγνωρισιμότητα των
μελών ΔΕΠ του Τμήματος αλλά και η καλή πρόοδος και παρουσία των υποψηφίων
διδακτόρων του, όπως και συνολικά των αποφοίτων του. Το ευρύ και
αναγνωρισμένο ερευνητικό προφίλ καθώς και η υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου
διδακτικού έργου σε συνδυασμό με την άριστη οργάνωση που παρέχει το Ίδρυμα εν
γένει ενισχύουν την θέση του Τμήματος στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου
ακαδημαϊκό προσωπικό. Οι δε εξελίξεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ακολουθούν
τα οριζόμενα από το Νόμο και στηρίζονται σε ανοικτές κρίσεις. Πρόκειται
αντίστοιχα για ακαδημαϊκές κρίσεις με συνυπολογισμό της ερευνητικής, διδακτικής
και διοικητικής προσφοράς του μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα και της εξελιξιμότητάς του.
Οι Πίνακες 2 και 3 παρέχουν την κατανομή των φοιτητών του Τμήματος στη βάση
του κύκλου σπουδών και του τρόπου εισαγωγής αντίστοιχα. Η μεγάλη πλειοψηφία
των εγγεγραμμένων κατ’ έτος φοιτητών στο προπτυχιακό προέρχεται από τις
εισαγωγικές εξετάσεις. Το Τμήμα έχει σημαντικές εισροές και από τις άλλες
προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες των οποίων επίσης ο αριθμός εμπίπτει στις
ποσοστώσεις που ορίζει ο Νόμος.
Κύριο μέσο προσέλκυσης φοιτητών υψηλού επιπέδου είναι η άριστη εικόνα του
Τμήματος και η ακαδημαϊκή προβολή του εν γένει. Το Τμήμα επίσης στο πλαίσιο
ενημέρωσης των υποψηφίων οργανώνει παρουσιάσεις σε Λύκεια, όπως το
Αρσάκειο, το Κολέγιο Αθηνών, κά. Το γεγονός ότι αν και νέο Τμήμα έχει πετύχει η
βάση εισαγωγής στο Τμήμα να είναι συνεχώς αυξανόμενη και από το 2013 μέχρι
σήμερα να βρίσκεται στην πρωτοπορία είναι ενδεικτικό της δυναμικής και της
προσφοράς του Τμήματος (βλ. Πίνακα Ι).
7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής
ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος;
 Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5ετούς) σχεδίου
ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή;
 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική
κρίνετε ότι είναι;
 Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του;

Η διαμόρφωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση της στρατηγικής
ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος κρίνεται απόλυτα αποτελεσματική και
ανταποκρίνεται πλήρως σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Όπως ήδη αναφέρθηκε (βλ.
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υποενότητα

7.1)

πρόκειται

για

μια

διαδικασία

συνδιαμόρφωσης

και

επανατροφοδότησης για την αποτελεσματική επίτευξη των κεντρικών στόχων
οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος με γνώμονα την βελτίωση και την
επικαιροποίηση που υλοποιείται με αποφάσεις των οργάνων του. Σε αυτό συμβάλει
και η εγγενής δυναμική των ίδιων των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το
Τμήμα. Η συνεχής ενημέρωση του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος
είναι η βάση πάνω στην οποία διαμορφώνεται ο μεσο-βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός
του Τμήματος. Η ευελιξία και αποτελεσματικότητά του διασφαλίζεται από την
διάκριση μεταξύ «κατευθύνσεων» και «πεδίων» ανάπτυξης, ώστε το Τμήμα να
μπορεί να ανταποκριθεί στο δυναμικό με μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των
γνωστικών του πεδίων. Ως εκ τούτου και κρίνεται απόλυτα αποτελεσματική και
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του Τμήματος.
Οι «κατευθύνσεις» περιλαμβάνουν:
Α)

Συνεχή βελτίωση του διδακτικού έργου:
α)

Επικαιροποιημένο και συνεκτικό πρόγραμμα μαθημάτων

β)

Ενίσχυση της ωφέλειας από τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και νέων
τεχνολογιών

Β)

Συνεχή βελτίωση του ερευνητικού έργου:
α)

Στήριξη και ενθάρρυνση των μελών ΔΕΠ στην έρευνα

β)

Βελτίωση των δομών έρευνας, όπως Εργαστήρια, Ομάδες, Όμιλοι, κα

γ)

Στήριξη της προβολής των αποτελεσμάτων έρευνας στην ακαδημαϊκή
κοινότητα και τους ΚΠΠ

Τα «πεδία» ανάπτυξης περιλαμβάνουν τα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος και
τις εκάστοτε θεματικές περιοχές αιχμής, όπως η Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, οι
τεχνικές διαπραγμάτευσης στις διεθνείς σχέσεις, η ενέργεια και η ενεργειακή
πολιτική, η ασφάλεια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κά, σε συνδυασμό με
πάγιες θεματικές όπως η μελέτη της νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι διεθνείς
οργανισμοί, η ΕΕ, κά.
Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας συνιστά την πάγια πρακτική που
ακολουθεί το Τμήμα σχετικά με την ερευνητική του συμβολή. Ενώ τα σχετικά με το
Πρόγραμμα

Σπουδών

σε

προπτυχιακό

και

μεταπτυχιακό

επίπεδο

αυτά
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των
διοικητικών υπηρεσιών και των υποδομών του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος
ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο

8.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και
τεχνικών υπηρεσιών;
 Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των Τομέων;
 Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας
της Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού
προσωπικού και των φοιτητών;
 Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με εκείνες
της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τμήματος είναι
(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;
(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης;
 Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια του
Τμήματος;
 Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;
 Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του
Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι;

Τη Γραμματεία στελεχώνουν τέσσερα (4) μέλη Διοικητικού Προσωπικού (η κα Ι.
Διαμαντοπούλου, η κα Π. Κατσιγιάννη και η κα Μ. Βούδρη), εκ των οποίων το ένα
(1) εκτελεί χρέη Γραμματέα (κα Κ. Μανιάτη).
Τα μέλη της Γραμματείας εξυπηρετούν τις ανάγκες των φοιτητών και των μελών
ΔΕΠ.
Ειδικότερα, η Γραμματέας έχει την ευθύνη λειτουργίας της Γραμματείας, της
τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΓΣ, της κάλυψης του διοικητικού
σκέλους των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ, της διοικητικής
στήριξης διαδικασιών εισαγωγής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών ενώ συνεργάζεται
με τον Πρόεδρο του Τμήματος και με τις Υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης του
Πανεπιστημίου.
Τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού προσωπικού της Γραμματείας απασχολούνται
στην υποδοχή των φοιτητών, τις εγγραφές φοιτητών, την έκδοση βεβαιώσεων και
πιστοποιητικών για φοιτητές και την τήρηση του πρωτοκόλλου, την διαδικασία
διανομής συγγραμμάτων στους φοιτητές, την καταχώρηση και έκδοση βαθμολογιών
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και πτυχίων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη του ΠΠΣ, του ΠΜΣ και του
ΠΔΠ του Τμήματος.
Το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος στους φοιτητές και
τους διδάσκοντες είναι υψηλό παρά το σχετικά μικρό αριθμό των απασχολούμενων
σε αυτή σε σχέση με την αύξηση τόσο του αριθμού των φοιτητών (ΠΠΣ, ΠΜΣ,
ΠΔΠ) όσο και των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Αντίστοιχα πολύ καλή κρίνεται και η
συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με τις κεντρικές διοικητικές
υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Σημαντική διοικητική εξυπηρέτηση απολαμβάνουν οι φοιτητές από την ανάπτυξη
στο Πανεπιστήμιου ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του «προσωπικού κωδικού»
κάθε φοιτητή που του παρέχει σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της
Γραμματείας. Αφορά δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων, κλπ.
Στην τεχνική υποστήριξη των μελών ΔΕΠ συμβάλλει και ένα μέλος που ανήκει στο
Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), η κα Χρ. Παπαδοπούλου. Η
συμβολή του είναι σημαντική ιδιαίτερα με αναφορά στη στήριξη εφαρμογών των
διδασκόντων.
Το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος είναι 7:00-15:00. Οι ώρες
εξυπηρέτησης των φοιτητών δια ζώσης (παρέχεται 24ωρη ηλεκτρονικά) είναι για
τους προπτυχιακούς Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:30-14:00 και για τους
μεταπτυχιακούς Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 7:00-18:00.
Η οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης κρίνεται ικανοποιητική. Το ωράριο
λειτουργίας της είναι 8:00-20:00 καθημερινά. Παρέχει σπουδαστήριο 150 ατόμων το
οποίο βρίσκεται σε μέγιστη χρήση ενώ σημαντική είναι στήριξη της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Πανεπιστημίου μέσω των ηλεκτρονικών της Υπηρεσιών και των
ψηφιακών της συλλογών. Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί και Κέντρο Ευρωπαϊκής
Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ). Οι περικοπές στους διαθέσιμους πόρους της Βιβλιοθήκης τα
τελευταία χρόνια στα πλαίσια των δημοσιονομικών περικοπών στην Ελλάδα έχουν
σαφώς περιορίσει το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό καταγράφεται και στις
αξιολογήσεις των φοιτητών του Τμήματος.
Το Τμήμα δεν διαθέτει Εργαστήρια και Σπουδαστήρια αποκλειστικής χρήσης. Οι
σχετικές ανάγκες του εξυπηρετούνται από τα Διατμηματικά Εργαστήρια Η/Υ που
λειτουργούν στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου. Είναι
εξοπλισμένα με περίπου 80 προσωπικού υπολογιστές κατανεμημένους σε 4
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αίθουσες. Επίσης στο Ισόγειο του Κτιρίου στεγάζεται η Υπηρεσία Τεχνικής
Στήριξης και λειτουργεί μικρό εργαστήριο ανοικτό στους φοιτητές. Όλοι οι χώροι
του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ασύρματο δίκτυο Wifi, ενώ στα μέλη του
Πανεπιστημίου παρέχεται και η δυνατότητα VPN (εσωτερικό δίκτυο του
Πανεπιστημίου).
8.2.

Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας;

 Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή;
 Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών;
 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι η
λειτουργία της;
 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που δεν
ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της;
 Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών (πέραν των
υποτροφιών του ΙΚΥ);
 Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στο
Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;
 Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα;
 Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το Τμήμα;

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας απολαμβάνουν πρόσβαση και στήριξη
στη χρήση ΤΠΕ. Επιπλέον των εργαστηρίων για τους φοιτητές κατά κύριο λόγο, η
Υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης (helpdesk) καλύπτει το σύνολο των μελών της
κοινότητας. Σημαντική επίσης στήριξη παρέχεται και από την παροχή δωρεάν
λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση. Τέλος, σημαντική για τους διδάσκοντες είναι
στήριξη που παρέχεται μέσω του κατάλληλου εξοπλισμού των αιθουσών
διδασκαλίας.
Οι παρατεταμένες ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης αλλά και ηλεκτρονική
πρόσβαση στις διοικητικές υπηρεσίες μέσω του «προσωπικού κωδικού» διευκολύνει
σημαντικά εργαζόμενους φοιτητές. Επίσης, στο ΠΜΣ οι ώρες διδασκαλίας έχουν
προσδιορισθεί στην απογευματινή ζώνη. Υποτροφίες παρέχονται με την μορφή
απαλλαγής διδάκτρων στο ΠΜΣ (βλ. αναλυτικά 3.2.6), δεν υπάρχει άλλη θεσμική
δυνατότητα με το παρόν σύστημα.
Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές το Τμήμα λαμβάνει ειδική πρόνοια με την
οργάνωση ειδικής εκδήλωσης «Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών» για την
ενημέρωση των φοιτητών. Σε αυτή παρουσιάζονται: το Πρόγραμμα Σπουδών, τα
μέλη ΔΕΠ, στοιχεία σταδιοδρομίας, το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, οι ξένες
γλώσσες, τα προγράμματα κινητικότητας και διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, οι
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διοικητικές υπηρεσίες, η βιβλιοθήκη, τα Εργαστήρια, οι επιμέρους Όμιλοι του
Τμήματος, το Europas, αλλά και διάφορες εξωδιδακτικές δραστηριότητες. Ειδική
στήριξη λαμβάνουν οι αλλοδαποί φοιτητές από τους αρμόδιους για τα προγράμματα
κινητικότητας (βλ. υποενότητα 4.10).
Το Τμήμα έχει επιλέξει να μη λειτουργεί το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή. Οι
νεοεισερχόμενοι φοιτητές μέσα από την «Υποδοχή» ενημερώνονται για όλα τα μελή
ΔΕΠ του Τμήματος, παράλληλα τηρούνται με συνέπεια οι ώρες συνεργασίας με τους
διδάσκοντές οι οποίοι είναι στη διάθεση των φοιτητών. Η εμπειρία άλλων Τμημάτων
τον έχει καταδείξει ως δυσλειτουργικό. Ο θεσμός του Επιβλέποντα Καθηγητή
προβλέπεται για το ΠΜΣ στο πλαίσιο εκπόνησης της Διπλωματικής και της
Διδακτορικής Διατριβής αντίστοιχα.
Πέρα από τις δραστηριότητες των επιμέρους Εργαστηρίων και Ομίλων-Ομάδων που
λειτουργούν στο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά λειτουργεί Γραφείο Αθλητισμού
που προσφέρει εσωπανεπιστημιακά ομαδικά αθλήματα, ατομικά και εποχιακά. Η
Θεατρική Ομάδα και τα Μουσικά Σύνολα Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι επίσης στη
διάθεση των φοιτητών μας για καλλιέργεια και ψυχαγωγία.

Η ομάδα

Επιχειρηματολογίας (Debate) του Πανεπιστημίου Πειραιά είναι νεοσύστατη και
στόχο έχει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές ώστε να συμμετάσχουν στα
πανεπιστημιακά τουρνουά - εθνικά και διεθνή. Τέλος, το πανεπιστήμιο προσφέρει
ιατρικές υπηρεσίες και συμβουλευτικό κέντρο (ΣΥΚΕΠΠ) στους χώρους του.
8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το
Τμήμα;








Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.
Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.
Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων.
Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων.
Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων.
Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων.
Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, μουσεία, αρχεία,
αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ).
 Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ.
 Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές και
εξοπλισμό του Ιδρύματος;

Όλες ανεξαιρέτως οι υποδομές που χρησιμοποιεί το Τμήμα είναι κατάλληλες και
επαρκείς, αν και σε διαφορετικό βαθμό.
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Ειδικότερα, η βιβλιοθήκη παρέχει κατάλληλους χώρους, αν και σήμερα δέχονται
πίεση λόγο της υψηλής χρήσης. Το διαθέσιμο υλικό είναι σχετικά επαρκές αλλά θα
ήταν σκόπιμο να εμπλουτισθεί περαιτέρω όπως έχει ήδη αναφερθεί.
Οι κοινόχρηστοι χώροι, τα Διατμηματικά Εργαστήρια, ο σχετικός εξοπλισμός είναι
κατάλληλος αλλά επιβαρημένος από την μεγάλη χρήση.
Τα γραφεία των διδασκόντων είναι πολύ καλά. Οι διδάσκοντες στεγάζονται σε δύο
κτίρια. Στο κτίριο της Ανδρούτσου 150 το Τμήμα έχει 16 γραφεία μελών ΔΕΠ, 1
γραφείο Προέδρου και μια αίθουσα συνεδριάσεων / σεμιναρίων. Στο κτίριο της Γρ.
Λαμπράκη 126, 5 γραφεία. Οι χώροι είναι λειτουργικοί και εξοπλισμένοι.
Οι νέοι χώροι της Γραμματείας που μεταστεγάστηκε στο Κεντρικό Κτίριο του
Πανεπιστημίου το Νοέμβριο του 2013 είναι κατάλληλοι και λειτουργικοί.
Οι αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιεί το Τμήμα είναι κατάλληλες και ασφαλείς
και καλά εξοπλισμένες.
Υπάρχει πρόνοια για υποδομές ΑΜΕΑ και κρίνονται επαρκείς.
8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από
τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου);
 Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;
 Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και το
ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος;
 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο;
 Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο;

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην υποενότητα 8.1 οι φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και του «προσωπικού κωδικού» τους μπορούν
σημαντικά να διευκολυνθούν.
Η συνήθης καθημερινή λειτουργία της Γραμματείας ωφελείται από ΤΠΕ.
Χρήση ΤΠΕ γίνεται και για την αξιολόγηση των φοιτητών. Οι βαθμοί των φοιτητών
είτε καταχωρούνται αυτόματα από τους διδάσκοντες στη σχετική λογισμική
εφαρμογή του Πανεπιστημίου Πειραιώς είτε υποβάλλονται σε ειδικές έντυπες
φόρμες στη Γραμματεία, η οποία τους καταχωρεί κεντρικά. Το σύνηθες για την
καταχώρηση βαθμολογίας είναι μέσω της Γραμματείας σε ειδικές έντυπες φόρμες.
Οι φοιτητές μπορούν να συνδέονται σε 24ωρη βάση με τη λογισμική εφαρμογή και
να έχουν πρόσβαση στην καρτέλα τους, όπου αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί
ανά εξεταστική περίοδο και μάθημα.
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Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος φιλοξενούνται σε
προσωπική σελίδα αφενός μεν στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πειραιώς
αφετέρου δε στον ιστότοπο του Τμήματος. Το ακαδημαϊκό προσωπικό μπορεί να
μεταβάλει το περιεχόμενο αμφοτέρων των ιστοτόπων.
Αναφέρεται επίσης ότι πολλά μέλη ΔΕΠ διαθέτουν προσωπικές σελίδες σε
συστήματα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Tweeter και LinkedIn).
Πέραν των δομών αυτών, προσωπικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο διαθέτουν οι:


Καθηγητής κ. Παναγιώτης Ήφαιστος (http://ifestosedu.gr και
http://ifestos.edu.gr)



Καθηγητής κ. Γαβριήλ Διαμαντής (http://www.unipi.gr/faculty/gdiam)



Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Παραβάντης (http://paravantis.weebly.com
ή http://paravantis.tk).

