ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η ππεχζπλε Δπηηξνπή γηα ηελ Δμσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη
Ιζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απνηειείην απφ ηνπο εμήο πέληε (5)
εηδηθνχο αμηνινγεηέο επηιεγκέλνπο απφ ην Μεηξψν πνπ ηεξεί ε Α.ΓΙ.Π. ζχκθσλα κε ην
Νφκν 3374/2005:
1. Καζεγεηήο Richard McKirahan (Πξφεδξνο)
Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Κιαζζηθψλ πνπδψλ, κέινο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, θαη
ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα Δπηζηήκεο, Σερλνινγίαο θαη Κνηλσλίαο,
Κνιέγην Pomona, Claremont, Καιηθφξληα, ΗΠΑ
2. Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Γήκαο
Παλεπηζηήκην ηνπ Όζιν, Ννξβεγία
Γηεπζπληήο, Ννξβεγηθή ρνιή Αζελψλ
3. Γξ Matthew Eddy
Σκήκα Φηινζνθίαο, Παλεπηζηήκην Durham, Ηλσκέλν Βαζίιεην
4. Καζεγεηήο Νηθφιανο Φαξξφο
Ιλζηηηνχην Φηινζνθίαο, Παλεπηζηήκην ηεο Λεηςίαο, Γεξκαλία
5. Καζεγεηήο Θεφδσξνο θαιηζάο
Έδξα Αξραίαο Φηινζνθίαο, ρνιή Φηινζνθίαο, Φπρνινγίαο θαη Γισζζνινγίαο
Παλεπηζηήκην ηνπ Δδηκβνχξγνπ, Ηλσκέλν Βαζίιεην
ΔΙΑΓΩΓΗ
1. Η Γηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
πλαληήζακε ηα εμήο άηνκα θαη νκάδεο:
Σνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηα κέιε ηεο ΟΜΔΑ
ηνλ Αληηπξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σνκέα Ιζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο
παξεπξέζε φιν ην πξνζσπηθφ
ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σνκέα Δπηζηεκψλ ηεο Γλψζεο θαη ηεο Νφεζεο
παξεπξέζεζαλ φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πιελ ελφο πνπ βξίζθεηαη ζε
εθπαηδεπηηθή άδεηα
ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο
παξεπξέζεζαλ 6 θνηηεηέο/θνηηήηξηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 5 ππνςεθίσλ
δηδαθηφξσλ θαη 1 κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή

ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο
Σερλνινγίαο
παξεπξέζε φιν ην πξνζσπηθφ πιελ ελφο ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε ζπλέδξην ζηελ Κίλα
πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο
παξεπξέζεζαλ 18 θνηηεηέο/θνηηήηξηεο
Δμεηάζακε ηα εμήο έγγξαθα ηα νπνία καο δηέζεζε ην Σκήκα:
ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ 2008
ηηο Δζσηεξηθέο Αλαθνξέο ηνπ Σκήκαηνο ησλ εηψλ 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
ηελ Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο ηνπ 2009
ην ζπκπιήξσκα ηνπ 2010 ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην 2010-2011
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο/ηηο πξσηνεηείο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ ην
2010
ηα έληππα πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηα
καζήκαηα θαη ηνπο δηδάζθνληέο ηνπο
θαηαινγνγξαθεκέλα απνηειέζκαηα θνηηεηηθψλ αμηνινγήζεσλ γηα ην 2008-2009
δείγκαηα πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο
ηελ Δζσηεξηθή Αλαθνξά ηνπ 2010 γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ‘Ιζηνξία θαη
Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο’
ην πξφγξακκα γηα ηε ζεηξά καζεκάησλ ‘Ιζηνξία θαη Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο:
Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο’ γηα ην 2010-2011
Δπηζθεθζήθακε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ, πνπ ζηεγάδεη ηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο θαη ηα γξαθεία ησλ
κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο
ηεο βηβιηνζήθεο
ηνπ εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ
ηνπ εξγαζηεξίνπ Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο
ηνπ εξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Ιζηνξηθψλ Αξρείσλ
ηνπ εξγαζηεξίνπ Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο
Δπηζθεθζήθακε επίζεο ηα Αξρεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (θνπθά 54)
2. Η Γηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
Οη πεγέο θαη ε ηεθκεξίσζε βξέζεθαλ ζε πιήξε ηάμε. Κάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία
πνπ δεηήζακε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαη άξζξσλ
δεκνζηεπζέλησλ απφ κέιε ηνπ Σκήκαηνο παξεζρέζε επζχο ακέζσο.
Σα πιηθά είραλ πξνεηνηκαζηεί κε επαγγεικαηηζκφ θαη ήζαλ πςειήο πνηφηεηαο. Όζα ήζαλ
παιαηφηεξα (παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ε νπνία είρε εηνηκαζηεί ην
2009) είραλ επηθαηξνπνηεζεί κε ηε βνήζεηα ζπκπιεξσκαηηθψλ πιηθψλ.