Ο

παλαιός

ιστότοπος

του

Τμήματος

βρισκόταν

στη

διεύθυνση

http://www.unipi.gr/des και υπέστη σημαντικές ανανεώσεις το 2010 και το 2012, με
συνεχείς μικροπροσθήκες και αλλαγές από τότε μέχρι σήμερα.
Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 ανατέθηκε και υλοποιήθηκε
ο νέος ιστότοπος, που είναι πλήρως δυναμικός και βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.des.unipi.gr. Το 2015-16 άρχισε και ο σχεδιασμός του ιστότοπου του
Τμήματος στα Αγγλικά.
8.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την
αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού;
 Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς διασφαλίζεται;
 Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος; Πώς διασφαλίζεται;

Η χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Ιδρύματος για τις ανάγκες του Τμήματος
είναι ικανοποιητική και ορθολογική. Η διάθεση γίνεται κεντρικά από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Ιδρύματος στη βάση των αναγκών εκάστου Τμήματος. Δεν έχει
προκύψει ζήτημα διαφάνειας.
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8.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την
αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων;
 Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος; Πόσο
αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
 Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
 Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;

Το Τμήμα δεν έχει δικό του τακτικό προϋπολογισμό. Στο Πανεπιστήμιο ισχύει
κεντρική διαχείριση του προϋπολογισμού και διάθεση στα Τμήματα ανάλογα με τις
ανάγκες τους.
Διακριτό προϋπολογισμό έχουν τα ΠΜΣ τον οποίο διαχειρίζεται το Τμήμα μέσω του
ΚΕΠ του Ιδρύματος. Η ΓΣΕΣ είναι το αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση των
προϋπολογισμών στη βάση των αποφάσεών της γίνεται η εκτέλεσή του.
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9. Συμπεράσματα

Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να εντοπίσει τα κυριότερα θετικά και αρνητικά του σημεία,
όπως αυτά συνάγονται από τις προηγούμενες ενότητες και να αναγνωρίσει ευκαιρίες αξιοποίησης των
θετικών του σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τα αρνητικά του σημεία.

9.1. Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και
αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από
την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης;
Η συστηματική αποτύπωση της συνολικής οργάνωσης και λειτουργίας του
Τμήματος την τελευταία πενταετία παρέχει χρήσιμο εργαλείο αποτίμησης και βάση
στρατηγικού προγραμματισμού για τη ΓΣ και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για τα
επόμενα χρόνια. Από την παρούσα ΕΕΑ μπορεί να αποτιμηθεί η ορθολογικότητα και
λειτουργικότητα των προτεραιοτήτων που το Τμήμα είχε θέσει καθώς και ο βαθμός
υλοποίησής τους. Στη βάση αυτή μπορούν να διαφανούν και οι τυχόν υστερήσεις και
να αναζητηθούν τα μέσα εξάλειψής τους στο βαθμό που αυτές βρίσκονται στην
διακριτική ευχέρεια το Τμήματος.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ:
Α. Παροχή υψηλής ποιότητας διδακτικό έργο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες των γνωστικών πεδίων του Τμήματος και συνάμα σύγχρονο και
ανταγωνιστικό.
1.Το Τμήμα επέτυχε την υλοποίηση ενός συνεκτικού, σύγχρονου και λειτουργικού
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που ανταποκρίνεται πλήρως στην
εκπαίδευση φοιτητών στα διεπιστημονικά (interdisciplinary) και πολυεπιστημονικά
(multidisciplinary) γνωστικά του αντικείμενα: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνής Πολιτική
Οικονομία και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Το Πρόγραμμα Μαθημάτων δίνοντας έμφαση
στα υποχρεωτικά μαθήματα αλλά χωρίς να λησμονεί τη σημασία της εξειδίκευσης
μέσω μαθημάτων επιλογής και αναπτύσσοντας παράλληλα τις κρίσιμες γλωσσικές
δεξιότητες προσφέρει την προοπτική στους φοιτητές του να αποτελέσουν
«αποφοίτους leaders» στους τομείς ενασχόλησής τους. Η επιτυχία του αποτυπώνεται
στην υψηλή ποιότητα των πρωτοετών φοιτητών που εγγράφει αλλά και στην πορεία
των αποφοίτων του.
2.Το Τμήμα επέτυχε αντίστοιχα την οργάνωση και λειτουργία τεσσάρων ΠΜΣ
υψηλών προδιαγραφών (ΠΜΣ στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές», ΠΜΣ στην
«Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία», ΠΜΣ στις «Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» και ΠΜΣ
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«BRICS:

Οικονομία

–

Κοινωνία

–

Εξωτερική

Πολιτική»

με

υψηλή

ανταποκρισιμότητα στην δυναμική και τις απαιτήσεις των πεδίων αυτών.
3.Το Τμήμα επέτυχε την ανάπτυξη Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ικανού
να παράγει διδάκτορες με αυτόνομη και πρωτότυπη συμβολή στην έρευνα, με
θεωρητικό υπόβαθρο και επάρκεια γνώσης του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου
στο οποίο εντάσσεται η διδακτορική τους διατριβή.
Β. Την προσέλκυση και στελέχωσή του με υψηλού επιπέδου και διεθνούς κύρους και
αναγνωρισιμότητας διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό ικανό να ανταποκριθεί στους
διττούς αλληλοτροφοδοτούμενους στόχους της ποιοτικής διδασκαλίας και της
πρωτοποριακής και πρωτότυπης έρευνας.
Από τα 12 μέλη ΔΕΠ του 2007-08 και τη λειτουργία του με έκτακτο προσωπικό, το
Τμήμα το 2015-16 έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη στελέχωσή του εντάσσοντας στο
δυναμικό του 13 ακόμη νέα μέλη ΔΕΠ. Η επιτυχία στη στελέχωσή του δεν είναι
μόνο αριθμητική αλλά και ουσιαστική. Ανταποκρίνεται ισόρροπα στο εύρος των
γνωστικών του πεδίων και καλλιεργεί τη σύζευξη πληθώρας επιμέρους
ακαδημαϊκών παραδόσεων της Ευρώπης και της Αμερικής. Παράλληλα είναι
επιστήμονες με σημαντικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο και εξαιρετικά ενεργοί
και δραστήριοι στην έρευνα στα ειδικά γνωστικά τους πεδία. Το Τμήμα πέτυχε να
προσελκύσει τους καλύτερους από την αγορά της Ελλάδας και του εξωτερικού την
εκάστοτε χρονική συγκυρία.
Γ. Την καλλιέργεια ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ικανού να στηρίξει τη
διδασκαλία και την έρευνα αλλά και να παράγει έργο για την κοινωνία, την οικονομία
και την πολιτική.
Το Τμήμα επέτυχε να ενεργοποιήσει και να συντονίσει όλους τους συντελεστές του
(μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες,
εργαστηριακό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό) σε μια εξωστρεφή πορεία
κοινοποίησης και προβολής της έρευνας και των δραστηριοτήτων με κύριους
αποδέκτες την κοινωνία και τους πολιτικο-οικονομικούς φορείς στους οποίους και
απευθύνεται εξ’ αντικειμένου.
Έχει επιτύχει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον γνώσης από το οποίο επωφελούνται όλοι,
και κυριότερα οι φοιτητές, με γνώμονα την προαγωγή της ανάπτυξης της μελέτης
των γνωστικών του αντικειμένων, της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης.
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Από τα αναλυτικά στοιχεία που παραθέτει η ΕΕΑ συνάγεται ότι με επιτυχία το
Τμήμα υλοποίησε την τελευταία πενταετία της κεντρικές στρατηγικές του
προτεραιότητες. Φυσικά δεν λείπουν υστερήσεις και αδυναμίες. Πρόκειται κατά
κύριο λόγο για εξωγενείς παράγοντες που συνδέονται με το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και με την παρούσα
πολιτικοοικονομική συγκυρία.

ΤΥΧΟΝ ΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ:
Α. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
Ο συγκεντρωτικός, γραφειοκρατικός και δύσκαμπτος χαρακτήρας του θεσμικού
πλαισίου της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης αποθαρρύνει τα Τμήματα και τα
μέλη ΔΕΠ να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη καινοτόμων και ευέλικτων
προγραμμάτων ή/και ερευνητικών δομών ικανών να ανταποκριθούν στα νέα
δεδομένα ζήτησης γνώσης και εξειδίκευσης και προώθησης της έρευνας. Επιπλέον,
η πενιχρή και σταθερά μειούμενη χρηματοδότηση της έρευνας στερεί το Τμήμα
αλλά και γενικότερα τα ΑΕΙ στην Ελλάδα από τους επιπλέον ανθρώπινους και
υλικούς πόρους που θα διασφάλιζαν την απρόσκοπτη ενασχόληση της ακαδημαϊκής
κοινότητας με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα.
Β. Συγκυρία
Η πολιτικοικονομική συγκυρία που το καθεστώς της δημοσιονομικής εξυγίανσης
έχει προκαλέσει πλήττει σκληρά της ακαδημαϊκές δομές της χώρας. Μερικά
ενδεικτικά παραδείγματα ακολουθούν. Παρατηρούνταν μεγάλες καθυστερήσεις για
την ολοκλήρωση της εκλογής νέων μελών ΔΕΠ που από την εμπειρία του Τμήματος
μπορεί να ξεπερνούν και τα τρία (3) χρόνια. Τα κονδύλια για την στήριξη των
βιβλιοθηκών και της πρόσβασης σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων έχουν περικοπεί
γεγονός που δυσχεραίνει τόσο το διδακτικό όσο και το ερευνητικό έργο των
Τμημάτων ενώ αν συνεχισθεί δεν θα είναι εύκολο να αποκατασταθεί το κενό που
δημιουργείται. Χαρακτηριστική είναι η αγωνία των φοιτητών που αποτυπώνεται στις
αξιολογήσεις τους στο Τμήμα. Άλλη ενδεικτική περίπτωση είναι η καθυστέρηση της
εκταμίευσης κονδυλίου για τεχνολογικό εξοπλισμό εργαστηρίου από το Τμήμα που
είχε

ενταχθεί

σε

Ιδρυματική

πρόταση

στα

πλαίσια

του

Περιφερειακού

Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής. Επιπλέον, η ανησυχία εντείνεται
και μεταξύ των φοιτητών ιδιαίτερα για τη συνέχιση Προγραμμάτων όπως αυτό της
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

185

Πρακτικής Άσκησης. Τέλος, οι σημαντικές περικοπές στις αποδοχές των μελών
ΔΕΠ δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τις όποιες δυνατότητες είχαν να
αυτοχρηματοδοτούν μέρος της έρευνάς τους.
9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και
ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία;
Η

αποτύπωση

της

επιτυχούς

υλοποίησης

των

κεντρικών

στρατηγικών

προτεραιοτήτων του Τμήματος που κατέδειξε παρέχει στοιχεία αξιοποίησης για το
μέλλον, όπως για παράδειγμα:
–

Η υιοθέτηση συλλογικά από το Τμήμα συγκεκριμένων και ορθολογικών στόχων
σε συνδυασμό με την από κοινού συνεπή και συνεχή στήριξη της υλοποίησης
τους παρέχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

–

Η

αποτελεσματικότητα

των

δράσεων

του

Τμήματος,

διδακτικών

και

ερευνητικών, ενισχύεται από την ενθάρρυνση της συμμετοχής των προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών φοιτητών σε αυτές.
–

Η ωφέλεια της συνέργιας μεταξύ ΚΠΠ φορέων και του Τμήματος, όπως και της
συνέργιας μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας.

–

Η καλλιέργεια της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης συμβάλλουν στην
ανατροφοδότηση της δυναμική όλων των συντελεστών (διδασκόντων και
φοιτητών) του Τμήματος.

Οι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία που αναφέρθηκαν στην υποενότητα 9.1. είναι
προφανείς. Πέρα από τα ζητήματα τα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο είναι η
παρούσα συγκυρία που κινδυνεύει να πλήξει τη δυναμική του Τμήματος και των
Ελληνικών

ΑΕΙ

γενικότερα.

Κυριότερος

κίνδυνος

είναι

η

μείωση

της

ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης ως συνέπεια της
υποχρηματοδότησης όταν σε άλλα κράτη δρομολογείται ενίσχυση και διεύρυνση
(στόχοι Europe 2020). Με αναφορά στη μικροκλίμακα του Τμήματος και του
Πανεπιστημίου η έλλειψη κονδυλίων για την συντήρηση, την αντικατάσταση και τον
εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος εξοπλισμού αλλά και για την παροχή εκείνων των
πόρων που είναι απαραίτητοι για την στήριξη της έρευνας υπονομεύουν τη δυναμική
διεθνοποίησης του Τμήματος.
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10. Σχέδια βελτίωσης

Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την άρση των αρνητικών
σημείων και την ενίσχυση των θετικών του, καθορίζοντας προτεραιότητες με βάση τις δυνατότητές
του.

10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα
για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.
Το βραχυπρόθεσμο σχέδιο του Τμήματος είναι ήδη σε ισχύ και περιλαμβάνει τις
ακόλουθες δράσεις:


Διαρκής

παρακολούθηση

και

βελτίωση

της

συνεκτικότητας

και

λειτουργικότητας των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος και στο
προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό επίπεδο και συνεχής επικαιροποίησή τους


Διαρκής βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας με ενίσχυση των ΤΠΕ και
καινοτόμων προσεγγίσεων στην Ανώτατη εκπαίδευση



Ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του
Τμήματος



Ενθάρρυνση και ενίσχυση της παραγόμενης από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
έρευνας



Βελτίωση της εν γένει προβολής και αναγνώρισης του Τμήματος ως ενός εκ των
κορυφαίων τμημάτων της Ευρώπης, προκειμένου να υπάρξει προσέλκυση: (α)
υποψηφίων μελών ΔΕΠ και λοιπού εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού
υψηλών προσόντων, (β) καλυτέρων υποψηφίων στον α΄ και β΄ μεταπτυχιακό
κύκλο σπουδών, και (γ) ακόμη καλύτερων αποφοίτων λυκείου στο προπτυχιακό.



Η ενίσχυση της χρήσης του διαδικτύου τόσο στη διδασκαλία, π.χ. με την
παραγωγή περισσότερου οπτικοακουστικού υλικού για την υποστήριξη της
μάθησης μέσω του διαδικτύου (στα πρότυπα των ανοικτών μαζικών
διαδικτυακών μαθημάτων – massive online open courses), όσο και στην έρευνα.



Συνέχιση της οργάνωσης διαλέξεων από διακεκριμένα στελέχη δημοσίων και
ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών για την ανάπτυξη στρατηγικών
συμμαχιών με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς και την καλύτερη
διασύνδεση με την αγορά εργασίας.



Συνέχιση και εμπλουτισμό των συνεργασιών του Τμήματος με Επιστημονικά
Ιδρύματα (πανεπιστημιακά, ερευνητικά, κά) της Ελλάδας και του εξωτερικού.



Συνέχιση δράσεων σε συνεργατική βάση με άλλα Πανεπιστήμια του εσωτερικού
και του εξωτερικού για την οργάνωση Συνεδρίων και Θερινών Σχολείων.
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10.2 Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα
για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων

Το Τμήμα στην μεσοπρόθεσμη στρατηγική του έχει την εξωστρέφεια και την
ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την ενίσχυση των συνεργιών με
κοινωνικοοικονομικούς φορείς. Επίσης περιλαμβάνει :


Στήριξη της καλύτερης προβολής των δραστηριοτήτων του Τμήματος



Ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος



Ενίσχυση της συνεργασίας με Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστημιακά
Τμήματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.



Ενίσχυση της θέσης του Τμήματος στην διεκδίκηση ανταγωνιστικών
προγραμμάτων έρευνας



Περαιτέρω αξιοποίηση ΤΠΕ στην διδασκαλία.



Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων και
δημιουργία Ένωσης / Συλλόγου Αποφοίτων (Alumni Association).



Την στήριξη του εμπλουτισμού των προσφερόμενων γλωσσικών δεξιοτήτων με
την Ρωσική Γλώσσα.



Έκδοση νέου επιστημονικού περιοδικού με κριτές για την Ανατολική Μεσόγειο
και σειράς βιβλίων για την Ανατολική Μεσόγειο σε συνεργασία με το New York
University.



Δημιουργία σειράς για Occasional Papers στις Διεθνείς Σχέσεις και τις
Ευρωπαϊκές Σπουδές του Τμήματος.



Θεσμοθέτηση ετήσιου βραβείου «Θεμιστοκλής», το οποίο θα ενισχύσει την
εξωστρέφεια του Τμήματος.



Ανάπτυξη on-line classes δια-βίου σχήματα.