Η Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο παξέρεη πιήξε θαη ιεπηνκεξή εηθφλα ηεο ηζηνξίαο
θαη ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη πξνζέθεξε εμαηξεηηθή βάζε γηα ην έξγν
ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.
ΜΔΡΟ Α: ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ
Σν Σκήκα πξνζθέξεη έλα πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη ζπκκεηέρεη ζε πέληε πξνγξάκκαηα
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ
ηφζν κεηαπηπρηαθά δηπιψκαηα φζν θαη δηδαθηνξηθά.
Πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
Σν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ έρεη δχν θχξηνπο ζηφρνπο:
1) ηνρεχεη ζηελ παξνρή κηαο γεληθήο παηδείαο ζηε θηινζνθία, ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο
θαη ηεο ηερλνινγίαο, θαη ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Σνχην ζπλεπάγεηαη
ηελ παξνρή επίζεο βαζηθψλ γλψζεσλ ζηηο επί κέξνπο θπζηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο θαη
ηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηα αληηθείκελα ηεο αληίζηνηρεο ηζηνξηθήο
θαη θηινζνθηθήο πξαγκάηεπζεο. Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ
πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνεηνηκαζία θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ γηα εηζαγσγή ζε
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία παξάγνπλ επηζηήκνλεο ηθαλνχο λα αθνινπζήζνπλ
αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία ζηα εξεπλεηηθά πεδία ηνπ Σκήκαηνο θαη λα δηεμαγάγνπλ πςειήο
πνηφηεηαο έξεπλα, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.
2) Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη/εο έιιελεο/ειιελίδεο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κεηά ηελ
απνθνίηεζή ηνπο αλαδεηνχλ απαζρφιεζε είηε ζηνλ ηδησηηθφ είηε ζηνλ δεκφζην ηνκέα –
ηδηαίηεξα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε–, ην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη λα
παξάζρεη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κηα επξεία παηδεία ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ
επέιηθηε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή κε ηνπο ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνχο ηεο
ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο, ε νπνία παξαδνζηαθά θπξηαξρείηαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη
ηαπηφρξνλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηφκνξθα ρακειή δήηεζε εμεηδηθεπκέλνπ κεζαίαο
βαζκίδαο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην πξφγξακκα ελζσκαηψλεη ηε
δηδαζθαιία αληηθεηκέλσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο εμεηδηθεπκέλεο
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη εγγελψο κε ηα θχξηα εξεπλεηηθά πεδία ηνπ
Σκήκαηνο θαη ζπληζηνχλ θαηάιιειν ππφβαζξν γηα θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κε ζηφρν ηελ
απαζρφιεζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή άιια είδε εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα καζήκαηα γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ηηο αξρέο ηεο
κνπζεηνινγίαο.
Η δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αληαλαθιά ηνπο ηδηαίηεξνπο ζηφρνπο ηνπ πξνπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ μεθηλψληαο κε γεληθφηεξα αληηθείκελα θαηά ηα πξψηα δχν έηε,
παξαδείγκαηνο ράξηλ κε εηζαγσγηθά καζήκαηα θηινζνθίαο, ηζηνξίαο, θαη ησλ ζεηηθψλ
επηζηεκψλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη κε καζήκαηα αξραίαο ειιεληθήο
γιψζζαο, ηα νπνία δηαδέρνληαη πην πξνρσξεκέλα καζήκαηα ηα επφκελα έηε. Σν γεγνλφο φηη
φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ηα πξψηα ηέζζεξα εμάκελα είλαη ππνρξεσηηθά

ππνγξακκίδεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηνπο ζηελ παξνρή ζηαζεξήο βάζεο γηα ηα πην πξνρσξεκέλα
καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη απφ ην πέκπην έσο ην φγδνν εμάκελν. Σν πξφγξακκα ησλ
ηειηθψλ εμακήλσλ πεξηιακβάλεη πξννδεπηηθά απμαλφκελν αξηζκφ θαη’ επηινγήλ καζεκάησλ,
ηα νπνία ππνδηαηξνχληαη ζε θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά θαη θαη’ επηινγήλ καζήκαηα, θαη ηα
νπνία παξέρνπλ κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηα θχξηα αληηθείκελα ηνπ πξνπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο (δειαδή, ηζηνξία, θηινζνθία θαη κεζνδνινγία ησλ επηζηεκψλ) θαζψο θαη
εμεηδίθεπζε ζε δηάθνξα ζέκαηα ηεο ηζηνξίαο θαη θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο (π.ρ. Ιζηνξία ησλ
Δπηζηεκνληθψλ Πεηξακάησλ ή Φηινζνθία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ), εκβάζπλζε ζε εηδηθά
θηινζνθηθά δεηήκαηα (π.ρ. Τπαξμηζκφο), θαη εηζαγσγέο ζηηο πξναλαθεξφκελεο εηδηθέο
δεμηφηεηεο (π.ρ., πγθξηηηθή Μνπζεηνινγία, Γηαρείξηζε Κξίζεσλ θαη Κηλδχλνπ, Θεσξία ηεο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Μαζήκαηα Παηδαγσγηθήο).
Σν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα αληαπνθξίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ηθαλνπνηεηηθά ζηελ
πνιππινθφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη
ηφζν απφ ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ φζν θαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ
ειιεληθνχ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ εηδηθφ
επηζηεκνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ εζσηεξηθή ινγηθή ζπλέπεηά ηνπ. Ο κέζνο θφξηνο γηα
ηνπο θνηηεηέο ησλ 18 σξψλ αλά εβδνκάδα θάζε εμακήλνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ δηεζλψλ
νξίσλ. Χζηφζν, ην πξφγξακκα θαίλεηαη φηη είλαη ζε θάπνην βαζκφ ππεξθνξησκέλν κε
ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαηάιιεια γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ
πηπρηνχρσλ, αιιά εθπιεξψλνπλ απηφλ ην ζθνπφ εηο βάξνο κηαο πην επηθεληξσκέλεο
εθπαίδεπζεο ζηνλ ππξήλα ησλ ζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Έλα άιιν δήηεκα πνπ ρξήδεη πξνζνρήο είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ππεξβνιηθά πνιιά
εηζαγσγηθά καζήκαηα ζε επί κέξνπο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ. Η
ινγηθή πίζσ απφ ηνχηε ηελ απφθαζε είλαη λα παξαζρεζεί ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο
επξχ θάζκα γλψζεσλ ζρεηηθά κε επί κέξνπο επηζηήκεο πξηλ απφ ηε κειέηε ηεο θηινζνθίαο
θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Χζηφζν, ν θαηάινγνο ησλ εηζαγσγηθψλ
ζηηο επηζηήκεο καζεκάησλ είλαη αηειήο, κε βαζηθέο επηζηήκεο φπσο ε ρεκεία θαη ε βηνινγία
είηε λα ιείπνπλ παληειψο είηε λα εθπξνζσπνχληαη αλεπαξθψο. Δμάιινπ, ην πξφγξακκα
πεξηέρεη αξθεηά καζήκαηα θπζηθήο, καζεκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, θαη δηδάζθεη
καζήκαηα ζε απηά ηα αληηθείκελα ζρεδφλ ζε θάζε εμάκελν.
Θα πξνηείλακε ην πξφγξακκα λα επηθεληξσζεί ζηηο ‘κεηαεπηζηεκνληθέο’ (θηινζνθηθέο,
κεζνδνινγηθέο, ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο) πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα κεησζεί ν
αξηζκφο ησλ ππνρξεσηηθψλ εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο
επηζηήκεο. Πηζηεχνπκε φηη ε βαζχηεξε γλψζε κίαο ή δπν επηζηεκψλ ζπληζηά πην γφληκν
έδαθνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο απφ κηα
επηθαλεηαθφηεξε γλσξηκία κε πνιιέο. Η αιιαγή απηή κπνξεί λα γίλεη επθνιφηεξε κέζσ ηεο
ζπλεξγαζίαο κε ηα ηκήκαηα ζεηηθψλ επηζηεκψλ, θαη ην απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα
απειεπζεξψζεη δπλάκεηο εληφο ηνπ Σκήκαηνο ψζηε λα εληζρπζεί ε πξνζθνξά ζηηο πεξηνρέο
ηνπ ππξήλα (ηζηνξία θαη θηινζνθία ηεο επηζηήκεο, θαη γλσζηαθή επηζηήκε) ηνπ Σκήκαηνο,
ηφζν ζηα πξνπηπρηαθά, φζν θαη ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο.