Στήριξη της εξωστρέφειας των μελών ΔΕΠ και της βελτίωσης της συγγραφικής
τους επίδοσης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του
Ιδρύματος


Διατήρηση του καλού συντονισμού των ακαδημαϊκών Τμημάτων και σε
προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο



Διατήρηση της ποιότητας και καταλληλότητας των υποδομών
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Μεγαλύτερη στήριξη στην προβολή των επιτυχιών του Τμήματος, των μελών
ΔΕΠ και του Πανεπιστημίου.

10.4.

Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία.

Βασικές προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία είναι οι ακόλουθες:


Σταθερό και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο να μειώνει τις στρεβλώσεις
και τις δυσλειτουργίες και να βελτιώνει τα κίνητρα.



Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου



Παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στα Ιδρύματα ειδικά ως προς τον τρόπο και
χρόνο πρόσληψης των μελών ΔΕΠ σύμφωνα με τις ανάγκες τους.



Διασφάλιση πόρων για την Ανώτατη Εκπαίδευση.



Ενίσχυση των κονδυλίων της Έρευνας.



Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συλλογή στοιχείων ως προς την ποιοτική
αποτίμηση του έργου των Ιδρυμάτων από την ΑΔΙΠ.
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ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων:

#3
#7
#6
#4

#4

# 12.1
# 12.1
# 12.1
# 15
# 16
# 17

Προσφερόμενες από το Τμήμα
Θέσεις ΠΜΣ

Αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ
Συνολικός αριθμός μαθημάτων
για την απόκτηση πτυχίου
Σύνολο υποχρεωτικών
μαθημάτων (Υ)
Συνολικός αριθμός
προσφερόμενων μαθημάτων
επιλογής
Συνολικός αριθμός
δημοσιεύσεων ΔΕΠ
Αναγνώριση ερευνητικού
έργου (σύνολο)
Διεθνείς συμμετοχές

25
5
199

25
5

20
6

20
9

19
10

13
18

16
18

185

204

176

189

171

186

1148

1344

1480

1632

1408

1512

1368

1488

140

140

140

140

150

150

150

150

172

184

150

179

155

178

152
6,81

162
6,90

129
6,90

154
6,76

139
7,00

74
7,05

40

40

40

45

45

40

90

90

100

120

150

150

64

64

64

64

64

64

56

56

56

56

56

56

8

8

8

8

8

8

147

69

71

42

48

48

185

382

203

171

199

142

17

29

12

13

11

15

164

175

143
7,02
40
45
40
50
55
140
49
48
64

136
6,84
40
45

56

56

8

8

169

177

447

604

15

15

51
121

64

2012-2013

24
4
195

2013-2014

2008-2009

#3

2009-2010

# 2β

2010-2011

# 2α

Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ
Λοιπό προσωπικό
Συνολικός αριθμός εισακτέων
σε κανονικά έτη φοίτησης
Συνολικός αριθμός
προπτυχιακών φοιτητών σε
κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 2)
Προσφερόμενες από το Τμήμα
θέσεις στις πανελλαδικές
Συνολικός αριθμός
νεοεισερχομένων φοιτητών
Αριθμός αποφοίτων
Μ.Ο. βαθμού πτυχίου

2011-2012

#1
#1

Ακαδημαϊκό έτος

2014-2015

Σχετικός
πίνακας

2015-2016

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 4

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο
οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
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Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος
2015-2016
Καθηγητές

Αναπληρωτές
Καθηγητές

Σύνολο
Από εξέλιξη
Νέες προσλήψεις
Συνταξιοδοτήσεις
Παραιτήσεις
Σύνολο
Από εξέλιξη

Θ
1
1

2014-2015
Α
8
2

Θ

2013-2014*
Α
6

Θ

2012-2013
Α
6

Θ

2011-2012
Α
6

Θ

2010-2011
Α
7

Θ

2009-2010
Α
6

Θ

Α
5

1
1
2

3

2

1

1

1

1

9

2

5

1

5

1

1

4

1

1

1

1 (υπό
διορ.)

2

1
1 (υπό
διορισμό)

Νέες προσλήψεις
Συνταξιοδοτήσεις
Παραιτήσεις
Επίκουροι
Καθηγητές

Σύνολο
Από εξέλιξη
Νέες προσλήψεις
Συνταξιοδοτήσεις
Παραιτήσεις
Σύνολο

Λέκτορες

Νέες προσλήψεις

9
5

-

-

3
1

4

2

4

1

1

6

1

4

2

7

2

6

2

1 (μονιμοπ..)

1

3
4 (υπό
διορ.)

1

7
1
1

1

1

1

1

1

Συνταξιοδοτήσεις
Παραιτήσεις
Μέλη ΕΕΔΙΠ
(ΕΕΠ)*
Διδάσκοντες επί
συμβάσει**
Τεχνικό
προσωπικό
εργαστηρίων
Διοικητικό
προσωπικό

Σύνολο
Σύνολο
Σύνολο
Σύνολο

1

1

1

-

-

2

-

1

1

2

-

4 (2 + 2 με
σύμβαση)

4 (2 + 2 με
σύμβαση)

1

1

1
4

1
3

1
1

3

1

17

1
1

3

1
1

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις).
Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις
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Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών

2015-2016

2014-2015

2013-2014*

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

Προπτυχιακοί

164

199

185

204

176

189

187

186

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ)

24
38
21
31
4

30
38

37

26

33

43

44

40

9

1

1

5

6

3

Διδακτορικοί

Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος
Εισαχθέντες με:

2015-2016

2014-2015

2013-2014*

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

164

175

140

172

144

148

136

161

Μετεγγραφές (εισροές προς το
Τμήμα)

1

3

3

4

2

1

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα
Τμήματα)**

8

8

10

Κατατακτήριες εξετάσεις
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ)

10

4

6

Άλλες κατηγορίες

12

5

Σύνολο**

195
0

Εισαγωγικές εξετάσεις

Αλλοδαποί φοιτητές
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

10

13

5

16

4

9

11

10

10

9

23

11

6

7

11

8

195

182

202

174

174

175

183

4

3

2

2

15

12

3

Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου.
*
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Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)*
1) Τίτλος ΠΜΣ: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»

Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 μήνες

2015-2016

2014-2015

2013-2014*

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)

55

51

90

90

100

120

150

150

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος

3

3

3

5

1

4

5

5

(β) Πτυχιούχοι άλλων
Τμημάτων

52

48

87

85

99

116

145

145

40

40

45

45

40

37

26

33

43

44

40

--***

9

31

42

43

40

-

1

-

-

-

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων
θέσεων

40

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων

24

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

37

Αλλοδαποί φοιτητές
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

-

40
30

-

40

-

* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
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2) Τίτλος ΠΜΣ: «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία»

Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 μήνες
2015-2016

2014-2015

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)

140

121

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος

10

15

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων

130

106

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων
θέσεων

45

45

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων

46

38

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

3

-

Αλλοδαποί φοιτητές
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

-

-

* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
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3) Τίτλος ΠΜΣ: «BRICS: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 μήνες
2015-2016

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)

49

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος

7

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων

42

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων
θέσεων

40

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων

21

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

-

Αλλοδαποί φοιτητές
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

-

* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
*** Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι διετής ως εκ τούτου οι εγγεγραμμένοι το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμη.
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4) Τίτλος ΠΜΣ: «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ»
Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 μήνες
2015-2016
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)

48

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος

2

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων

46

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων
θέσεων

50

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων

31

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

-

Αλλοδαποί φοιτητές
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

-

* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
*** Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι διετής ως εκ τούτου οι εγγεγραμμένοι το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμη.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

196

Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

2015-2016
Συνολικός αριθμός
Αιτήσεων (α+β)
(α) Πτυχιούχοι του
Τμήματος
(β) Πτυχιούχοι άλλων
Τμημάτων
Συνολικός αριθμός
προσφερόμενων θέσεων

2014-2015

20132014*

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές στην Ελλάδα δεν προβλέπει ρητή αποκλειστική
περίοδο υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Αιτήσεις υποβάλλονται στην
Γραμματεία του Τμήματος και περιοδικά εξετάζονται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και μετά
από θετική εισήγησή της κατατίθεται για έγκριση στη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Συχνά η Συντονιστική
Επιτροπή εισηγείται επανακατάθεση λόγω της σημασία της ερευνητικής πρότασης για την εκπόνηση μιας
Διδακτορικής Διατριβής. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ανά ακαδημαϊκό έτος.

Συνολικός αριθμός
εγγραφέντων υποψηφίων

4

Απόφοιτοι

1

Μέση διάρκεια σπουδών
αποφοίτων

4,5

9

1

1

5

6

3

2

-

1

-

-

-

4,5

4,5

4,5

* Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
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Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Έτος
Αποφοίτησης

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %
επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)

Συνολικός
αριθμός
αποφοιτησάντων

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

No

%

No

%

No

%

No

%

Μέσος όρος
Βαθμολογίας
(στο σύνολο των
αποφοίτων)

2007-08

111

--

--

42

37.80

69

62.16

--

--

7.20

2008-09

169

1

0.59

87

51.48

77

45.56

4

2.36

7.05

2009-10

139

--

--

74

53.20

63

45.3

2

1.50

7.00

2010-11

152

2

1.31

104

68.40

46

30.26

--

--

6.76

2011-12

120

3

2.50

77

64.17

36

30.00

4

3.33

6.90

2012-13

138

7

5.07

79

57.25

49

35.50

3

2.17

6.90

2013-14*

152

5

3.29

93

61.18

51

33.55

3

1.97

6.81

2014-15*

136

3

2,21

87

63,97

42

30,88

4

2,94

6.84

2015-16*

143

5

3,50

72

50,35

61

42,66

5

3,50

7,02

Σύνολο

1260

-

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
Επεξήγηση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του
συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)].
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Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών
Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6
προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα.
Αποφοιτήσαντες
Διάρκεια Σπουδών (σε έτη)
Έτος αποφοίτησης

Δεν έχουν
αποφοιτήσει
(καθυστερούντες)

Κ30

Κ+1

Κ+2

Κ+3

Κ+4

Κ+5

Κ+6

K+6 και πλέον

Σύνολο

2006-07

4

35

38**

28

-

-

-

-

105

2007-08

15

4

35

1

28

-

-

-

83

2008-09

2

15

4

35

38

28

-

-

122

2009-10

3

64

48

21

4

1

-

-

141

2010-11

2

44

64

33

10

-

1

-

120

2011-12

10

48

48

13

4

3

1

-

127

2012-13

6

63

51

18

11

8

3

2

162

2013-14*

30

45

33

12

12

7

5

8

152

2014-15

1

38

39

19

12

7

7

13

136

2015-16

3

60

52

19

4

2

2

1

143

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
** Με έντονη γραφή οι «επικρατούσες τιμές» (mode) της σχετικής κατανομής όσων αποφοίτησαν ανά ακαδημαϊκό έτος.

Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη,
Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη).
30
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Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Έτος
Αποφοίτησης

Συνολικός
αριθμός
αποφοιτησάντων

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την
αποφοίτηση (σε μήνες)**
6

12

24

Μη ενταχθέντες
– συνέχεια
σπουδών

2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

Βλέπε υποενότητα 3.1.1

2011-12
2012-13
2013-14*
2014-15
2015-16
Σύνολο

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη
πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.
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Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
2015-2016
Φοιτητές του Τμήματος
που φοίτησαν σε άλλο
Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα
Επισκέπτες φοιτητές άλλων
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο
Τμήμα
Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι.
ή σε άλλο Τμήμα
Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι.
ή Τμημάτων που δίδαξαν
στο Τμήμα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Σύνολο

2011-12

2010-11

2009-10

Σύνολο

-

-

-

-

-

-

-

22

17

24

22

23

21

143

Άλλα

1

1

4

4

3

4

1

18

-

-

-

-

-

-

-

-

Ευρ.**

7

2

3

2

1

5

6

26

Άλλα

-

-

-

-

-

1

-

1

6

5

7

6

6

2

3

35

Ευρ.**

-

-

-

1

-

-

1

Άλλα

2

-

1

-

-

1

4

8

6

4

4

40

Εσωτερικού
Εξωτερικού

2012-13

14

Εσωτερικού
Εξωτερικού

2013-14

Ευρ.**

Εσωτερικού
Εξωτερικού

-

2014-2015

6

6

6

Ευρ.**

-

-

-

-

-

-

-

Άλλα

-

-

-

-

-

-

-

36

36

45

39

39

36

268

37

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.
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Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Έτος
Αποφοίτησης

Συνολικός
αριθμός
αποφοιτησάντων
ΠΜΣ

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την
αποφοίτηση (σε μήνες)**
6

12

24

Μη ενταχθέντες
– συνέχεια
σπουδών

2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

Βλέπε υποενότητα 3.2.3.

2011-12
2012-13
2013-14*
2014-15
2015-16
Σύνολο
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού
διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.
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Πίνακας 11. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
2015-2016
Φοιτητές του Τμήματος
που φοίτησαν σε άλλο
Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα
Επισκέπτες φοιτητές άλλων
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο
Τμήμα
Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι.
ή σε άλλο Τμήμα
Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι.
ή Τμημάτων που δίδαξαν
στο Τμήμα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

-

2011-2012

2010-2011

Σύνολο
-

-

Άλλα

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

6

Ευρ.**

-

-

-

-

Άλλα

-

-

-

-

4

3
1

8

Ευρ.**

-

-

Άλλα

-

-

18

1

1

1

1

19
1
-

8

4

3

3

3

3

42

Ευρ.**

-

-

-

Άλλα

-

-

-

27

15

Σύνολο

8

5

5

4

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.
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2009-2010

3

Εσωτερικού
Εξωτερικού

-

2012-2013

1

Εσωτερικού
Εξωτερικού

2013-2014

Ευρ.**

Εσωτερικού
Εξωτερικού

-

2014-2015
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1ο
1ο
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2ο
2ο
2ο
2ο
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4
4
4
4
4
4

Υ
Υ
Υ
Υ
Y
Υ

Υ
Υ
ΕΠ
Υ
Υ
ΕΠ

4
3
5
3
4
3

1ο
1ο
1ο
1ο
1ο
1ο

ΕΣΑΓΓ01-3

3

Υ

ΑΔ

3

1ο

ΕΣΓΑΛ01-2

3

YΕ

ΑΔ

3

1ο

ΕΣΓΕΡ01-2

3

YΕ

ΑΔ

3

1ο

ΕΣΑΡ01
ΕΣΚΙΝ01
ΕΣΠΛΗ01

3
3
2

YE
YE
ΕΕ**

ΑΔ
ΑΔ
ΑΔ

3
3
3

1o
1o
1ο

ΕΣΔΙΚ14-1

4

Υ

ΕΠ

3

2ο

ΕΣΔΙΚ55

4

Υ

ΕΠ

3

2ο

ΕΣΟΙΚ91
ΕΣΚΟΙ19-1

4
4

Υ
Υ

Υ
ΕΠ

4
4

2ο
2ο

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Ιστότοπος5

Σελίδα Οδηγού Σπουδών6

ΕΣΙΣΤ35
ΕΣΟΙΚ38-1
ΕΣΔΙΚ40-2
ΕΣΚΟΙ17
ΕΣΚΟΙ95
ΕΣΔΙΚ09-1

Προαπαιτούμενα μαθήματα4

Ώρες διδασκαλίας ανά
εβδομάδα

1ο

Υποβάθρου (Υ)
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

1ο

Κατηγορία μαθήματος3

1ο

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ιστορία
Οικονομική Ανάλυση
Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
Εισαγωγή στις πολιτικές θεωρίες
Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
Αγγλική Γλώσσα – Βασικές έννοιες και δομές
ορολογίας στις Διεθνείς Σχέσεις και τη
Διεθνή Οικονομική Ι
Γλωσσικές δεξιότητες στη Γαλλική Γλώσσα
Γερμανική Γλώσσα - Εισαγωγή στις βασικές
δομές
Αραβική Γλώσσα I
Κινέζικη Γλώσσα και Πολιτισμός Ι
Εφαρμογές Η/Υ Ι
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όργανα και
Θεσμοί
Οικονομική, θεσμική και πολιτική
συγκρότηση της ΕΕ
Οικονομική Πολιτική
Σύγχρονη Διεθνής Πολιτική

Πιστ. Μονάδες ECTS

1ο
1ο
1ο
1ο
1ο
1ο

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Σε ποιο
εξάμηνο
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο
κλπ.)