Η δνκή ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαίλεηαη λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο επνλνκαδφκελεο ‘δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα’ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS.
χκθσλα κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, ην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη ην
Σκήκα ζα θαηαηαζζφηαλ σο πξφγξακκα ζπνπδψλ 240 πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS, κε 30
κνλάδεο ECTS γηα δηδαθηηθφ θφξην 18 σξψλ αλά εβδνκάδα θάζε εμάκελν.
Πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
Σψξα ην Σκήκα πξνζθέξεη πέληε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα:
1)
Ιζηνξία θαη Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο
2)
Βαζηθή θαη Δθαξκνζκέλε Γλσζηαθή Δπηζηήκε
3)
Γηδαθηηθή θαη Μεζνδνινγία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα
Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη
Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θαη ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ θαη
ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ
4)

Λνγηθή θαη Θεσξία Αιγνξίζκσλ θαη Τπνινγηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα
Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηηο ρνιέο
Δθεξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ
Τπνινγηζηψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ Αζελψλ. Καη, ηέινο, κε ην
Σκήκα Μεραληθψλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

5)

Δγθέθαινο θαη Ννπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ιαηξηθή ρνιή, ην Σκήκα Δπηζηήκεο
Τπνινγηζηψλ, ην Σκήκα Φπζηθήο, ην Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θαη ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ
Πξνζρνιηθή Ηιηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.

Όια ηα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηεζεί έλα κεηαπηπρηαθφ δίπισκα
θαη/ή έλα δηδαθηνξηθφ. Οη απαηηήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή πνηθίινπλ αλάινγα κε ην
επηδησθφκελν δίπισκα. Η δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ πνηθίιεη κεηαμχ ηεζζάξσλ θαη έμη
εμακήλσλ γηα ηελ απνλνκή ελφο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, θαη κεηαμχ έμη θαη δψδεθα
εμακήλσλ γηα ηελ απνλνκή ελφο δηδαθηνξηθνχ. Ο γεληθφο ζθνπφο φισλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα είλαη λα εθνδηαζηνχλ νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κε
εηδηθέο γλψζεηο θαη επηζηεκνληθά πξνζφληα ζην αληηθείκελν ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο
θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα κηα δηεζλή αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία ή γηα κηα ζηαδηνδξνκία ζε
αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ έξεπλα, ζηε δηεχζπλζε ή ζηε δηαρείξηζε έξεπλαο ζηελ Διιάδα ή ην
εμσηεξηθφ.
Λφγσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο πξνο ηελ έξεπλα θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιινί/έο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο παξαθνινπζνχλ ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα σο κεξηθψο
απαζρνινχκελνη/εο, ηα πξνγξάκκαηα δελ έρνπλ απζηεξά πιαίζηα δηδαζθαιίαο φπσο
ζπκβαίλεη κε ηα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Αληί απηνχ, νη θνηηεηέο απαηηείηαη
λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ζχλνιν 10 καζεκάησλ εληφο δχν εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ έμη έρνπλ ην
ραξαθηήξα δηδαζθαιίαο θαη ηέζζεξα ην ραξαθηήξα ζεκηλαξίνπ/αζθήζεσλ. Σα αληηθείκελα

κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απφ έλα ζχλνιν ζεκάησλ κε ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ
θάζε επί κέξνπο κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Οη απαηηήζεηο γηα κειέηε θαη ην επέιηθην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο αθήλνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ εθπφλεζε δηαηξηβήο γηα
κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ.
Παξά ηελ πνιχ θαιή απφδνζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ζρέζε
κε ηελ αλαινγία κεηαμχ παξαθνινχζεζεο θαη απηφλνκεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ηα
πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή δελ κπνξνχλ λα
θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ ηα νπνία πιεξνχλ ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα/ECTS. Γεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ αθφκε
δηαηππσζεί πξνυπνζέζεηο γηα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα, ε πνηφηεηα ησλ δηδαθηνξηθψλ
δηπισκάησλ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πνηφηεηα ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Σα
κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ επίγλσζε ηνχηνπ ηνπ πξνβιήκαηνο
θαη πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα ην ιχζνπλ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Σφζν ηα πξνπηπρηαθά φζν θαη ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πξνθαινχλ
πνιχ θαιή εληχπσζε θαη είλαη ηθαλά λα εθνδηάζνπλ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κε ηηο
δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα πξνζθέξνπλ. Χζηφζν, ην πξφγξακκα
πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κπνξεί λα έρεη νπζηαζηηθφ θέξδνο αλ επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν
ζηνπο θχξηνπο εξεπλεηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ηνκείο ηνπ Σκήκαηνο θαη αλ ιαλζάλνπζεο
ζπλεξγαζίεο κε άιια ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ αμηνπνηεζνχλ πιήξσο. Δπί πιένλ,
επηβάιιεηαη ε πιήξεο θαη δηαθαλήο ζπκκφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα/ECTS. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
ρσξίο ηελ αιινίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηεο ηεηξαεηνχο δηάξθεηάο ηνπ.
Σα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα αληηκεησπίδνπλ έλα νπζησδέζηεξν πξφβιεκα ζπκκφξθσζεο
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα/ ECTS. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά δχζθνιε
ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο θαη μέλσλ
παλεπηζηεκίσλ θαη ζρεηηθψλ ηδξπκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε ζπκκφξθσζε κε ην ECTS πξέπεη
λα πξνζδηνξίδεηαη ζε αηνκηθή βάζε. Σφζν νη έιιελεο/ειιελίδεο φζν θαη νη μέλνη/εο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ ζε ηεξάζηην βαζκφ απφ ηελ εμεηδίθεπζε
πνπ παξέρνπλ ηα πξνγξάκκαηα αλ εμαιεηθφηαλ ηνχην ην κεηνλέθηεκα.
ΜΔΡΟ Β: ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
ΠΡΟΔΓΓΙΗ
ε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ν ζθνπφο απηφο έρεη δχν φςεηο: (1) λα εθνδηάζεη ηνπο/ηηο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κε επξεία θιίκαθα ηθαλνηήησλ ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ψζηε λα
ηνπο/ηηο πξνεηνηκάζεη θαιχηεξα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ ζηελ Ιζηνξία θαη
Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο· (2) λα ηνπο/ηηο θέξεη ζε επαθή θαη λα ηνπο/ηηο εμνηθεηψζεη κε
κεζφδνπο θαη γεληθφηεξα κε ηηο επηζηεκνληθέο παξαδφζεηο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ πεδίνπ ηεο

Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο. ε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ν ζηφρνο είλαη λα
εθνδηαζηνχλ νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο εληφο ηνπ πεδίνπ
ζπνπδψλ ηνπο θαζψο θαη κε ηα αλαγθαία εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ έξεπλά
ηνπο. Χο επί ην πιείζηνλ, ε δηδαζθαιία ζην Σκήκα επηηπγράλεη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο
ηεο.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνπηπρηαθήο δηδαζθαιίαο γίλεηαη κέζσ παξαδφζεσλ καζεκάησλ·
πεξηζζφηεξν πξνρσξεκέλα καζήκαηα γίλνληαη κε ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ. Ο Σνκέαο ηεο
γλσζηαθήο επηζηήκεο πξαγκαηνπνηεί κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ζην εξγαζηήξην ηεο Γλσζηαθήο
Δπηζηήκεο θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο. Σκήκα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηδαζθαιίαο γίλεηαη
κε παξαδφζεηο καζεκάησλ, κνινλφηη ην θχξην ηκήκα γίλεηαη κε ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ θαη,
φπνπ απηφ ελδείθλπηαη, κε εθπαίδεπζε ζηα εξγαζηήξηα.
Μεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο ειεθηξνληθήο δηδαζθαιίαο θαη πνιιά
κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ αλαξηνχλ ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο ζηε δηάζεζε
ησλ θνηηεηψλ.
Αληηιακβαλφκαζηε φηη ην θιίκα κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ πνπ δηαηεξνχλ ζηελνχο δεζκνχο κε ην Σκήκα είλαη θαιφ θαη επλνεί ηελ
απνηειεζκαηηθή αθαδεκατθή ζπλεξγαζία. Δπί πιένλ, φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεξεί
επζπλείδεηα ηηο ψξεο γξαθείνπ ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο. Οη
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο, κνινλφηη ε απνπζία
αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζηηο αίζνπζεο θαη ε έιιεηςε έζησ θαη κίαο ‘έμππλεο’
αίζνπζαο απνηεινχλ δείθηεο φηη νη αίζνπζεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ηξέρνληα πξφηππα.
Ιθαλνπνηεηηθέο είλαη επίζεο νη δηαδηθαζίεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ
θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη θαζψο θαη γηα ην
αληηθείκελν θαη πεξηερφκελφ ηνπο κέζσ δηαδηθηχνπ. Χζηφζν, επηβάιιεηαη λα αλαθεξζνχκε
ζην γεγνλφο φηη νη δηαζέζηκνη γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ππνινγηζηέο αξρίδνπλ λα
παιηψλνπλ θαη αλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ην γεγνλφο φηη ην Σκήκα ζηεξείηαη επαξθνχο
ππνζηήξημεο απφ ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο, ε θαηάζηαζε ελδέρεηαη ζχληνκα λα θαηαζηεί
απειπηζηηθή.
Η πιένλ ζπλεζηζκέλε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ είλαη εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο
πεξηφδνπ. Χζηφζν, ε βαζκνινγία δελ είλαη αλψλπκε δεδνκέλνπ φηη νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο
έρνπλ νδεγίεο λα αλαγξάθνπλ ην φλνκά ηνπο ζηα εμεηαζηηθά έληππα. πληζηνχκε εκθαηηθά
λα πηνζεηεζεί κηα δηαδηθαζία πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αλψλπκε βαζκνινγία θαηά ηηο
εμεηάζεηο. Δπί πιένλ, ζπληζηνχκε λα θαζηεξσζεί πεξηζζφηεξε βαζκνινγεκέλε εξγαζία ζε
θάζε κάζεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ βαζκνινγεκέλσλ αζθήζεσλ,
φπσο εξγαζίεο θαη’ νίθνλ, δνθίκηα γξακκέλα αηνκηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο/εο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο, θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζα απαηηνχλ επίβιεςε απφ κέιε ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. Σέινο, ζπληζηνχκε λα ζπκπεξηιεθζεί ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα
πγγξαθηθήο ζην πξψην εμάκελν αληί γηα ην φγδνν.

ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Μνινλφηη ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη πςειφ, νη
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κε ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο ζπλνκηιήζακε ζπκθψλεζαλ φηη ε πνηφηεηα ηεο
δηδαζθαιίαο ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξέο σο πξνο ηελ
ηθαλφηεηά ηεο λα ηνπο θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ θαη λα ηνπο εκπλεχζεη. Αλέθεξαλ επίζεο φηη ε
παξνπζία ζηα καζήκαηα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο ηελ
αληηιακβάλνληαη. πλεπψο, ε βειηίσζε απφ απηή ηελ άπνςε είλαη πηζαλφλ λα απμήζεη ηελ
παξνπζία ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ θαη επνκέλσο ην επίπεδν ηεο θνηηεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηε
δσή ηνπ Σκήκαηνο. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ θαίλεηαη λα είλαη επαξθέο θαη σο επί ην πιείζηνλ
ζχγρξνλν. Δθηφο απφ ην δήηεκα ησλ πεπαιαησκέλσλ ππνινγηζηψλ πνπ αλαθέξζεθε
πξνεγνπκέλσο, νη ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαίλνληαη επαξθείο. Σν Σκήκα δηαζέηεη κηα
ηθαλνπνηεηηθά εθνδηαζκέλε βηβιηνζήθε γηα ρξήζε ηφζν ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ φζν θαη
ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο επσθεινχληαη επίζεο απφ ην
γεγνλφο φηη φια ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηεμάγνπλ ελεξγά έξεπλα θαη
ζπλεηζθέξνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο ελδηαθεξφλησλ ηνπο. Πνιιά κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ έρνπλ δηδάμεη ζε άιια παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο θαη ησλ ΗΠΑ.
Μνινλφηη ππάξρεη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ
δηδαζθφλησλ, ζπληζηνχκε ηα έληππα ηεο αμηνιφγεζεο λα ζπκπιεξψλνληαη online θαη λα
απνζηέιινληαη θαη’ επζείαλ ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο ή ζε έλα γξαθείν αλψηεξν ζηελ
παλεπηζηεκηαθή ηεξαξρία γηα επεμεξγαζία, κε ηξφπν πνπ ζα εγγπάηαη ηελ αλσλπκία.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Έλαο αξηζκφο θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην
ΜΙΘΔ θαη/ή ηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην Σκήκα
έρνπλ κε επηηπρία ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο παξαθνινπζψληαο κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζην εμσηεξηθφ, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ
παξέρεη ην Σκήκα.
Δλ ηνχηνηο, νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/θνηηήηξηεο αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ ηεηξαεηή πεξίνδν εληφο ηεο
νπνίαο ππνηίζεηαη φηη ζπκπιεξψλνληαη ηα καζήκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη/εο ρξεηάδνληαη
πεληέκηζη ρξφληα ή θαη πεξηζζφηεξν. Μνινλφηη απηφ δελ θαίλεηαη λα είλαη απνηέιεζκα ηεο
πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο, ηνπιάρηζηνλ ζε ζχγθξηζε κε άιια αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα,
δείρλεη κηα δπζαξκνλία κεηαμχ ησλ θηινδνμηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηνπ ρξφλνπ
πνπ ηνπ αθηεξψλεηαη. Η θαηάζηαζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη παξφκνηα. Δπί πιένλ, κνινλφηη
πνιινί/έο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο, νη νπνίνη/εο παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά ηα καζήκαηα θαη
εθπνλνχλ ηηο εξγαζίεο, νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ζε πεληέκηζη ρξφληα, ζεκαληηθφο αξηζκφο
θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ θαηαλαιψλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη κεξηθνί/έο δελ
νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο πνηέ. Πξφθεηηαη γηα θαηάζηαζε ε νπνία δελ πξέπεη λα επηηξαπεί
λα ζπλερίδεηαη.

πληζηνχκε ην Σκήκα λα εμεηάζεη ηα κέζα γηα ηελ θαιχηεξε επζπγξάκκηζε ησλ απαηηήζεσλ
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηφζν ησλ πξνπηπρηαθψλ φζν θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ, κε ην
ρξφλν πνπ ηνπο αθηεξψλεηαη, θαη γηα ηελ παγίσζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ κηαο
θνπιηνχξαο αθαδεκατθήο ζπκκεηνρήο ε νπνία λα δηαηεξεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο/εο
απφ απηνχο/έο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξνπο/εο απφ ζήκεξα, ελεξγνχο/έο ζηε δσή ηνπ Σκήκαηνο.
Σν Σκήκα εθηηκά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην βειηηψζεσλ ζε απηνχο ηνπο
ηνκείο. Η αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ θαη ε επεμεξγαζία απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ
θαη κεζφδσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο ζα απαηηήζεη πνιιή ζθέςε θαη ελέξγεηα.
Σειεπηαίν αιιά φρη έζραην, θαη ζε ζηελή ζπλάθεηα κε ηα αλσηέξσ, κηα πεξηνρή ζηελ νπνία
ππάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο είλαη νη πξαθηηθέο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ επίβιεςε ησλ
θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ηνπ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη κε ην
πάξα πάλσ δηαζέζηκα θαηά ηηο ψξεο γξαθείνπ. Δπί πιένλ, νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κπνξνχλ λα
ζπλαληνχλ ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/θαζεγήηξηεο ζε άιιεο ψξεο κεηά απφ αίηεκά ηνπο. Χζηφζν,
έζησ θαη αλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζέζηκν, πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμεη επαθή δηδάζθνληνο/δηδάζθνπζαο θαη θνηηεηή/θνηηήηξηαο, ηελ πξσηνβνπιία έρεη
κεξίδα ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ. Δθείλν πνπ ιείπεη απφ ην Σκήκα είλαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ
εληνπηζκφ εθείλσλ ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ νη νπνίνη/εο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ
κπνξνχλ ή δηζηάδνπλ λα επηδηψμνπλ νη ίδηνη/εο ηελ επίβιεςε, θαη νη νπνίνη/εο ελδέρεηαη γηα
απηφλ ην ιφγν, φπσο θαίλεηαη φηη ζπκβαίλεη ζπρλά, λα ηεζνχλ εθηφο ζπζηήκαηνο.
ΜΔΡΟ Γ: ΔΡΔΤΝΑ
ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Ο εξεπλεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζπκβαηφο κε ηελ έξεπλα πνπ
δηεμάγεηαη απφ νκνεηδή ηκήκαηα ζε δηαθεθξηκέλα ηδξχκαηα φπσο ην Παλεπηζηήκην ηνπ
Cambridge, ην Παλεπηζηήκην Harvard, ην Παλεπηζηήκην Stanford, ην Παλεπηζηήκην ηνπ
Pittsburgh, ην CNRS (Παξίζη) θαη ην Ιλζηηηνχην Max Planck γηα ηελ Ιζηνξία ηεο Δπηζηήκεο
(Βεξνιίλν). Η εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηεμαγσγή δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο
έξεπλαο ζηελ ηζηνξία θαη ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο (HPS) θαη ηηο αληίζηνηρεο
κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηε δεκηνπξγία γλψζεο. Δπηδηψθεη
ηελ έξεπλα κε δχν θχξηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαηά λνπ: πξψηνλ, λα εληζρχζεη ην ήδε
εληππσζηαθφ δηεζλέο εξεπλεηηθφ πξνθίι ηνπ κε ηε δεκνζίεπζε πςειήο πνηφηεηαο εξγαζηψλ·
δεχηεξνλ, λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ έξεπλα απφ εζληθνχο θαη δηεζλείο
ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο. Έηζη, ηα εζσηεξηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα γηα
ηελ απνηίκεζε ηεο έξεπλάο ηνπ βαζίδνληαη άκεζα ζηα δηεζλή πξφηππα πνπ απαηηνχλ ηα
πεξηνδηθά θαη νη αθαδεκατθέο εθδφζεηο ζηηο νπνίεο ηα κέιε ηνπ ππνβάιινπλ ηελ εξγαζία
ηνπο. Σα ίδηα πξφηππα, επί πιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο φηαλ κέιε ηνπ Σκήκαηνο
ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα γηα πξναγσγή ή αίηεκα γηα εθπαηδεπηηθή άδεηα, θαη δηδάζθνληαη
ζηνπο/ζηηο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαηά ηε ζπγγξαθή εξεπλεηηθψλ θεηκέλσλ θαη
δηαηξηβψλ. Η γεληθή ζηξαηεγηθή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ έξεπλα, ζπλεπψο,
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιια δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ηκήκαηα

Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο. Η Δπηηξνπή εληππσζηάζηεθε απφ ηε δηνξαηηθφηεηα
θαη ηε θηινδνμία απηήο ηεο πξνζέγγηζεο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην Σκήκα αλαπηχζζεη
ζπζηεκαηηθά απηφ ην φξακα απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1993.
ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Σν Σκήκα έρεη έλα εμαηξεηηθά ηζρπξφ ηζηνξηθφ ζηελ έξεπλα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ
πνπ αθνξά δεκνζηεχζεηο, πξνσζεί θαη ζηεξίδεη ηελ έξεπλά ηνπ κε πνιινχο ζεκαληηθνχο
ηξφπνπο, εθ ησλ νπνίσλ δχν είλαη ηδηαηηέξσο αμηνζεκείσηνη.
(1) Σν Σκήκα πξνζθέξεη επλντθέο ζπλζήθεο γηα έξεπλα παξαρσξψληαο εμάκελεο
εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ζε φια ηα πιήξνπο απαζρφιεζεο κέιε ηνπ θάζε ηξία ρξφληα.
Παξαθνινπζεί επίζεο ηνλ δηδαθηηθφ θφξην ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηε
δηεμαγσγή έξεπλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Γηα πνιιά κέιε ηνπ Σκήκαηνο,
ε εμάκελε εθπαηδεπηηθή άδεηα παξαηείλεηαη ζπρλά κε ηηκεηηθέο ππνηξνθίεο πνπ πξνζθέξνπλ
ηδξχκαηα φπσο ην MIT, ην Παλεπηζηήκην Harvard, ην Ιλζηηηνχην Max Planck γηα ηελ Ιζηνξία
ηεο Δπηζηήκεο θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Όζιν –γηα λα αλαθέξνπκε κφλν ιίγα παξαδείγκαηα.
(2) Ο ζηφρνο ηνπ Σκήκαηνο πνπ αθνξά δεκνζηεχζεηο ππνζηεξίδεηαη απφ ηα πνιιά ζεκηλάξηα
θαη ζπλαληήζεηο εξγαζίαο πνπ νξγαλψλνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε απφ ηηο εμήο εξεπλεηηθέο
νκάδεο: Πνηθηιίεο Ρεαιηζκνχ, Αξραία Διιεληθή Δπηζηήκε θαη Φηινζνθία (ζε ζπλδπαζκφ κε
ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν), Δλλνηνινγηθή Αιιαγή, Αιιειεπηδξάζεηο Μεηαμχ ηεο
Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Φηινζνθίαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ.
Απηά ηα γεγνλφηα παξέρνπλ γφληκν έδαθνο ζην νπνίν ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο παξνπζη άδνπλ
θαη ζπδεηνχλ δσληαλά ηελ έξεπλά ηνπο. Σα πξφηππα αξηζηείαο ζηηο νκάδεο είλαη πςειά,
ηδηαηηέξσο απφ ηφηε πνπ ην Σκήκα πξνζθαιεί ηαθηηθά νκηιεηέο θαη ζρνιηαζηέο δηεζλνχο
θήκεο είηε γηα λα ζρνιηάζνπλ θείκελα, είηε γηα λα παξνπζηάζνπλ δηθά ηνπο θείκελα.
(3) Σν Σκήκα ελζαξξχλεη ελεξγά ηα κέιε ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα πνπ
νξγαλψλνπλ δηαθεθξηκέλεο αθαδεκατθέο ελψζεηο φπσο ε Δηαηξεία Φηινζνθίαο ηεο
Δπηζηήκεο θαη ε Δηαηξεία Ιζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Σκήκα πξνσζεί
ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε ηέηνηεο δηνξγαλψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πεξηνξηζκέλνπο
πφξνπο ηνπ γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ ηαμηδίνπ γηα κέιε ηνπ πνπ παξνπζηάδνπλ εξγαζίεο ή
πξνεδξεχνπλ ζε ζπλεδξίεο. Σνχην ηνπο επηηξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιε πνηθηιία
ζρεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, κε θάπνηα κέιε λα ζπκκεηέρνπλ έσο θαη ζε δέθα ζπλέδξηα ή
ζπλαληήζεηο εξγαζίαο ζε δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ. πλνιηθά, αλακέλεηαη γεληθά φηη ηα άξζξα
ηνπ Σκήκαηνο ή ησλ ζπλεδξίσλ ζα ππνβιεζνχλ ζε δηαθεθξηκέλα πεξηνδηθά ή ζα
απνηειέζνπλ ηκήκα ελφο βηβιίνπ πνπ ζα εθδνζεί απφ έγθπξνπο δηεζλείο εθδνηηθνχο νίθνπο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκνζηεπζεί έλα άξζξν ή βηβιίν, ην Σκήκα αθνινπζεί ηελ
πξννδεπηηθή πξαθηηθή ηεο ελεξγνχ παξαθνινχζεζεο ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξάο ζην
δεκνζίεπκα.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε έξεπλαο, ην Σκήκα
αθνινπζεί έλαλ αξηζκφ απφ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο, δχν εθ ησλ νπνίσλ είλαη θξίζηκεο γηα
ηελ επηηπρία ηνπ Σκήκαηνο.
(1) Σα ζέκαηα ησλ πξνηάζεσλ απνθαζίδνληαη ζε δηαβνχιεπζε κε δηεζλείο ζπλεξγάηεο.
Γεδνκέλνπ φηη ζρεδφλ φια ηα αθαδεκατθά κέιε θαζψο θαη πνιινί πηπρηνχρνη είλαη κέιε

δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ ελψζεσλ, ζπδεηνχλ ηε βησζηκφηεηα ησλ ηδεψλ ηνπο φηαλ ζπκκεηέρνπλ
ζε ζπλέδξηα. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ην Σκήκα έρεη επίζεο δηακνξθψζεη έλα κνλαδηθφ
δίθηπν εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ. Δπί παξαδείγκαηη, δηαδξακάηηζε θεληξηθφ ξφιν ζηελ
ίδξπζε ελφο νξγαληζκνχ πνπ νλνκάδεηαη Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία ζηελ Δπξσπατθή
Πεξηθέξεηα (STEP), έλα δίθηπν ην νπνίν έρεη ηψξα κέιε ζε θάζε ρψξα ηεο ΔΔ, θαζψο θαη
ζηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία θαη ηηο ΗΠΑ. Η αληεπίδξαζε ηνπ δηθηχνπ απηνχ ππήξμε
θξίζηκε θαη έρεη επηηξέςεη ζην Σκήκα λα ζρεδηάζεη επηηπρείο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εμφδσλ γηα δηεζλή ζπλέδξηα, πξνγξάκκαηα
ςεθηνπνίεζεο, κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, δεκνζίεπζε εξεπλψλ θαη ηε δηαηήξεζε
θξίζηκσλ θεηκέλσλ ηεο πξψηκεο λεσηεξηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή επηζηήκε, ηε
θηινζνθία θαη ηελ ηερλνινγία.
(2) Σν πεξηερφκελν ησλ ζρεδίσλ πξνηάζεσλ γηα έξεπλα αμηνινγείηαη ζε κηα δηαδηθαζία
εζσηεξηθήο
απηναμηνιφγεζεο.
Παξαδείγκαηνο
ράξηλ,
ζπκβφιαηα
εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη πξνηάζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε θπθινθνξνχλ ηαθηηθά ζην Σκήκα φπνπ
ππνβάιινληαη ζε θξηηηθή θαη ελδειερή αλαζεψξεζε. Δδψ ηα πςειά πξφηππα ηνπ
καθξφρξνλνπ θαηαιφγνπ επηηπρψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο. Δπηπξφζζεηα, ην Σκήκα έρεη επθπψο επηιέμεη
ηδξχκαηα ζπλεξγάηεο απφ άιιεο ρψξεο ηα νπνία εληζρχνπλ ην εχξνο θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα
ησλ αηηήζεψλ ηνπ ζε ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο.
Η επηηξνπή ζεσξεί φηη νη σο άλσ πξαθηηθέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο είλαη
θαιψο ζρεδηαζκέλεο θαη κε ζπλεθηηθφ ηξφπν θαηαζηξσκέλεο, ρξεζηκνπνηψληαο κε
εμαηξεηηθφ ηξφπν ηνπο πφξνπο σο πξνο πξνυπνινγηζκφ θαη ππνδνκέο πνπ παξέρεη ην θξάηνο
θαη ην Παλεπηζηήκην.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Γεκνζηεχζεηο
Όπσο απνθαιχπηεη ζαθέζηαηα ν θαηάινγνο ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο, ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνκεκέλεο πξνζέγγηζήο ηνπ ζηελ έξεπλα ηνπ έρεη επηηξέςεη λα έρεη
αμηνζεκείσηε επηηπρία ζηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ηνπ ζηφρσλ σο πξνο ηηο
δεκνζηεχζεηο. Σν Σκήκα έρεη παξαγάγεη εμαηξεηηθά κεγάιν αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ απφ ηελ
ίδξπζή ηνπ ην 1993. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα έρεη παξαγάγεη:






Πεξίπνπ 110 άξζξα ζε έγθπξα δηεζλή πεξηνδηθά κε ην ζχζηεκα ησλ θξηηψλ
Πεξίπνπ 80 θεθάιαηα βηβιίσλ απφ έγθπξνπο δηεζλείο εθδνηηθνχο νίθνπο κε ην ζχζηεκα
ησλ θξηηψλ
Πάλσ απφ 20 βηβιία κε ζπγγξαθείο ή επηκειεηέο κέιε ηνπ Σκήκαηνο ζε εζληθνχο
εθδνηηθνχο νίθνπο θαη ζε δηαθεθξηκέλνπο δηεζλείο εθδνηηθνχο νίθνπο φπσο νη University
of Chicago Press, Edinburgh University Press θαη Routledge.
Δθαηνληάδεο βηβιηνπαξνπζηάζεηο, παξνπζηάζεηο άξζξσλ θαη άιιεο πςειήο πνηφηεηαο
κνξθέο δεκνζηεχζεσλ.