Κωδικός Μαθήματος

Εξάμηνο
Σπουδών

Πίνακας 12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)1

3ο
3ο
3ο
3ο

Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Τυπολογία Πολιτικών Συστημάτων
Διεθνές Σύστημα και Διεθνής Διακυβέρνηση
Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
Η Αγγλική γλώσσα στη διεθνή πολιτική και
τη διεθνή οικονομική επιστήμη: δεξιότητες
προφορική παρουσίασης
Παραγωγικές δεξιότητες στη Γαλλική
Γλώσσα

2ο
2ο

3ο
3ο

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

4

Υ

ΕΠ

3

2ο

ΕΣΣΤΑ02

4

Υ

Υ

3

2ο

ΕΣΑΓΓ12-2

3

Υ

ΑΔ

3

2ο

ΕΣΓΑΛ02-2

3

YΕ

ΑΔ

3

2ο

ΕΣΓΕΡ02-2

3

YΕ

ΑΔ

3

2ο

ΕΣΑΡ02
ΕΣΚΙΝ02
ΕΣΠΛΗ02
ΕΣΔΙΚ41-2
ΕΣΜΑΘ732
ΕΣΚΟΙ82
ΕΣΚΟΙ83
ΕΣΚΟΙ81-1
ΕΣΔΙΚ33-1

3
3
2
4

YE
YE
ΕΕ
Υ

ΑΔ
ΑΔ
ΑΔ
ΕΠ

3
3
3
3

2o
2o
2ο
3ο

4

Υ

Υ

3

3ο

4
4
4
4

Υ
Υ
Υ
Υ

ΕΠ
Υ
ΕΠ
ΕΠ

3
3
4
4

3ο
3ο
3ο
3ο

ΕΣΑΓΓ10-3

3

Υ

ΑΔ

3

3ο

ΕΣΓΑΛ10-1

3

ΥΕ

ΑΔ

3

3ο

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

ΝΑΙ
(ΕΣΑΓΓ01-3)
(ΕΣΑΓΓ12-2)

Ιστότοπος5

Σελίδα Οδηγού Σπουδών6

ΕΣΙΣΤ36-1

Προαπαιτούμενα μαθήματα4

Ώρες διδασκαλίας ανά
εβδομάδα

Μέθοδοι Λήψεως Αποφάσεων

2ο

Υποβάθρου (Υ)
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

3ο

2ο

Κατηγορία μαθήματος3

2ο
2ο
2ο
3ο

Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και
Στρατηγικής
Ποσοτικές Μέθοδοι
Αγγλική Γλώσσα – Βασικές έννοιες και δομές
ορολογίας στις Διεθνείς Σχέσεις και τη
Διεθνή Οικονομική ΙΙ
Επικοινωνιακές δεξιότητες στη Γαλλική
Γλώσσα
Γερμανική Γλώσσα- Επεξεργασία γλωσσικών
φαινομένων
Αραβική Γλώσσα ΙΙ
Κινέζικη Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ
Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ
Διεθνές Δίκαιο Ι

2ο

Πιστ. Μονάδες ECTS

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Σε ποιο
εξάμηνο
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο
κλπ.)

Κωδικός Μαθήματος

Εξάμηνο
Σπουδών

204

4ο
4ο
4ο
4ο
4ο
4ο
4ο
4ο
4ο
4ο
5ο

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

3

ΥΕ

ΑΔ

3

3ο

ΕΣΑΡ03
ΕΣΚΙΝ03
ΕΣΠΛΗ03

3
3
2

ΥΕ
ΥΕ
ΕΕ

ΑΔ
ΑΔ
ΑΔ

3
3
3

3ο
3ο
3ο

ΕΣΚΟΙ84-1

4

Υ

ΕΠ

3

4ο

ΕΣΚΟΙ80-2

4

Υ

ΕΠ

4

4ο

ΕΣΟΙΚ40-1

4

Υ

ΕΠ

4

4ο

ΕΣΟΙΚ89-2
ΕΣΔΙΚ49-1
ΕΣΚΟΙ85-1

4
4
4

Υ
Υ
Υ

ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ

4
3
4

4ο
4ο
4ο

ΕΣΑΓΓ14-2

3

Υ

ΑΔ

3

4ο

ΕΣΓΑΛ11-1

3

ΥΕ

ΑΔ

3

4ο

ΕΣΓΕΡ04-2

3

ΥΕ

ΑΔ

3

4ο

ΕΣΑΡ04
ΕΣΚΙΝ04
ΕΣΠΛΗ04
ΕΣΟΔΕ60-1

3
3
2
4

ΥΕ
ΥΕ
ΕΕ
Υ

ΑΔ
ΑΔ
ΑΔ
Υ

3
3
3
3

4ο
4ο
4ο
5ο

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Ιστότοπος5

Σελίδα Οδηγού Σπουδών6

ΕΣΓΕΡ03-1

Προαπαιτούμενα μαθήματα4

Ώρες διδασκαλίας ανά
εβδομάδα

4ο

Υποβάθρου (Υ)
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

4ο

Κατηγορία μαθήματος3

3ο
3ο
3ο

Γερμανική Γλώσσα- Εφαρμογή Βασικών
Στοιχείων
Αραβική Γλώσσα ΙΙΙ
Κινέζικη Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙΙ
Εργαστήρια H/Y ΙΙΙ
Ιστορία και θεωρίες της Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης
Διεθνής Κοινωνία - ΜΚΟ
Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων
Διεθνές εμπόριο και οικονομική διπλωματία
Ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο
Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική
Αγγλική Γλώσσα – Βασικά στοιχεία
Μετάφρασης στις Διεθνείς Σχέσεις και την
Παγκόσμια Οικονομική Επιστήμη
Γαλλική Γλώσσα και διαπολιτισμική
συνείδηση
Γερμανική Γλώσσα – δεξιότητες στο γραπτό
και προφορικό λόγο (πρόσληψη – παραγωγή)
Αραβική γλώσσα IV
Κινέζικη Γλώσσα και Πολιτισμός IV
Εργαστήρια Πληροφορικής
Οργάνωση και Διοίκηση

Πιστ. Μονάδες ECTS

3ο

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Σε ποιο
εξάμηνο
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο
κλπ.)

Κωδικός Μαθήματος

Εξάμηνο
Σπουδών

205

6ο
6ο
6ο
6ο
6ο
6ο
6ο
6ο
6ο
7ο

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

5

Υ

Υ

4

5ο

ΕΣΔΙΚ51
ΕΣΔΙΚ56
ΕΣΟΙΚ14-3

4
4
4

Υ
Υ
Υ

ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ

4
4
3

5ο
5ο
5ο

ΕΣΑΓΓ15-4

3

Υ

ΑΔ

3

5ο

ΕΣΜΑΘ78

2

ΕΕ

ΕΠ

3

5ο

ΕΣΟΙΚ93

5

Υ

ΕΠ

4

6ο

ΕΣΚΟΙ89-1

4

Υ

ΕΠ

4

6ο

ΕΣΔΙΚ43-1
ΕΣΚΟΙ87
ΕΣΟΔΕ61-1
ΕΣΓΑΛ06-1

4
4
4
3

Υ
Υ
Υ
ΥΕ

ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΑΔ

3
4
4
3

6ο
6ο
6ο
6ο

ΕΣΓΕΡ06-1

3

ΥΕ

ΑΔ

3

6ο

ΕΣΑΡ05

3

ΥΕ

ΑΔ

3

6ο

ΕΣΜΑΘ79

2

ΕΕ

ΕΠ

3

6ο

ΕΣΔΙΚ53-1

4

Υ

ΕΠ

3

7ο

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Ιστότοπος5

Σελίδα Οδηγού Σπουδών6

ΕΣΟΙΚ90-2

Προαπαιτούμενα μαθήματα4

Ώρες διδασκαλίας ανά
εβδομάδα

5ο

Υποβάθρου (Υ)
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

5ο

Κατηγορία μαθήματος3

5ο
5ο
5ο

Νομισματικό και Χρηματοοικονομικό
Σύστημα
Πολιτιστική Διπλωματία
Θέματα πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεθνείς Οικονομικοί Θεσμοί
Αγγλική Ορολογία στη Διεθνή Πολιτική
Οικονομία και σε Θέματα Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
Σεμινάριο (Διεθνείς Σχέσεις στον
Κινηματογράφο)
ΟΝΕ και Τραπεζική Ένωση
Ευρωπαϊκή Άμυνα, Ασφάλεια και Πολιτική
Ενοποίηση
Διεθνές Δίκαιο ΙΙ
Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων
Στρατηγική Ανάλυση
Τα Γαλλικά ως γλώσσα ειδίκευσης
Γερμανική γλώσσα, Επεξεργασία ειδικών
κειμένων κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικού
περιεχομένου
Αραβική γλώσσα VI
Σεμινάριο (Διεθνείς σχέσεις στον
κινηματογράφο)
Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

Πιστ. Μονάδες ECTS

5ο

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Σε ποιο
εξάμηνο
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο
κλπ.)

Κωδικός Μαθήματος

Εξάμηνο
Σπουδών

206

8ο
8ο
8ο
8ο
8ο
8ο
8ο
8ο
8ο

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

ΕΣΟΔΕ54-1
ΕΣΚΟΙ94
ΕΣΟΙΚ41-1
ΕΣΚΟΙ93

5
4
4

Υ
Υ
Υ

ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ

3
4
3

7ο
7ο
7ο

3

Υ

ΑΔ

3

7ο

ΕΣΑΓΓ16-2

4

Υ

ΕΠ

3

7ο

ΕΣΜΑΘ82

2

ΕΕ

Υ

3

7ο

ΕΣΚΟΙ90

5

Υ

ΕΠ

4

8ο

ΕΣΚΟΙ92
ΕΣΟΔΕ58
ΕΣΚΟΙ96

4
4
4

Υ
Υ
Υ

ΕΠ
Υ
ΕΠ

4
3
4

8ο
8ο
8ο

ΕΣΟΙΚ92-1

4

Υ

ΕΠ

4

8ο

ΕΣΓΑΛ08-1

3

ΥΕ

ΑΔ

3

8ο

ΕΣΓΕΡ08-1

3

ΥΕ

ΑΔ

3

8ο

ΕΣΑΡ06

3

YΕ

ΑΔ

3

8ο

ΕΣΜΑΘ81

2

ΕΕ

Υ

3

8ο

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Ιστότοπος5

Σελίδα Οδηγού Σπουδών6

Σε ποιο
εξάμηνο
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο
κλπ.)

Προαπαιτούμενα μαθήματα4

Ώρες διδασκαλίας ανά
εβδομάδα

7ο

Υποβάθρου (Υ)
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

7ο

Κατηγορία μαθήματος3

7ο

Στρατηγική
Διεθνής Ασφάλεια
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων
Δυνάμεων
Αγγλική Γλώσσα - Διαπολιτισμική
Επικοινωνία, Δεξιότητες Ρητορικής και
Προσομοίωσης στη Διπλωματία
Σεμινάριο (Ελληνική Διπλωματία: Τουρκία
και Κυπριακό)
Ειδικά Θέματα Ελληνικής Εξωτερικής
Πολιτικής
Ο πόλεμος στις Διεθνείς Σχέσεις
Επιχειρηματική πολιτική και στρατηγική
Ειδικά θέματα σύγχρονης διεθνούς πολιτικής
Οικονομικά και Διπλωματία περιβάλλοντος
και ενέργειας
Γαλλική ορολογία στις Διεθνείς Σχέσεις
Γερμανική γλώσσα: Μεθοδολογική
προσέγγιση ειδικών κειμένων
Αραβική Γλώσσα VIII
Σεμινάριο (Ρητορική επικοινωνία και πειθώ –
εισαγωγή)

Πιστ. Μονάδες ECTS

7ο
7ο
7ο

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός Μαθήματος

Εξάμηνο
Σπουδών

207

Ε

-

Γεωπολιτική της Τεχνολογίας

ΔΕΣΕΠ67

3

Ε

-

Εξωτερική Πολιτική της Ρωσίας

ΔΕΣΕΠ22

3

Ε

-

Δίκαιο της Θάλασσας

ΔΕΣΕΠ23

3

Ε

-

Σύγχρονα θέματα βιοηθικής

ΔΕΣΕΠ05

3

Ε

ΔΕΣΕΠ46

3

Ε

ΔΕΣΕΠ06-1

3

Ε

ΔΕΣΕΠ27

3

Ε

ΔΕΣΕΠ41

3

Ε

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΕΑΡ

3

ΕΑΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΕΑΡ

4

ΕΑΡ

3

ΕΑΡ

3

ΕΑΡ

Ομάδα Διεθνών Σχέσεων

-

Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Διεθνές Πολιτικό
Περιβάλλον
Κοινωνία, Οικονομία και Εξωτερική
Πολιτική της Κίνας
Η Κοινωνία και η Εξωτερική Πολιτική της
Ινδίας και Βραζιλίας
Η Κοινωνία και η Εξωτερική Πολιτική της
Τουρκίας

-

Διπλωματία και Στρατηγική των Η.Π.Α.

ΔΕΣΕΠ48

3

Ε

-

Θεωρία Παιγνίων και Διεθνής Πολιτική

ΔΕΣΕΠ09

3

Ε

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Οκτώβριος 2011

Ιστότοπος5

Σελίδα Οδηγού Σπουδών6

3

Σε ποιο
εξάμηνο
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο
κλπ.)

Προαπαιτούμενα μαθήματα4

ΔΕΣΕΠ03-1

Ώρες διδασκαλίας ανά
εβδομάδα

Κατηγορία μαθήματος3

Γεωοικονομία

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Υποβάθρου (Υ)
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Πιστ. Μονάδες ECTS

-

Εξάμηνο
Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος

208

ΔΕΣΕΠ49

3

Ε

-

Πολιτική Επικοινωνία και Διεθνείς Σχέσεις

ΔΕΣΕΠ57

3

Ε

-

Ευρωατλαντικές Σχέσεις

ΔΕΣΕΠ58

3

Ε

-

Τούρκικη Εξωτερική Πολιτική στη Μείζονα
Μέση Ανατολή

ΔΕΣΕΠ64

3

Ε

-

Πληροφόρηση και Ασφάλεια

ΔΕΣΕΠ70

3

Ε

-

Πρακτική Άσκηση

ΔΕΣΕΠ63

3

Ε

-

Πρακτική Άσκηση

ΔΕΣΕΠ73

3

Ε

Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΕΑΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΕΑΡ

3

ΕΑΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΕΑΡ

Ομάδα Διεθνούς Οικονομικής
-

Οικονομία και Διπλωματία

ΔΕΣΕΠ50

3

Ε

-

Ανάλυση και Διαχείριση Διεθνών
Οικονομικών Κρίσεων

ΔΕΣΕΠ29

3

Ε

-

Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία

ΔΕΣΕΠ30

3

Ε

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Οκτώβριος 2011

Ιστότοπος5

Σελίδα Οδηγού Σπουδών6

Ε

Σε ποιο
εξάμηνο
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο
κλπ.)

Προαπαιτούμενα μαθήματα4

3

Ώρες διδασκαλίας ανά
εβδομάδα

ΔΕΣΕΠ43

Υποβάθρου (Υ)
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Κατηγορία μαθήματος3

-

Διεθνείς Διενέξεις και Πολυμερής
Διπλωματία
Διεθνείς Σχέσεις και Οικονομία της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Πιστ. Μονάδες ECTS

-

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός Μαθήματος

Εξάμηνο
Σπουδών

209

-

Διεθνές Μάρκετινγκ

ΔΕΣΕΠ51

3

Ε

-

Επιχειρηματικότητα

ΔΕΣΕΠ42

3

Ε

-

Οικονομία και Δημοκρατία

ΔΕΣΕΠ59

3

Ε

ΔΕΣΕΠ66

3

Ε

ΔΕΣΕΠ68

3

Ε

ΔΕΣΕΠ60

3

Ε

ΔΕΣΕΠ39

3

Ε

-

Διεθνή Συστήματα (Μέτρησης Οικονομικής
Δραστηριότητας και Αξιολόγησης Χωρών)
Παγκόσμιος Καταμερισμός Εργασίας,
Ανάπτυξη και Κοινωνική Ευημερία

Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ

3

ΕΑΡ

3

ΕΑΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΕΑΡ

3

ΕΑΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

4

ΕΑΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΕΑΡ

Ομάδα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Θεσμών
-

Διαδικασίες Συγκρότησης Πολιτικών και
Συμμόρφωσης στην ΕΕ
Η Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

-

Η Ευρωμεσογειακή Συνεργασία

ΔΕΣΕΠ37

3

Ε

-

Εκπαίδευση και R&D στην ΕΕ

ΔΕΣΕΠ61

3

Ε

-

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και
Ανταγωνισμού

ΔΕΣΕΠ33-1

3

Ε

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Οκτώβριος 2011

Ιστότοπος5

Σελίδα Οδηγού Σπουδών6

Ε

Σε ποιο
εξάμηνο
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο
κλπ.)

Προαπαιτούμενα μαθήματα4

3

Ώρες διδασκαλίας ανά
εβδομάδα

ΔΕΣΕΠ24

Υποβάθρου (Υ)
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Κατηγορία μαθήματος3

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός Μαθήματος

-

Εξάμηνο
Σπουδών

Πιστ. Μονάδες ECTS

210

ΔΕΣΕΠ53

3

Ε

ΔΕΣΕΠ62

3

Ε

-

Πολιτική Κοινωνιολογία

ΔΕΣΕΠ14

3

Ε

-

Αποτροπή και Ελληνική Στρατηγική

ΔΕΣΕΠ69

3

Ε

-

Διεθνές Δίκαιο και Πολιτικές του
Περιβάλλοντος

ΔΕΣΕΠ65-1

3

Ε

Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ

3

ΕΑΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΕΑΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3
3

ΧΕΙΜΕΡ
ΕΑΡ

Ομάδα Γλωσσών κ.λπ.
-

Θέματα Ευρωπαϊκής Γλωσσικής Δεξιότητας
και Επικοινωνίας στη Γαλλική Γλώσσα

ΔΕΣΕΠ55

3

Ε

-

Αρχές Διδακτικής και Παιδαγωγικής

ΔΕΣΕΠ12

3

Ε

Ειδίκευση
ΕΠ
Ειδίκευση
ΕΠ

3

ΧΕΙΜΕΡ

3

ΧΕΙΜΕΡ

1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου)
3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες :
Υ = Υποχρεωτικό
Ε = κατ’ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Ιστότοπος5

Σελίδα Οδηγού Σπουδών6

Ε

Σε ποιο
εξάμηνο
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο
κλπ.)

Προαπαιτούμενα μαθήματα4

3

Υποβάθρου (Υ)
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

ΔΕΣΕΠ36

Ώρες διδασκαλίας ανά
εβδομάδα

-

Κατηγορία μαθήματος3

-

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών και
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Θεωρίες του Κράτους, του δικαίου και της
οικονομίας – Θεμελιώδη Κείμενα
Η ΕΕ στην Παγκόσμια Πολιτική και
Οικονομία

Πιστ. Μονάδες ECTS

-

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός Μαθήματος

Εξάμηνο
Σπουδών

211

212

ΥΕ = Υποχρεωτική Επιλογή ( Υποχρεωτική μία από τις τρεις γλώσσες για τη λήψη του πτυχίου)
ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής **
Π = Προαιρετικό
Αν το Τμήμα κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε.
4 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν.
5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει.
6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.
7 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.
Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Επεξηγήσεις ΟΜΕΑ:
* Τα μαθήματα των θεματικών ομάδων του ΠΠΣ που είναι Επιλογής δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στη βάση των οριζομένων από τον
Πίνακα καθώς συνθέτουν εξειδίκευση στην επιμέρους επιστημονική περιοχή που θεραπεύει η κάθε θεματική ομάδα ως εκ τούτου χρησιμοποιείται
το ακόλουθο: «Εξειδίκευση ΕΠ» .
** Ως ΕΕ ορίζονται σεμιναριακού τύπου μαθήματα για την ενίσχυση της διδασκαλίας αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου (δεν
υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

213

ΕΣΙΣΤ35

1ο

Οικονομική Ανάλυση

ΕΣΟΙΚ38-1

1

ο

Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί
Θεσμοί

ΕΣΔΙΚ40-2

1ο

Εισαγωγή στην Πολιτική
Επιστήμη

ΕΣΚΟΙ17

1ο

Εισαγωγή στις πολιτικές
θεωρίες

ΕΣΚΟΙ95

1ο

Εισαγωγή στις Διεθνείς
Σχέσεις

ΕΣΔΙΚ09-1

ο

1

1ο

Αγγλική Γλώσσα – Βασικές
έννοιες και δομές ορολογίας
στις Διεθνείς Σχέσεις και τη
Διεθνή Οικονομική Ι
Γλωσσικές δεξιότητες στη
Γαλλική Γλώσσα
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Αρ. Τζιαμπίρης
Καθηγητής
Ηλ. Παπαγιαννόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Α. Κότιος, Καθηγητής

269

170

164

ΝΑΙ

Δ

Ναι

333

171

145

ΝΑΙ

Π. Λιάκουρας
Αναπλ. Καθηγητής
Φ. Ασδεράκη,
Eπίκ. Καθηγήτρια
Μ. Σημίτη
Eπίκ. Καθηγήτρια
Νικ. Ραπτόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Ηλ. Παπαγιαννόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Π. Ήφαιστος
Καθηγητής
Νικ. Ραπτόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Δ. Τσιριγώτης
Επίκ. Καθηγητής

Δ

Ναι

574

251

143

ΝΑΙ

Δ

Ναι

309

166

125

ΝΑΙ

Δ

Ναι

305

177

122

ΝΑΙ

Δ

Ναι

378

186

153

ΝΑΙ

Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα
Ναι

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δ

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ιστορία

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

1

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

ο

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

Πίνακας 12.2. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)1

ΕΣΑΓΓ01-3

Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής
Ειρ. Μαμάκου, ΕΕΠ

Δ

Ναι

242

165

157

ΝΑΙ

ΕΣΓΑΛ01-2

Χαράλ. Γκούσιος
Αναπλ. Καθηγητής

Δ

Ναι

174

94

83

ΝΑΙ

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

1ο

Αραβική Γλώσσα Ι

ΕΣΑΡ01

1ο

Κινέζικη Γλώσσα και
Πολιτισμός Ι

ΕΣΚΙΝ01

1ο

Εφαρμογές Η/Υ Ι

ΕΣΠΛΗ01

2ο

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: Όργανα και Θεσμοί

ΕΣΔΙΚ14-1

2ο

Οικονομική, θεσμική και
πολιτική συγκρότηση της ΕΕ

ΕΣΔΙΚ55

2ο

Οικονομική Πολιτική

ΕΣΟΙΚ91

2ο

Σύγχρονη Διεθνής Πολιτική

ΕΣΚΟΙ19-1

2ο

Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων
και Στρατηγικής

ΕΣΙΣΤ36

2ο

Ποσοτικές Μέθοδοι
(Στατιστική και
Προσομοίωση)

ΕΣΣΤΑ02

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

78

50

49

ΝΑΙ

Δ

Ναι

12

2

2

ΝΑΙ

Δ

Ναι

2

2

2

ΝΑΙ

ΕΕ

Ναι

420

1

1

ΝΑΙ

Δ

Ναι

352

190

171

ΝΑΙ

Ν. Φαραντούρης
Αναπλ. Καθηγητής
Μ. Μενδρινού
Καθηγήτρια
Α. Κότιος, Καθηγητής
Χ. Χατζηεμμανουήλ,
Καθηγητής
Π. Ήφαιστος
Καθηγητής
Ι . Κωνσταντόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Α.Πλατιάς, Καθηγητής
Ι . Κωνσταντόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Ι. Παραβάντης
Επίκ. Καθηγητής
Α. Δαγούμας, Επίκ.
Καθηγητής
Έκδοση 2.0

Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα
Ναι

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δ

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Ε. Αλεξιάδου-Κοτίου,
ΕΕΠ
Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής
ΠΔ.
Α. Σαμαράς
Επίκ. Καθηγητής
ΠΔ.
Μ. Σφακιανάκης
Καθηγητής

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

ΕΣΓΕΡ01-2

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

Γερμανική Γλώσσα Ι
Εισαγωγή στις βασικές δομές

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

1ο

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

214

3
1192

137

Δ

Ναι

Δ

Ναι

326

180

170

ΝΑΙ

Δ

Ναι

304

173

154

ΝΑΙ

Δ

Ναι

765

441

320

ΝΑΙ

Δ

Ναι

416

171

150

ΝΑΙ

Οκτώβριος 2011

337

ΝΑΙ

Ναι

269

169

155

ΝΑΙ

Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής
Ειρ. Μαμάκου, ΕΕΠ

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δ

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

ΕΣΑΓΓ12-2

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

2ο

Αγγλική Γλώσσα – Βασικές
έννοιες και δομές ορολογίας
στις Διεθνείς Σχέσεις και τη
Διεθνή Οικονομική ΙΙ

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

215

2ο

Επικοινωνιακές δεξιότητες
στη Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

ΕΣΓΑΛ02-2

Χαράλ. Γκούσιος
Αναπλ. Καθηγητής

Δ

Ναι

265

90

83

ΝΑΙ

2ο

Γερμανική Γλώσσα ΙΙ,
Επεξεργασία γλωσσικών
φαινομένων

ΕΣΓΕΡ02-2

Ε. Αλεξιάδου-Κοτίου, ΕΕΠ

Δ

Ναι

100

49

45

ΝΑΙ

2ο

Αραβική Γλώσσα ΙΙ

ΕΣΑΡ02

Δ

Ναι

17

5

5

ΝΑΙ

2ο

Κινέζικη Γλώσσα και
Πολιτισμός ΙΙ

ΕΣΚΙΝ02

Δ

Ναι

2

2

2

ΝΑΙ

2ο

Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ

ΕΣΠΛΗ02

ΕΕ

Ναι

416

0

0

ΝΑΙ

3ο

Διεθνές Δίκαιο Ι

ΕΣΔΙΚ41-2

Δ

Ναι

369

192

175

ΝΑΙ

3ο

Μέθοδοι Λήψεως
Αποφάσεων

ΕΣΜΑΘ732

Δ

Ναι

427

175

130

ΝΑΙ

3ο

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

ΕΣΚΟΙ82

Δ

Ναι

357

204

184

ΝΑΙ

3ο

Τυπολογία Πολιτικών
Συστημάτων

ΕΣΚΟΙ83

Δ

Ναι

463

257

172

ΝΑΙ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής
ΠΔ. 407/80
Σαμαράς Αθ. ,
Επικ. Καθηγητής
ΠΔ.
Μ. Σφακιανάκης
Καθηγητής
Π. Λιάκουρας
Αναπλ. Καθηγητής
Ι. Παραβάντης
Επίκ. Καθηγητής
Α. Δαγούμας,
Επίκ. Καθηγητής
Σ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγητής
Μ. Μενδρινού
Καθηγήτρια
Μ. Σημίτη
Eπίκ. Καθηγήτρια

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

ΕΣΔΙΚ33-1

3ο

Η Αγγλική γλώσσα στη
διεθνή πολιτική και τη διεθνή
οικονομική επιστήμη:
δεξιότητες προφορική
παρουσίασης

ΕΣΑΓΓ10-3

3ο

Παραγωγικές δεξιότητες στη
Γαλλική Γλώσσα

ΕΣΓΑΛ10-1

3ο

Γερμανική ΓλώσσαΕφαρμογή Βασικών
Στοιχείων

ΕΣΓΕΡ03-1

3ο

Αραβική Γλώσσα ΙΙΙ

ΕΣΑΡ03

3ο

Κινέζικη Γλώσσα και
Πολιτισμός ΙΙΙ

ΕΣΚΙΝ03

3ο

Εφαρμογές Η/Υ ΙΙΙ

ΕΣΠΛΗ03

4ο

Ιστορία και θεωρίες της
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

ΕΣΚΟΙ84-1

4ο

Διεθνής Κοινωνία - ΜΚΟ

ΕΣΚΟΙ80-2

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

255

196

ΝΑΙ

Δ

Ναι

615

243

137

ΝΑΙ

Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής

Δ

Ναι

381

203

178

ΝΑΙ

Χαράλ. Γκούσιος
Αναπλ. Καθηγητής

Δ

Ναι

259

99

94

ΝΑΙ

Δ

Ναι

95

51

48

ΝΑΙ

Δ

Ναι

43

20

20

ΝΑΙ

Ε. Αλεξιάδου-Κοτίου
ΕΕΠ
Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής

Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα
476

Παν. Ήφαιστος,
Καθηγητής
Ανδ. Λιαρόπουλος,
Επίκ Καθηγητής
Αθ. Πλατιάς, Καθηγητής
Ε. Ευαγόρου,
Επίκ Καθηγητής

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Ναι

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.
Δ

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

3ο

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

ΕΣΚΟΙ81-1

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

3ο

Διεθνές Σύστημα και Διεθνής
Διακυβέρνηση

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

216

Σαμαράς Αθ. ,
Επικ. Καθηγητής
Ι. Παραβάντης
Επίκ. Καθηγητής
Α. Δαγούμας,
Επίκ. Καθηγητής
Φ. Ασδεράκη,
Eπίκ. Καθηγήτρια

Δ

Ναι

14

14

14

ΝΑΙ

ΕΕ

Ναι

410

2

2

ΝΑΙ

Δ

Ναι

616

274

200

ΝΑΙ

Μ. Σημίτη
Επίκ. Καθηγήτρια

Δ

Ναι

333

206

177

ΝΑΙ

Έκδοση 2.0
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Διεθνές εμπόριο και
οικονομική διπλωματία

ΕΣΟΙΚ89-2

4ο

Ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο

ΕΣΔΙΚ49-1

4ο

4ο

4ο
4ο

Σύγχρονη ελληνική εξωτερική
πολιτική
Αγγλική Γλώσσα – Βασικά
στοιχεία Μετάφρασης στις
Διεθνείς Σχέσεις και την
Παγκόσμια Οικονομική
Επιστήμη
Γαλλική Γλώσσα και
διαπολιτισμική συνείδηση
Γερμανική Γλώσσα –
δεξιότητες στο γραπτό και
προφορικό λόγο (πρόσληψη –
παραγωγή

ΕΣΚΟΙ85-1

532

230

194

ΝΑΙ

Δ

Ναι

314

190

168

ΝΑΙ

Δ

Ναι

545

262

208

ΝΑΙ

Δ

Ναι

479

214

135

ΝΑΙ

Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα
Ναι

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δ

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Παν. Ήφαιστος,
Καθηγητής
Φ. Ασδεράκη,
Επίκ. Καθηγήτρια
Α. Κότιος,
Καθηγητής
Σπ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγητής
Χ. Χατζηεμμανουήλ,
Καθηγητής
Ν. Φαραντούρης
Αναπλ. Καθηγητής
Δ. Τσιριγώτης
Επίκ Καθηγητής

ΕΣΑΓΓ14-2

Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής

Δ

Ναι

500

247

202

ΝΑΙ

ΕΣΓΑΛ11-1

Χαράλ. Γκούσιος
Αναπλ. Καθηγητής

Δ

Ναι

270

91

84

ΝΑΙ

ΕΣΓΕΡ04-2

Ε. Αλεξιάδου-Κοτίου,
ΕΕΠ

Δ

Ναι

117

53

50

ΝΑΙ

Δ

Ναι

48

19

19

ΝΑΙ

Δ

Ναι

14

14

14

ΝΑΙ

ΕΕ

Ναι

418

2

2

ΝΑΙ

4ο

Αραβική γλώσσα IV

ΕΣΑΡ04

4ο

Κινέζικη Γλώσσα και
Πολιτισμός IV

ΕΣΚΙΝ04

4ο

Εργαστήρια Πληροφορικής

ΕΣΠΛΗ04

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

4ο

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

ΕΣΟΙΚ40-1

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

4ο

Διπλωματία και Στρατηγική
των Μεγάλων Ευρωπαϊκών
Δυνάμεων

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

217

Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής
Σαμαράς Αθ. ,
Επικ. Καθηγητής
Ι. Παραβάντης
Επίκ. Καθηγητής
Α. Δαγούμας,

Έκδοση 2.0
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5ο

Νομισματικό και
Χρηματοοικονομικό Σύστημα

ΕΣΟΙΚ90-2

5ο

Πολιτιστική Διπλωματία

ΕΣΔΙΚ51

5ο

Θέματα πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΔΙΚ56

5ο

Διεθνείς Οικονομικοί Θεσμοί

ΕΣΟΙΚ14-3

5ο

Αγγλική Ορολογία στη
Διεθνή Πολιτική Οικονομία
και σε Θέματα Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής

5ο

Σεμινάριο (Διεθνείς Σχέσεις
στον Κινηματογράφο)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

ΕΣΑΓΓ15-4

ΕΣΜΑΘ78

450

207

199

ΝΑΙ

Δ

Ναι

472

181

116

ΝΑΙ

Δ

Ναι

568

218

121

ΝΑΙ

Δ

Ναι

378

162

157

ΝΑΙ

Δ

Ναι

400

178

141

ΝΑΙ

Δ

Ναι

390

191

144

ΝΑΙ

ΕΕ

Ναι

82

0

0

ΝΑΙ

Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής
Ι. Παραβάντης
Επίκ. Καθηγητής
Α. Δαγούμας,
Επίκ. Καθηγητής
Αθ. Πλατιάς,
Καθηγητής
Η. Παπαγιαννόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Ι. Παραβάντης
Επίκ. Καθηγητής
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Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα
Ναι

Επίκ. Καθηγητής
Ι. Παραβάντης
Επίκ. Καθηγητής
Χρ. Χατζηεμμανουήλ
Καθηγητής
Η. Παπαγιαννόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Αθ. Σαμαράς,
Επίκ Καθηγητής
Ν. Φαραντούρης
Αναπλ. Καθηγητής
Α. Δαγούμας,
Επίκ. Καθηγητής
Χρ. Χατζηεμμανουήλ
Καθηγητής
Ν. Φαραντούρης
Αναπλ. Καθηγητής

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δ

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

ΕΣΟΔΕ60-1

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

Οργάνωση και Διοίκηση

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

5ο

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

218

6ο

Ευρωπαϊκή Άμυνα, Ασφάλεια
και Πολιτική Ενοποίηση

ΕΣΚΟΙ89-1

6ο

Διεθνές Δίκαιο ΙΙ

ΕΣΔΙΚ43-1

6ο

Πολιτική Φιλοσοφία των
Διεθνών Σχέσεων

ΕΣΚΟΙ87

6ο

Στρατηγική Ανάλυση

ΕΣΟΔΕ61-1

6ο

6ο

Τα Γαλλικά ως γλώσσα
ειδίκευσης
Γερμανική γλώσσας,
Επεξεργασία ειδικών
κειμένων κοινωνικοοικονομικο-πολιτικού
περιεχομένου

ΕΣΓΑΛ06-1

ΕΣΓΕΡ06-1

6ο

Αραβική γλώσσα VI

ΕΣΑΡ05

6ο

Σεμινάριο (Διεθνείς σχέσεις
στον κινηματογράφο)

ΕΣΜΑΘ79

7ο

Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

ΕΣΔΙΚ53-1

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

425

171

120

ΝΑΙ

Δ

Ναι

457

209

162

ΝΑΙ

Δ

Ναι

384

171

156

ΝΑΙ

Δ

Ναι

489

221

111

ΝΑΙ

Δ

Ναι

411

192

178

ΝΑΙ

Δ

Ναι

285

81

73

ΝΑΙ

Δ

Ναι

118

49

40

ΝΑΙ

Δ

Ναι

42

12

12

ΝΑΙ

ΕΕ

Ναι

65

0

0

ΝΑΙ

Δ

Ναι

287

139

134

ΝΑΙ

Παν. Ήφαιστος,
Καθηγητής
Ε. Ευαγόρου,
Επίκ. Καθηγητής
Δ. Τσιριγώτης,
Επίκ. Καθηγητής
Π. Λιάκουρας
Αναπλ. Καθηγητής
Η. Παπαγιαννόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Μ. Μπόση
Αναπλ. Καθηγήτρια
Α. Λιαρόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Χαράλ. Γκούσιος
Επίκ. Καθηγητής
Ε. Αλεξιάδου-Κοτίου
ΕΕΠ
Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής
Αθ. Πλατιάς, Καθηγητής
Η. Παπαγιαννόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Π. Λιάκουρας
Αναπλ. Καθηγητής
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Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα
Ναι

Χρ. Χατζηεμμανουήλ
Καθηγητής

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δ

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

ΕΣΟΙΚ93

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

ΟΝΕ και Τραπεζική Ένωση

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

6ο

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

219

7ο

Διεθνής Ασφάλεια

ΕΣΚΟΙ94

7ο

7ο

Διοίκηση Διεθνών
Επιχειρήσεων
Αγγλική ΓλώσσαΔιαπολιτισμική Επικοινωνία,
Δεξιότητες Ρητορικής και
Προσομοίωσης στη
Διπλωματία

ΕΣΟΙΚ41-1

ΕΣΑΓΓ16-2

7ο

Διπλωματία και Στρατηγική
των Μεγάλων Δυνάμεων

ΕΣΚΟΙ93

7ο

Σεμινάριο (Ελληνική
Διπλωματία: Τουρκία και
Κυπριακό)

ΕΣΜΑΘ82

8ο

Ειδικά Θέματα Ελληνικής
Εξωτερικής Πολιτικής

ΕΣΚΟΙ90

8ο

Ο πόλεμος στις Διεθνείς
Σχέσεις

ΕΣΚΟΙ92

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

403

211

156

ΝΑΙ

Δ

Ναι

252

148

147

ΝΑΙ

Δ

Ναι

329

169

148

ΝΑΙ

Δ

Ναι

355

175

152

ΝΑΙ

Δ

Ναι

342

168

133

ΝΑΙ

ΕΕ

Ναι

52

0

0

ΝΑΙ

Δ

Ναι

368

178

161

ΝΑΙ

Δ

Ναι

344

175

138

ΝΑΙ

Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής
Παν. Ήφαιστος,
Καθηγητής
Ε. Ευαγόρου,
Επίκ. Καθηγητής
Φ. Ασδεράκη,
Επίκ. Καθηγητρια
Δ. Τσιριγώτης,
Επίκ. Καθηγητής
Π. Λιάκουρας
Αναπλ. Καθηγητής
Ανδ. Λιαρόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Δ. Τσιριγώτης,
Επίκ. Καθηγητής
Παν. Ήφαιστος
Καθηγητής
Νικ. Ραπτόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Έκδοση 2.0
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Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα
Ναι

Νικ. Ραπτόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Ι. Κωνσταντόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Μ. Μπόση
Αναπλ. Καθηγήτρια
Σ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγητής

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δ

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

ΕΣΟΔΕ54-1

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

Στρατηγική

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

7ο

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

220

8ο

Ειδικά θέματα σύγχρονης
διεθνούς πολιτικής

ΕΣΚΟΙ96

8ο

Οικονομικά και Διπλωματία
περιβάλλοντος και ενέργειας

ΕΣΟΙΚ92-1

8ο
8ο

Γαλλική ορολογία στις
Διεθνείς Σχέσεις
Γερμανική γλώσσα:
Μεθοδολογική προσέγγιση
ειδικών κειμένων

ΕΣΓΑΛ08-1
ΕΣΓΕΡ08-1

8ο

Αραβική Γλώσσα VIII

ΕΣΑΡ06

8ο

Σεμινάριο (Ρητορική
επικοινωνία και πειθώ –
εισαγωγή)

ΕΣΜΑΘ81

-

Γεωοικονομία

ΔΕΣΕΠ03-1

-

Εξωτερική Πολιτική της
Ρωσίας

ΔΕΣΕΠ22

-

Δίκαιο της Θάλασσας

ΔΕΣΕΠ23

-

Σύγχρονα θέματα βιοηθικής

ΔΕΣΕΠ05

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

378

172

133

ΝΑΙ

Δ

Ναι

267

153

138

ΝΑΙ

Δ

Ναι

363

158

143

ΝΑΙ

Δ

Ναι

280

94

92

ΝΑΙ

Δ

Ναι

111

50

40

ΝΑΙ

Δ

Ναι

32

12

12

ΝΑΙ

ΕΕ

Ναι

51

1

1

ΝΑΙ

Δ

Ναι

51

22

19

ΝΑΙ

Δ

Ναι

88

46

42

ΝΑΙ

Δ

Ναι

39

18

18

ΝΑΙ

Δ

Ναι

78

48

48

ΝΑΙ

Ε. Αλεξιάδου-Κοτίου
ΕΕΠ
Γ. Διαμαντής
Αναπλ. Καθηγητής
Αθ. Σαμαράς,
Επίκ. Καθηγητής

Ε. Ευαγόρου,
Επίκ. Καθηγητής
Ανδ. Λιαρόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Π. Λιάκουρας
Αναπλ. Καθηγητής
Π. Λιάκουρας
Αναπλ. Καθηγητής
Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα
Ναι

Ε. Ευαγόρου,
Επίκ. Καθηγητής
Ν. Γεωργόπουλος
Καθηγητής
Α. Τζιαμπίρης,
Καθηγητής
Ανδ. Λιαρόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Ι. Παραβάντης
Επίκ. Καθηγητής
Α. Δαγούμας,
Επίκ. Καθηγητής
Χαράλ. Γκούσιος
Αναπλ. Καθηγητής

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δ

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

ΕΣΟΔΕ58

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

Επιχειρηματική πολιτική και
στρατηγική

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

8ο

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

221

-

Κοινωνία, Οικονομία και
εξωτερική πολιτική της Κίνας

ΔΕΣΕΠ06

-

Η Κοινωνία και η Εξωτερική
Πολιτική της Ινδίας και
Βραζιλίας
Η Κοινωνία και η Εξωτερική
Πολιτική της Τουρκίας
Διπλωματία και Στρατηγική
των Η.Π.Α.

ΔΕΣΕΠ27
ΔΕΣΕΠ41
ΔΕΣΕΠ48

-

Θεωρία Παιγνίων και Διεθνής
Πολιτική

ΔΕΣΕΠ09

-

Διεθνείς Διενέξεις και
Πολυμερής Διπλωματία

ΔΕΣΕΠ43

-

Διεθνείς Σχέσεις και
Οικονομία της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΔΕΣΕΠ49

-

Πολιτική Επικοινωνία και
Διεθνείς Σχέσεις

ΔΕΣΕΠ57

-

Ευρωατλαντικές Σχέσεις

ΔΕΣΕΠ58

-

Τούρκικη Εξωτερική
Πολιτική στη Μείζονα Μέση
Ανατολή

ΔΕΣΕΠ64

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Αθ. Σαμαράς,
Επίκ. Καθηγητής
Σπ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγήτης
Δ. Τσιριγώτης
Επίκ Καθηγητής

89

7

4

ΝΑΙ

Δ

Ναι

69

21

60

ΝΑΙ

Ε. Ευαγόρου,
Επίκ. Καθηγητής

Δ

Ναι

71

13

13

ΝΑΙ

Ν. Ραπτόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Μ. Μπόση
Αναπλ. Καθηγήτρια
Ι. Παραβάντης
Επίκ. Καθηγητής
Ε. Ευαγόρου,
Επίκ. Καθηγητής
Ανδ. Λιαρόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Α. Τζιαμπίρης,
Καθηγητής
Ι. Κωνσταντόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Αθ. Σαμαράς,
Επίκ. Καθηγητής
Μ. Μπόση
Αναπλ. Καθηγήτρια

Δ

Ναι

99

34

28

ΝΑΙ

Δ

Ναι

103

48

48

ΝΑΙ

Δ

Ναι

68

37

37

ΝΑΙ

Δ

Ναι

75

42

41

ΝΑΙ

Δ

Ναι

100

51

51

ΝΑΙ

Δ

Ναι

55

6

6

ΝΑΙ

Δ

Ναι

120

68

63

ΝΑΙ

Ν. Ραπτόπουλος
Επίκ. Καθηγητής

Δ

Ναι

56

28

24

ΝΑΙ

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα
Ναι

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δ

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

ΔΕΣΕΠ46

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

Επικοινωνία και ΜΜΕ στο
Διεθνές Πολιτικό Περιβάλλον

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

-

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

222

-

Ανάλυση και Διαχείριση
Διεθνών Οικονομικών
Κρίσεων

ΔΕΣΕΠ29

-

Διεθνής Αναπτυξιακή
Συνεργασία
Ανάλυση Λογιστικών
Καταστάσεων

ΔΕΣΕΠ30
ΔΕΣΕΠ24

Ι. Κωνσταντόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Α. Κότιος,
Καθηγητής
Σπ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγητής
Σπ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγητής
Γ. Παπαναστασόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Μ. Τσόγκας
Επίκ. Καθηγητής
Β. Πέκκα,
Καθηγήτρια

99

50

42

ΝΑΙ

Δ

Ναι

97

67

66

ΝΑΙ

Δ

Ναι

68

50

46

ΝΑΙ

Δ

Ναι

37

8

8

ΝΑΙ

Δ

Ναι

88

41

34

ΝΑΙ

Δ

Ναι

85

41

36

ΝΑΙ

Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα
Ναι

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δ

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

ΔΕΣΕΠ50

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

Οικονομία και Διπλωματία

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

-

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

223

-

Διεθνές Μάρκετινγκ

ΔΕΣΕΠ51

-

Επιχειρηματικότητα

ΔΕΣΕΠ42

-

Διεθνή Συστήματα
(Μέτρησης Οικονομικής
Δραστηριότητας και
Αξιολόγησης Χωρών)

ΔΕΣΕΠ66

Σπ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγητής

Δ

Ναι

61

43

42

ΝΑΙ

ΔΕΣΕΠ59

Ν. Κυριαζής
Αναπλ. Καθηγητής
Ι. Κωνσταντόπουλος,
Επίκ. Καθηγητής

Δ

Ναι

74

40

37

ΝΑΙ

ΔΕΣΕΠ60

Μ. Μενδρινού
Αναπλ. Καθηγήτρια

Δ

Ναι

51

19

17

ΝΑΙ

Δ

Ναι

79

26

25

ΝΑΙ

Δ

Ναι

95

46

40

ΝΑΙ

-

-

Οικονομία και Δημοκρατία

Διαδικασίες Συγκρότησης
Πολιτικών και Συμμόρφωσης
στην ΕΕ
Η Πολιτική Οικονομία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωμεσογειακή
Συνεργασία

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

ΔΕΣΕΠ39
ΔΕΣΕΠ37

Μ. Μενδρινού
Αναπλ. Καθηγήτρια
Μ. Σημίτη
Επίκ. Καθηγήτρια
Μ. Μπόση
Αναπλ. Καθηγήτρια
Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

16

16

ΝΑΙ

-

Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Επιχειρήσεων και
Ανταγωνισμού

ΔΕΣΕΠ33-1

Ν. Φαραντούρης
Αναπλ. Καθηγητής
Α. Δαγούμας ,
Επίκ. Καθηγητής

Δ

Ναι

76

26

26

ΝΑΙ

-

Διαχείριση Ευρωπαϊκών
Ερευνητικών και
ΑναπτυξιακώνΠρογραμμάτων

ΔΕΣΕΠ36

Α. Κότιος,
Καθηγητής

Δ

Ναι

65

35

35

ΝΑΙ

-

Πολιτική Κοινωνιολογία

ΔΕΣΕΠ14

Μ. Σημίτη
Επίκ. Καθηγήτρια

Δ

Ναι

88

44

35

ΝΑΙ

-

Παγκόσμιος Καταμερισμός
Εργασίας, Ανάπτυξη και
Κοινωνική Ευημερία

ΔΕΣΕΠ68

Α. Δαγούμας ,
Επίκ. Καθηγητής

Δ

Ναι

29

14

13

ΝΑΙ

-

Αποτροπή και Ελληνική
Στρατηγική

ΔΕΣΕΠ69

Ι. Κωνσταντόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Δ. Τσιριγώτης
Επίκ. Καθηγητής

Δ

Ναι

31

9

8

ΝΑΙ

Π. Λιάκουρας
Αναπλ. Καθηγητής

Δ

Ναι

9

0

0

ΝΑΙ

Δ

Ναι

37

16

16

ΝΑΙ

Δ

Ναι

90

30

29

ΝΑΙ

Δ

Ναι

46

29

29

ΝΑΙ

-

Διεθνές Δίκαιο και Πολιτικές
του Περιβάλλοντος

ΔΕΣΕΠ65-1

-

Θεωρίες του Κράτους, του
δικαίου και της οικονομίας –
Θεμελιώδη Κείμενα

ΔΕΣΕΠ53

-

Η ΕΕ στην Παγκόσμια
Πολιτική και Οικονομία

ΔΕΣΕΠ62

-

Πληροφόρηση και Ασφάλεια

ΔΕΣΕΠ70

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Αθ. Πλατιάς,
Καθηγητής
Χρ. Χατζηεμμανουήλ
Καθηγητής
Μ. Μενδρινού
Αναπλ. Καθηγήτρια
Α. Λιαρόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Ι. Κωνσταντόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα
28

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Ναι

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.
Δ

Εκπαίδευση και R&D στην
ΕΕ

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

Φ. Ασδεράκη,
Επίκ. Καθηγήτρια

-

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

ΔΕΣΕΠ61

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

224

-

Θέματα Ευρωπαϊκής
Γλωσσικής Δεξιότητας και
Επικοινωνίας στη Γαλλική
Γλώσσα
Αρχές Διδακτικής και
Παιδαγωγικής

Π. Λιάκουρας
Αναπλ. Καθηγητής

ΔΕΣΕΠ55

Χαράλ. Γκούσιος
Αναπλ. Καθηγητής

Δ

ΔΕΣΕΠ12

Αθ. Σαμαράς,
Επίκ. Καθηγητής

Δ

25

25

Ναι

31

9

9

ΝΑΙ

Ναι

50

6

3

ΝΑΙ

1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα
12.1.
3 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση
είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων.
4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’ αυτό το μάθημα. Επίσης,
επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους
τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των
φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα
δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες.
Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0
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Αξιολογήθηκε από
τους Φοιτητές;4

28

Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι3)
Αριθμός φοιτητών
που ενεγράφησαν
στο μάθημα

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
αντίστοιχες
ώρες/εβδ.

(ονοματεπώνυμο
και βαθμίδα)

ΔΕΣΕΠ63

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

-

Πρακτική Άσκηση

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν στις
εξετάσεις

-

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες

Εξάμηνο
σπουδών.

Μαθήματα2
Προγράμματος Σπουδών
(ανά εξάμηνο)

Κωδικός
Μαθήματος

225

226

ΜΕΣΚΟΙ13

31

Αριθμός Φοιτητών που συμμετειχαν
στις εξετάσεις
Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς στην κανονική
ή επαναληπτική εξέταση

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

30

26

24

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

30

25

23

ΝΑΙ

Αξιολογήθηκε από τους
Φοιτητές;36

Αριθμός φοιτητών που
ενεγράφησαν στο μάθημα

Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε;35
(Εαρ.-Χειμ.)

2

Αθ. Πλατιάς,
Καθηγητής
Κ. Κολιόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Αθ. Πλατιάς,
Καθηγητής
Α. Τζιαμπίρης ,
Καθηγητής

Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστηριο (Ε)

ΜΕΣΚΟΙ28

Υπεύθυνος Διδάσκων και
Συνεργάτες
(ονοματεπώνυμο &
βαθμίδα)

Υποχρεωτικό (Υ)
Κατ'επιλογήν (Ε)
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

1

Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων
και της Στρατηγικής

Ιστότοπος33

Σελίδα Οδηγού Σπουδών34

Α.α.

Μάθημα32

Κωδικός
Μαθήματος

Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)31 *
Τίτλος ΠΜΣ: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.

Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου).
33
Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει.
34
Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.
35
Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα.
36
Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’ αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το
πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των
φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων
από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες).
32

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011
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3

4
5

6

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Διεθνές Δίκαιο – Διεθνείς
Θεσμοί, Διαπραγματεύσεις
Διπλωματία και Στρατηγική των
Μεγάλων Ευρωπαϊκών
Δυνάμεων – Ευρωατλαντικές
Σχέσεις

ΜΕΣΚΟΙ29

ΜΕΣΚΟΙ01
ΜΕΣΔΙΚ11
ΜΕΣΚΟΙ30

7

Διεθνές Εμπορικό και
Νομισματικό Σύστημα

ΜΕΣΚΟΙ08

8

Στρατηγική στον Πόλεμο και τις
Επιχειρήσεις

ΜΕΣΚΟΙ31

9

Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
– Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

ΜΕΣΚΟΙ32

10

Μεθοδολογία – Θεωρία
Παιγνίων

ΜΕΣΚΟΙ33

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Α. Κότιος,
Καθηγητής
Σπ. Ρουκανάς
Επίκ. Καθηγητής
Παν. Ήφαιστος,
Καθηγητής
Φ. Ασδεράκη,
Επίκ. Καθηγήτρια
Π. Λιάκουρας
Αναπλ. Καθηγητής
Παν. Ήφαιστος,
Καθηγητής
Α. Τζιαμπίρης ,
Καθηγητής
Α. Κότιος,
Καθηγητής
Σ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγητής
Α. Πλατιάς, Καθηγητής
Ν. Γεωργόπουλος
Καθηγητής
Χ. Χατζηεμμανουήλ
Καθηγητής
Μ. Μενδρινού
Αναπλ. Καθηγήτρια
Αθ. Πλατιάς,
Καθηγητής
Ι. Παραβάντης,
Επίκ. Καθητηγής
Ε. Ευαγόρου,
Επίκ. Καθητηγής

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

29

28

28

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

33

28

26

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

27

26

26

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

27

25

25

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

25

25

24

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

25

24

22

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

26

24

21

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

28

24

24

ΝΑΙ
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Πίνακας 13.1 (συνέχεια) Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)37 *

11

Συγκριτική Πολιτική

ΜΕΣΚΟΙ35

12

Ελληνική Εξωτερική και
Αμυντική Πολιτική

ΜΕΣΚΟΙ36

13

Διπλωματία και Στρατηγική των
Μεγάλων Δυνάμεων: ΗΠΑ,
Ρωσία, Κίνα, Αναδυόμενες
Δυνάμεις

ΜΕΣΚΟΙ34

14

Διεθνές και Ευρωπαϊκό
Χρηματοοικονομικό Σύστημα

ΜΕΣΟΙΚ09

15

Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική
της Ενέργειας – Ενεργειακή
Ασφάλεια
Διπλωματική Εργασία

ΔΕ

ΜΕΣΔΙΚ10

Μ. Μενδρινού,
Αναπλ. Καθηγήτρια
Μ. Σημίτη,
Επίκ. Καθηγήτρια
Α. Τζιαμπίρης ,
Καθηγητής
Παν. Ήφαιστος,
Καθηγητής
Παν. Ήφαιστος,
Καθηγητής
Χ. Παπασωτηρίου
Καθηγητής
Χρ. Χατζηεμμανουήλ
Καθηγητής
Χ. Γκόρτσος
Ν. Φαραντούρης
Αναπλ. Καθηγητής

ΜΕΣΚΟΙ22

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

33

33

32

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

34

34

31

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

34

32

32

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

34

32

32

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

33

32

32

ΝΑΙ

Υ

ΧΕΙΜ

Επεξήγηση ΟΜΕΑ:
* Τα μαθήματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 13.1 είναι αυτά που πραγματικά προσφέρθηκαν σε Μεταπτυχιακό επίπεδο και για τους
πρωτοετείς και για τους δευτεροετείς. Τα μαθήματα που διδάχθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 εμφανίζονται λιγότερα από τα ετησίως
προσφερόμενα λόγω της επικαιροποίησης του Προγράμματος Μαθημάτων και της ανακατανομής τους ανά έτος που αποφάσισε η ΓΣΕΣ το
Εαρινό εξάμηνο του 2012 μετά από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. Ως εκ τούτου για τους νέους εισακτέους του
ακαδημαϊκού έτους 2012-13 ακολουθήθηκε το νέο πρόγραμμα μαθημάτων ενώ για όσους είχαν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 το
παλαιότερο εμπροσθοβαρές, δηλαδή σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων στα δύο πρώτα εξάμηνα και σημαντικά μικρότερος στο τρίτο
διδακτικό εξάμηνο.

37

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011
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Ενεργειακές Πολιτικές & Δίκαιο στην
ΕΕ και τα Κράτη Μέλη

ΕΝΥΠ02

2

Διεθνής πολιτική – Διεθνής πολιτική
οικονομία της Ενέργειας

ΕΝΥΠ01

3

Οικονομικά της Ενέργειας

ΕΝΥΠ03

N. Φαραντούρης
Αναπλ. Καθηγητής
Π. Ήφαιστος,
Καθηγητής
Α. Κότιος,
Καθηγητής
Σ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγητής
Ι. Παραβάντης
Επίκ. Καθηγητής
Μ. Πολέμης,
Επίκ. Καθηγητής
Α. Δαγούμας,
Επίκ. Καθηγητής

Αριθμός φοιτητών που
ενεγράφησαν στο
μάθημα
Αριθμός Φοιτητών που
συμμετειχαν στις
εξετάσεις
Αριθμός
Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς στην
κανονική ή επαναληπτική
εξέταση
Αξιολογήθηκε από τους
Φοιτητές;42

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες
(ονοματεπώνυμο &
βαθμίδα)

Υποχρεωτικό (Υ)
Κατ'επιλογήν (Ε)
Ελεύθερης Επιλογής
(ΕΕ)
Διαλέξεις (Δ),
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστηριο (Ε)
Σε ποιο εξάμηνο
διδάχθηκε;41
(Εαρ.-Χειμ.)

Ιστότοπος39

Σελίδα Οδηγού Σπουδών40

Μάθημα

38

Α.α.

1

«Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία»

Κωδικός
Μαθήματος

Τίτλος ΠΜΣ:

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

46

46

46

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

46

46

46

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

46

46

46

ΝΑΙ

Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου).
Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει.
40
Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.
41
Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα.
42
Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’ αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το
πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των
φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων
από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες).
38
39

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011
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4

Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης
ενεργειακών επενδύσεων &
Διαχείρισης κινδύνου

ΕΝΕΠ03

5

Ενεργειακά Δίκτυα στην ΝΑ
Ευρώπη, Μεσόγειο & Καύκασο:
Διεθνές Δίκαιο & Διεθνείς Σχέσεις

ΕΝΥΠ06

6

Διακρατικές και Εμπορικές
Ενεργειακές Συμβάσεις

ΕΝΥΠ04

7

Ανταγωνισμός στις Ενεργειακές
Αγορές: Στρατηγικές και Θεσμοί

ΕΝΥΠ05

8

Ειδικά Θέματα Ρύθμισης και
Λειτουργίας των Σύγχρονων
Ενεργειακών Αγορών

ΕΝΥΠ09

9

Διπλωματική Εργασία

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Δ. Γεωργακέλλος,
Καθηγητής
Α. Δαγούμας,
Επίκ. Καθηγητής
Ι. Παραβάντης
Επίκ. Καθηγητής
Αθ. Πλατιάς,
Καθηγητής
Α. Τζιαμπίρης ,
Καθηγητής
Π. Λιάκουρας,
Αναπλ. Καθηγητής
N. Φαραντούρης
Αναπλ. Καθηγητής
Α. Καραμπατζός,
Επίκ. Καθηγητής
Ν. Γεωργόπουλος,
Καθηγητής
Δ. Τζουγανάτος,
Καθηγητής
Ν. Φαραντούρης
Αναπλ. Καθηγητής
Μ. Πολέμης,
Επίκ. Καθηγητής
N. Φαραντούρης
Αναπλ. Καθηγητής
Α. Δαγούμας,
Επίκ. Καθηγητής

ΔΙΠΛ.ΕΡΓ.

Ε

Δ

ΧΕΙΜ

46

45

45

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

45

45

45

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

45

45

45

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

45

45

45

ΝΑΙ

Ε

Δ

ΕΑΡ

45

45

45

ΝΑΙ

Υ

Έκδοση 2.0
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ΧΕΙΜ
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Δ

ΧΕΙΜ

21

21

21

Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου).
Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει.
45
Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.
46
Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα.
47
Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’ αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το
πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των
φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων
από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες).
43
44

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

Αξιολογήθηκε από τους
Φοιτητές;47

Υ

Αριθμός Φοιτητών που συμμετειχαν
στις εξετάσεις
Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή
επαναληπτική εξέταση

Α. Κότιος,
Καθηγητής
Ε. Ευγόρου,
Επίκ. Καθηγητής
Γ. Γαλανός,
Λέκτορας
Σπ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγητής

Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν
στο μάθημα

ΒΥΠ03

Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε;46
(Εαρ.-Χειμ.)

Διεθνής Πολιτική Οικονομία και
BRICS

Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστηριο (Ε)

1

Ιστότοπος

Υπεύθυνος Διδάσκων και
Συνεργάτες
(ονοματεπώνυμο &
βαθμίδα)

Υποχρεωτικό (Υ)
Κατ'επιλογήν (Ε)
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

Α.α.

44

Σελίδα Οδηγού Σπουδών45

Μάθημα43

Κωδικός
Μαθήματος

Τίτλος ΠΜΣ: «Brics: Οικονομία – Κοινωνία – Εξωτερική
Πολιτική»

ΝΑΙ

232

2

Ιστορία των κρατών BRICS

ΒΥΠ01

3

Σύγχρονη Διεθνής Πολιτική και
BRICS

ΒΥΠ02

4

Πολιτικό Σύστημα και Κοινωνία
των Κρατών BRICS

ΒΥΠ04

5

Κινέζικη Γλώσσα Ι

ΒΚΙΝ01

6

Ρωσική Γλώσσα Ι

ΒΡΩΣ01

7

Διεθνής Ασφάλεια και BRICS

ΒΥΠ05

8

Εξωτερική Πολιτική των κρατών
BRICS

ΒΥΠ07

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Χ. Παπασωτηρίου,
Καθηγητής
Ε. Ευγόρου,
Επίκ. Καθηγητής
Μ. Μπόση
Αναπλ. Καθηγήτρια
Π. Ήφαιστος,
Καθηγητής
Α. Λιαρόπουλος,
Επίκ. Καθηγητής
Α. Σαμαράς
Επίκ. Καθηγητής
Δ. Τσιριγώτης,
Επίκ. Καθηγητής
Μ. Μενδρινού,
Αναπλ. Καθηγήτρια
Μ. Μπόση,
Αναπλ. Καθηγήτρια
Μ. Σημίτη,
Επίκ. Καθηγήτρια
Η. Παπαγιαννόπουλος
Επίκ. Καθηγητής
Ν. Κουρούσης
Β. Σιρόκινα
Μ. Μπόση,
Αναπλ. Καθηγήτρια
Ε. Ευγόρου,
Επίκ. Καθηγητής
Α. Λιαρόπουλος,
Επίκ. Καθηγητής
Ε. Ευγόρου,
Επίκ. Καθηγητής
Α. Λιαρόπουλος,
Επίκ. Καθηγητής
Δ. Τσιριγώτης,
Επίκ. Καθηγητής
Μ. Μπόση,
Αναπλ. Καθηγήτρια
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Υ

Δ

ΧΕΙΜ

21

21

21

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

21

21

21

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

21

21

21

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

11

11

11

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

10

10

10

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

21

21

21

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

21

21

21

ΝΑΙ
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9

BRICS – Ελλάδα: Συγκρίσεις
και Αναγωγές

ΒΥΠ06

10

Στρατηγικές Επενδύσεων και
BRICS

ΒΥΠ08

11

Κινέζικη Γλώσσα ΙΙ

ΒΚΙΝ02

Π. Λιάκουρας,
Αναπλ. Καθηγητής
Α. Δαγούμας,
Επίκ. Καθηγητής
Δ. Τσιριγώτης,
Επίκ. Καθηγητής
Φ. Ασδεράκη,
Επίκ. Καθηγήτρια
Ε. Ευγόρου,
Επίκ. Καθηγητής
Σ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγήτρια
Ν. Φίλιππας
Καθηγητής
Ν. Κουρούσης

12

Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

ΒΡΩΣ02

Β. Σιρόκινα

13

Διπλωματική Εργασία

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Υ

Δ

ΕΑΡ

21

21

21

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

21

21

21

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

11

11

11

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

10

10

10

ΝΑΙ

Υ
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ΔΕΠΥΠ01
3

Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Φ. Ασδεράκη,
Επίκ. Καθηγήτρια

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

31

31

31

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

31

31

31

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΧΕΙΜ

31

30

30

ΝΑΙ

Χ. Χατζηεμμανουήλ,
Καθηγητής
Ι. Παραβάντης,
Επίκ. Καθηγητής
Α. Σαμαράς,
Επίκ. Καθηγητής
Π. Ήφαιστος,
Καθηγητής
Π. Λιάκουρας,
Αναπλ. Καθηγητής
Μ. Μενδρινού,
Αναπλ. Καθηγήτρια

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς στην
κανονική ή επαναληπτική
εξέταση
Αξιολογήθηκε από τους
Φοιτητές;52

Αριθμός Φοιτητών που
συμμετειχαν στις εξετάσεις

ΔΕΠΥΠ03

Αριθμός φοιτητών που
ενεγράφησαν στο μάθημα

Μεθοδολογία της Έρευνας

ΔΕΠΥΠ02

Σε ποιο εξάμηνο
διδάχθηκε;51
(Εαρ.-Χειμ.)

2

Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην
Εκπαίδευση, Κατάρτιση,
Νεολαία και Αθλητισμό

Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο
(Φ)
Εργαστηριο (Ε)

1

Ιστότοπος

Υπεύθυνος Διδάσκων
και Συνεργάτες
(ονοματεπώνυμο &
βαθμίδα)

Υποχρεωτικό (Υ)
Κατ'επιλογήν (Ε)
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

Α.α.

49

Σελίδα Οδηγού Σπουδών50

Μάθημα48

Κωδικός
Μαθήματος

Τίτλος ΠΜΣ: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην
Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα»

Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου).
Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει.
50
Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.
51
Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα.
52
Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’ αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το
πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των
φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων
από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες).
48
49

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)
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4
5
6

Σύγκριση Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Συστημάτων
Στρατηγική και Διοίκηση
Εκπαιδευτικών Μονάδων/
Σχολική Ηγεσία
Εκπαίδευση, Δημοκρατία και
Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΔΕΠΕΠ13
ΔΕΠΕΠ05
ΔΕΠΕΠ02

7

Διεθνείς Οργανισμοί, Ανάπτυξη
και Εκπαίδευση

ΔΕΠΥΠ04

8

Διασφάλιση της Ποιότητας στην
Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα

ΔΕΠΥΠ06

9

Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές
Πολιτικές για την Έρευνα

ΔΕΠΥΠ05

10

Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά
Εργασίας και
Επιχειρηματικότητα

ΔΕΠΥΠ10

11

Πολιτικές για την πολυγλωσσία
και την Διαπολιτισμική
Επικοινωνία

ΔΕΠΥΠ01

12

Ψηφιακή Μάθηση: Πολιτικές
και Εφαρμογή

ΔΕΠΥΠ11

13

Διπλωματική Εργασία

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Α. Κυριαζής,
Καθηγητής

Ε

Δ

ΧΕΙΜ

15

15

15

ΝΑΙ

Ε. Πετρίδου
Καθηγήτρια

Ε

Δ

ΧΕΙΜ

25

25

25

ΝΑΙ

Ε

Δ

ΧΕΙΜ

22

21

21

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

30

30

30

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

30

29

29

ΝΑΙ

Υ

Δ

ΕΑΡ

30

30

30

ΝΑΙ

Ε

Δ

ΕΑΡ

20

20

20

ΝΑΙ

Ε

Δ

ΕΑΡ

24

24

24

ΝΑΙ

Ε

Δ

ΕΑΡ

16

16

16

ΝΑΙ

Π. Γρηγορίου,
Καθηγητής
Φ. Ασδεράκη,
Επίκ. Καθηγήτρια
Χ. Γκούσιος,
Αναπλ. Καθηγητής
Σπ. Ρουκανάς,
Επίκ. Καθηγητής
Ν. Ραπτόπουλος,
Επίκ. Καθηγητής
Γ. Μποχώρης,
Καθηγητής
Ε. Πετρίδου
Καθηγητής
Φ. Ασδεράκη,
Επίκ. Καθηγήτρια
Α. Δαγούμας
Επίκ. Καθηγητής
Α. Κότιος,
Καθηγητής
Β. Πέκκα,
Καθηγήτρια
Χ. Γκούσιος,
Αναπλ. Καθηγητής
Α. Πρόσκολλη,
Καθηγήτρια
Σπ. Σιάκας
Καθηγητής
Σ. Ρετάλης,
Καθηγητής
Α. Λιοναράκης,
Καθηγητής

Υ
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Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016) *

9
10
11

ΜΕΣΚΟΙ28
ΜΕΣΚΟΙ13
ΜΕΣΚΟΙ29
ΜΕΣΚΟΙ01

3
3
3
3

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

6
6
6
6

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1Ο
1Ο
1Ο
1Ο

ΜΕΣΔΙΚ11

3

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

1Ο

ΝΑΙ

ΜΕΣΚΟΙ30

3

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

2Ο

ΝΑΙ

ΜΕΣΚΟΙ08
ΜΕΣΚΟΙ31

3
3

ΟΧΙ
ΟΧΙ

6
6

ΝΑΙ
ΝΑΙ

2Ο
2Ο

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΜΕΣΚΟΙ32

3

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

2Ο

ΝΑΙ

ΜΕΣΚΟΙ33
ΜΕΣΚΟΙ35

3
3

ΟΧΙ
ΟΧΙ

6
3

ΝΑΙ
ΝΑΙ

2Ο
3ο

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου)
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου.
55 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων.
56 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν.
57 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων.
53
54

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών Μέσων
(Ναι/Όχι57)

Χρήση εκπαιδ. μέσων
(Ναι/Όχι)

Τυχόν προαπαιτούμενα
μαθήματα56

Σε ποιο εξάμηνο των
σπουδών αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο κλπ.)

7
8

Πρόσθετη
Βιβλιογραφία55
(Ναι/Όχι)

6

Διδακτ. Μονάδες

5

Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής
Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Διεθνές Δίκαιο – Διεθνείς Θεσμοί,
Διαπραγματεύσεις
Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων – Ευρωατλαντικές Σχέσεις
Διεθνές Εμπορικό και Νομισματικό Σύστημα
Στρατηγική στον Πόλεμο και τις Επιχειρήσεις
Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία – Ευρωπαϊκή
Διακυβέρνηση
Μεθοδολογία – Θεωρία Παιγνίων
Συγκριτική Πολιτική

Ωρες διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

1
2
3
4

Μάθημα53

Κωδικός Μαθήματος

Α.α

Περιλαμβάνονται ώρες
εργαστηρίου ή
άσκησης54;

Τίτλος ΠΜΣ: : «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών Μέσων
(Ναι/Όχι57)

ΜΕΣΚΟΙ36

3

ΟΧΙ

3

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΜΕΣΚΟΙ34

3

ΟΧΙ

3

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΜΕΣΟΙΚ09

3

ΟΧΙ

3

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΜΕΣΔΙΚ10

3

ΟΧΙ

3

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15

ΜΕΣΚΟΙ22

Χρήση εκπαιδ. μέσων
(Ναι/Όχι)

Σε ποιο εξάμηνο των
σπουδών αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο κλπ.)

ΔΕ

Πρόσθετη
Βιβλιογραφία55
(Ναι/Όχι)

15

Διδακτ. Μονάδες

14

Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων
Δυνάμεων: ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Αναδυόμενες
Δυνάμεις
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό
Σύστημα
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική της Ενέργειας –
Ενεργειακή Ασφάλεια
Διπλωματική Εργασία

Περιλαμβάνονται ώρες
εργαστηρίου ή
άσκησης54;

13

Ελληνική Εξωτερική και Αμυντική Πολιτική

Ωρες διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

12

Μάθημα53

Κωδικός Μαθήματος

Α.α

Τυχόν προαπαιτούμενα
μαθήματα56

237

3ο – 4 ο

Επεξήγηση ΟΜΕΑ
* Τα μαθήματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 13.1 είναι αυτά που πραγματικά προσφέρθηκαν σε Μεταπτυχιακό επίπεδο και για τους
πρωτοετείς και για τους δευτεροετείς. Τα μαθήματα που διδάχθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 εμφανίζονται λιγότερα από τα ετησίως
προσφερόμενα λόγω της επικαιροποίησης του Προγράμματος Μαθημάτων και της ανακατανομής τους ανά έτος που αποφάσισε η ΓΣΕΣ το
Εαρινό εξάμηνο του 2012 μετά από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. Ως εκ τούτου για τους νέους εισακτέους του
ακαδημαϊκού έτους 2012-13 ακολουθήθηκε το νέο πρόγραμμα μαθημάτων ενώ για όσους είχαν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 το
παλαιότερο εμπροσθοβαρές, δηλαδή σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων στα δύο πρώτα εξάμηνα και σημαντικά μικρότερος στο τρίτο
διδακτικό εξάμηνο.
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Ανταγωνισμός στις Ενεργειακές Αγορές:
Στρατηγικές και Θεσμοί
Ενεργειακά Δίκτυα στην ΝΑ Ευρώπη, Μεσόγειο &
Καύκασο: Διεθνές Δίκαιο & Διεθνείς Σχέσεις
Ενεργειακοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι και
γεωπολιτικά / γεωστρατηγικά ζητήματα

5
6
7

3

ΟΧΙ

7

ΝΑΙ

1Ο

ΝΑΙ

ΕΝΥΠ02

3

ΟΧΙ

8

ΝΑΙ

1Ο

ΝΑΙ

Ο

ΕΝΥΠ03
ΕΝΥΠ04

3
3

ΟΧΙ
ΟΧΙ

8
7

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1
2Ο

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΕΝΥΠ05

3

ΟΧΙ

8

ΝΑΙ

2Ο

ΝΑΙ

ΕΝΥΠ06

3

ΟΧΙ

8

ΝΑΙ

2Ο

ΝΑΙ

ΕΝΕΠ01

3

ΟΧΙ

7

ΟΧΙ

7

ΟΧΙ

7

8

Εξωτερική πολιτική και Ενέργεια: Ελλάδα,
Τουρκία, Κύπρος

ΕΝΕΠ02

9

Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης Ενεργειακών
Επενδύσεων & Διαχείρισης Κινδύνου

ΕΝΕΠ03

3
3

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου

Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου)
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου.
60 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων.
61 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν.
62 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων.
58
59

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι62)

Σε ποιο εξάμηνο των
σπουδών αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο κλπ.)

ΕΝΥΠ01

Τυχόν
προαπαιτούμενα
μαθήματα61

Πρόσθετη
Βιβλιογραφία60
(Ναι/Όχι)

3
4

Διδακτ. Μονάδες

2

Περιλαμβάνονται
ώρες εργαστηρίου ή
άσκησης59;

Διεθνής πολιτική – Διεθνής πολιτική οικονομία της
Ενέργειας
Ενεργειακές Πολιτικές & Δίκαιο στην ΕΕ και τα
Κράτη Μέλη
Οικονομικά της Ενέργειας
Διακρατικές και Εμπορικές Ενεργειακές Συμβάσεις

1

Ωρες διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Μάθημα58

Κωδικός Μαθήματος

Α.α

Χρήση εκπαιδ. μέσων
(Ναι/Όχι)

Τίτλος ΠΜΣ: : «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία»

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ατλαντική Συμμαχία και Ε.Ε.: Ενεργειακές
Στρατηγικές και Ενεργειακές Πολιτικές

ΕΝΕΠ04

11

Ειδικά Θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος &
Κλιματικής Αλλαγής

ΕΝΕΠ05

12

Ειδικά Θέματα Ελληνικής Ενεργειακής Πολιτικής

ΕΝΕΠ06

13

Ειδικά Θέματα Δικαίου της Ενέργειας

ΕΝΕΠ07

14

Ειδικά Θέματα Έρευνας & Εκμετάλλευσης
Υδρογονανθράκων

ΕΝΕΠ08

15

Ειδικά Θέματα Ρύθμισης και λειτουργίας των
σύγχρονων ενεργειακών αγορών

ΕΝΕΠ09
ΕΝΕΠ10

16
17

Ειδικά Θέματα Ενέργειας, ναυτιλίας & Θαλάσσιων
Μεταφορών
Διπλωματική Εργασία

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

ΟΧΙ

7

ΟΧΙ

7

ΟΧΙ

7

3

ΟΧΙ

7

3

ΟΧΙ

7

ΟΧΙ

30

3
3
3

ΕΝΔΙΠΛ

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3Ο

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι62)

7

Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου

Χρήση εκπαιδ. μέσων
(Ναι/Όχι)

ΟΧΙ

3

ΝΑΙ

Τυχόν
προαπαιτούμενα
μαθήματα61

7

Σε ποιο εξάμηνο των
σπουδών αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο κλπ.)

ΟΧΙ

3

Πρόσθετη
Βιβλιογραφία60
(Ναι/Όχι)

Διδακτ. Μονάδες

10

Περιλαμβάνονται
ώρες εργαστηρίου ή
άσκησης59;

Μάθημα58

Ωρες διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Α.α

Κωδικός Μαθήματος

239

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

240

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ BRICS
BRICS-ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ BRICS
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ BRICS

10

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΚΙΝΕΖΙΚΑ Η΄ΡΩΣΙΚΑ

11

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χρήση εκπαιδ. μέσων
(Ναι/Όχι)

Τυχόν προαπαιτούμενα
μαθήματα66

ΒΥΠ01
ΒΥΠ02
ΒΥΠ03

3
3
3

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

6
6
6

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1Ο
1Ο
1Ο

ΒΥΠ04

3

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

1Ο

ΝΑΙ

3

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

1Ο

ΝΑΙ

3
3
3
3
3

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

6
6
6
6

2Ο
2Ο
2Ο
2Ο

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΕΣΚΙΝ01
ΒΡΩΣ01
ΒΥΠ05
ΒΥΠ06
ΒΥΠ07
ΒΥΠ08
ΕΣΚΙΝ02
ΒΡΩΣ02

30

2Ο
3Ο

Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου)
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου.
65 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων.
66 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν.
67 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων.
63
64

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών Μέσων
(Ναι/Όχι67)

6
7
8
9

Σε ποιο εξάμηνο των
σπουδών αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο κλπ.)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΚΙΝΕΖΙΚΑ Η΄ΡΩΣΙΚΑ

Πρόσθετη
Βιβλιογραφία65
(Ναι/Όχι)

5

Διδακτ. Μονάδες

4

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ BRICS
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ BRICS
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ BRICS
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ BRICS

1
2
3

Ωρες διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Μάθημα63

Κωδικός Μαθήματος

Α.α

Περιλαμβάνονται ώρες
εργαστηρίου ή
άσκησης64;

Τίτλος ΠΜΣ: : «BRICS: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

241

3
4
5
6

ΔΕΠΥΠ01

3

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

ΔΕΠΥΠ02

3

ΟΧΙ

8

ΔΕΠΥΠ03

3

ΟΧΙ

6

Σε ποιο εξάμηνο των
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο κλπ.)
Τυχόν
προαπαιτούμενα
μαθήματα71
Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι72)

Πρόσθετη
Βιβλιογραφία70
(Ναι/Όχι)

2

Διδακτ. Μονάδες

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΣΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

1

Περιλαμβάνονται
ώρες εργαστηρίου ή
άσκησης69;

Μάθημα68

Ωρες διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Α.α

Κωδικός
Μαθήματος

Τίτλος ΠΜΣ: : «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα»

1Ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1Ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1Ο

ΝΑΙ

Ο

ΔΕΠΥΠ04

3

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

2

ΝΑΙ

ΔΕΠΥΠ05

3

ΟΧΙ

8

ΝΑΙ

2Ο

ΝΑΙ

ΔΕΠΥΠ06

3

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

2Ο

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

5

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

ΟΧΙ

5

ΟΧΙ

5

ΟΧΙ

5

Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου

7

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΔΕΠΕΠ01

8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΕΠΕΠ02

9

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΠΕΠ03

10

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΕΠΕΠ04

11

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ/ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

ΔΕΠΕΠ05

2

2
2
2

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου)
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου.
70 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων.
71 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν.
72 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων.
68
69

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

5

ΟΧΙ

5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ

ΔΕΠΕΠ06

13

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΤΕΧΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

ΔΕΠΕΠ07

14

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

15

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ "ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ"

ΔΕΠΕΠ09

2

16

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΠΕΠ10

2

17

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΔΕΠΕΠ11

2

ΟΧΙ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΠΕΠ12

2

ΟΧΙ

18
19

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΠΕΠ13

2

ΟΧΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕΠΕΠ14

2

ΟΧΙ

20
21

Διπλωματική Εργασία

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

2

ΝΑΙ
ΝΑΙ

2
ΔΕΠΕΠ08

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

ΟΧΙ

5

ΟΧΙ

5
5

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

5
5

ΝΑΙ
ΝΑΙ

5
ΟΧΙ

Έκδοση 2.0

Οκτώβριος 2011

30

ΝΑΙ

Σε ποιο εξάμηνο των
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο κλπ.)
Τυχόν
προαπαιτούμενα
μαθήματα71
Χρήση εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι72)

ΟΧΙ

12

Πρόσθετη
Βιβλιογραφία70
(Ναι/Όχι)

Διδακτ. Μονάδες

2

Περιλαμβάνονται
ώρες εργαστηρίου ή
άσκησης69;

Μάθημα68

Ωρες διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Α.α

Κωδικός
Μαθήματος

242

Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου

ΝΑΙ

Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου

ΝΑΙ

Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου
Μαθ.
επιλογής
1ου ή 2ου

ΝΑΙ

3Ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

243

Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ)
Τίτλος ΠΜΣ: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»

Έτος
Αποφοίτησης

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των
αποφοιτησάντων)

Συνολικός
αριθμός
αποφοιτησάντων

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

No

%

No

%

No

%

No

%

Μέσος όρος
Βαθμολογίας
(στο σύνολο των
απόφοιτων)

2008-09

57

--

--

7

9,33

26

34,67

24

32,00

8,15

2009-10

29

--

--

2

6,90

25

86,20

2

6,90

7,64

2010-11

20

--

--

2

10,00

16

80,00

2

10,00

7,67

2011-12

14

--

--

3

21,42

11

78,60

--

--

7,52

2012-13

37

1

2,80

4

11,11

27

75,00

5

13,89

7,79

2013-14*

19

--

--

--

--

15

78.9

4

21.05

8,12

2014-15

46

--

--

6

2015-16

37

--

--

3

Σύνολο

259

37
8,10

26

7,68

3
70,3

8

21,6

7,92

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης.
Επεξηγήσεις:
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί
εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα 4.
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Τίτλος ΠΜΣ: «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία»

Έτος
Αποφοίτησης

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των
αποφοιτησάντων)

Συνολικός
αριθμός
αποφοιτησάντων

2015-16

3

Σύνολο

3

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

No

%

No

%

No

%

No

%

-

-

-

-

1

33,3

2

66,6

Μέσος όρος
Βαθμολογίας
(στο σύνολο των
απόφοιτων)

8.85

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης.
Επεξηγήσεις:
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί
εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα 4.
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Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

ΣΥΝΟΛΟ

2008-09

2

3

13

1

7

1

7

9

2

3

48

2009-10

5

7

2

9

9

6

5

5

48

2010-11

3

4

1

6

8

1

6

4

9

42

2011-12

2

5

1

14

15

2

9

12

11

71

2012-13

5

5

2

7

1

11

2

8

17

11

69

2013-14*

9

16

4

7

11

24

2

21

50

3

147

2014-15

8

23

4

17

5

17

3

21

45

34

177

2015-16

5

21

5

16

5

28

3

11

45

30

169

Σύνολο

39

84

19

89

23

119

14

89

187

106

771

2

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
Επεξηγήσεις:
Α = Βιβλία/μονογραφίες
Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές
ΣΤ = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Η = Άλλες εργασίες
Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά
Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Κ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (χωρίς κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά
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Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος
Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

2008-09

123

1

11

2

1

4

ΣΥΝΟΛΟ
142

2009-10

174

5

13

1

1

5

199

2010-11

144

3

2

4

3

14

1

171

2011-12

159

9

8

8

5

12

2

203

2012-13

293

22

30

14

5

16

2

382

2013-14*

133

3

15

5

29

2014-15

520

5

5

12

11

48

2015-16

376

2

1

19

10

32

Σύνολο

1.922 73

47

73

75

41

160

Ζ

Η

185
3

604

5

2

447

5

10 74

2333

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης.
Επεξηγήσεις:
Α = Ετεροαναφορές
Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου
Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του
Τμήματος
Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων

Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών
ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις
Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Η = Άλλες πτυχές αναγνώρισης του ερευνητικού έργου

Επεξήγηση ΟΜΕΑ: Επισημαίνεται ότι πρόκειται μόνο για ετεροαναφορές σε ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις των ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ δεν
περιλαμβάνονται επτεροανφορές στο ελληνόγλωσσο έργο των μελών ΔΕΠ αλλά και στο ξενόγλωσσο που αναφέρεται σε ελληνόγλωσσα επιστημονικά κείμενα. Για την
συμπλήρωση της συγκεκριμένης στήλης τα στοιχεία έχουν προκύψει από το ευρέως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό πρόγραμμα Publish or Perish 4, το οποίο
χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων του διεθνώς αναγνωρισμένου Google Scholar.
74
Επεξήγηση ΟΜΕΑ: Ο εν λόγω αριθμός διαμορφώνεται μέσω άθροισης 3 βραβείων και 3 τιμητικών τίτλων.
73
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Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος

Αριθμός συμμετοχών σε
διεθνή ανταγωνιστικά
ερευνητικά προγράμματα

2015-2016

2014-2015

2013-14*

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

Σύνολο

Ως
συντονιστές

1

6

1

15

6

8

6

7

50

Ως
συνεργάτες
(partners)

9

9

11

2

3

2

4

40

11

3

2

2

2

23

1

3

2

14

13

11

15

127

Αριθμός μελών ΔΕΠ με
χρηματοδότηση από διεθνείς
φορείς ή διεθνή προγράμματα
έρευνας
Αριθμός μελών ΔΕΠ με
διοικητικές θέσεις σε διεθνείς
ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς
οργανισμούς ή επιστημονικές
εταιρείες
ΣΥΝΟΛΟ

3

2

15

15

5

1

17

29

12

Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται.
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
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12. Παραρτήματα
Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα μπορεί, αν το επιθυμεί, να παραθέσει οποιαδήποτε στοιχεία θεωρεί ότι θα είναι χρήσιμα στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης
και τα οποία ενδεχομένως δεν καλύπτονται επαρκώς στο κυρίως σώμα της Έκθεσης.
Σε κάθε περίπτωση, στα Παραρτήματα αναμένεται οπωσδήποτε να περιληφθεί ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος και πλήρης κατάλογος των επιστημονικών
δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία.

Τα απογραφικά δελτία των μελών ΔΕΠ και του μέλους Ε.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά είναι αποθηκευμένα σε CD στη Γραμματεία του Τμήματος και είναι στη
διάθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π.
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