Ο αλσηέξσ θαηάινγνο δεκνζηεχζεσλ ζπληζηά εληππσζηαθφ επίηεπγκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ ελ ιφγσ δεκνζηεχζεσλ είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
πληαθηηθέο επηηξνπέο
Σν εξεπλεηηθφ πξνθίι πνπ έρνπλ νηθνδνκήζεη απηέο νη δεκνζηεχζεηο έρεη νδεγήζεη ζε
αηηήζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο λα ππεξεηήζνπλ σο θξηηέο ή σο κέιε ζπληαθηηθψλ
επηηξνπψλ γηα ηα πεξηζζφηεξα θχξηα πεξηνδηθά ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπο, θαζψο θαη γηα
πεξηνδηθά πνπ αζρνινχληαη κε επξχηεξα ζέκαηα ζηε θηινζνθία, ηελ ηζηνξία ησλ ηδεψλ, ηελ
πνιηηηζκηθή ηζηνξία θαη ηε γλσζηαθή επηζηήκε. Πξάγκαηη, κφιηο θέηνο ην Σκήκα αλέιαβε
ηελ αξρηζπληαμία ηνπ έγθπξνπ πεξηνδηθνχ Metascience: An International Review Journal for
the History, Philosophy and Social Studies of Science, θαη απφ ην 1996 έρεη ηελ θχξηα επζχλε
γηα ην πεξηνδηθφ Νεύζις: Περιοδικό Ιζηορίας και Φιλοζοθίας ηης Επιζηήμης και ηης
Τετνολογίας.
Έξεπλα Δπξχηεξεο Δκβέιεηαο
Μέιε ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηήζεη ην εξεπλεηηθφ πξνθίι ηνπο γηα ηελ
πξναγσγή ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα ζθαίξα κε
ηελ:



Ίδξπζε ηνπ θαηλνηφκνπ πεξηνδηθνχ Cogito
Γεκνζίεπζε ζεκαληηθψλ άξζξσλ ζε εζληθέο
ελδηαθέξνληνο

εθεκεξίδεο γηα ζέκαηα θνηλνχ

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα θαη πλεξγαζίεο
Σν Σκήκα έρεη πινχζην ηζηνξηθφ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Τπάξρνπλ,
ηδηαηηέξσο, ηξία ζεκαληηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ζρεηηθά.
(1) Σν Σκήκα επέδεημε εθπιεθηηθή επηδεμηφηεηα ζην ζρεδηαζκφ επηηπρψλ εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ βαζηζκέλσλ ζηε ζπλεξγαζία. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έρεη επηδηψμεη πνιιέο
ζπλεξγαζίεο γηα πςειήο πνηφηεηαο έξεπλα κε δηάθνξνπο εηδηθνχο εληαγκέλνπο ζε
παλεπηζηήκηα θαη άιια ηδξχκαηα ζε φιε ηελ ΔΔ. Τπάξρνπλ ηδηαηηέξσο καθξφρξνλνη δεζκνί
κε ηζπαλνχο, λνξβεγνχο, πνξηνγάινπο, βξεηαλνχο, γάιινπο θαη γεξκαλνχο ζπλεξγάηεο. Δπί
παξαδείγκαηη, ην Σκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ην Ιλζηηηνχην Max Planck γηα ηελ Ιζηνξία ηεο
Δπηζηήκεο ζην Βεξνιίλν επί δεθαεηία θαη πιένλ, θαη θέηνο εγθαηλίαζε έλα εξεπλεηηθφ
πξφγξακκα γηα ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο κε ην Ιλζηηηνχην Max Planck γηα ηελ Ιζηνξία ηεο
Δπηζηήκεο ζην Βεξνιίλν. Δπηπξφζζεηα, ην Σκήκα ζπκκεηέρεη θαη ζπληνλίδεη ηε δεκηνπξγία
ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ ‘Δπξψπε, Σερλνινγία, Ιζηνξία’, ην νπνίν είλαη ην πξψην
εθπαηδεπηηθφ δίθηπν ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε.
(2) Σα πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ κεγάια εζληθά πξνγξάκκαηα
φπσο ν Ηξάθιεηηνο 1 θαη 2, θαζψο θαη κε ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ έρνπλ πξνζθέξεη δηάθνξνη
νξγαληζκνί ηεο ΔΔ θαη ηδξχκαηα πνπ δηεπζχλνπλ μέλα παλεπηζηήκηα φπσο ην MIT. Απηέο νη

ρξεκαηνδνηήζεηο δελ έρνπλ κφλν εληζρχζεη ην εξεπλεηηθφ πξνθίι ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο ,
αιιά έρνπλ επίζεο παξάζρεη βήκα θαη πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζνθά γηα ηελ
θαηάξηηζε ειπηδνθφξσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ –πνιινί απφ
ηνπο νπνίνπο θαηαιακβάλνπλ ηψξα κφληκεο παλεπηζηεκηαθέο ζέζεηο φρη κφλν ζηελ Διιάδα
αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ.
(3) Σα πξνγξάκκαηα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ έρνπλ επηηξέςεη ζην
Σκήκα λα δεκηνπξγήζεη απαξαίηεηνπο πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθνί ζηελ Διιάδα θαη
παγθνζκίσο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα εηδηθνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επξχηεξε
δηαλνεηηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία ησλ ειιελνθψλσλ πιεζπζκψλ, ην πξφγξακκα
Ελληνομνήμων ηνπ Σκήκαηνο ζπληζηά κεγάιν θεθάιαην. Σνχην ππήξμε εγρείξεκα ην νπνίν
ζπλέδεζε ηνπο ηζηνξηθνχο ησλ ηδεψλ ηνπ Σκήκαηνο κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ κηα ςεθηαθή βηβιηνζήθε θηινζνθηθψλ
θαη επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ θαη ρεηξνγξάθσλ γξακκέλσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ην
1600 έσο ην 1821. Δθηφο απφ ην φηη απνηειεί εμαηξεηηθφ δείγκα ηνπ ππφ αλάπηπμε ηνκέα
επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ ζε ςεθηαθή κνξθή, ζπληζηά ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή γηα ηνλ
ειιεληθφ πνιηηηζκφ ηεο πξψηκεο λεσηεξηθφηεηαο πνπ ππάξρεη ηψξα ζην δηαδίθηπν. Σνχην
ζπληζηά κέγα επίηεπγκα, ηφζν γηα ην Σκήκα φζν θαη γηα ηελ Διιάδα.
εκαζία ησλ Απνηειεζκάησλ
Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ ζθηαγξαθήζεθαλ αλσηέξσ, γίλεηαη εχθνια
αληηιεπηφ φηη ε έξεπλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη εκθαλέζηαηε θαη αλαγλσξίδεηαη επξέσο ζε
εζληθή θαη δηεζλή θιίκαθα. Σα ζέκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ, θπξίσο ε Ιζηνξία ηεο Δπηζηήκεο θαη
ηεο Σερλνινγίαο θαη ε Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο, επί πιένλ, δελ
θαιιηεξγνχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ άιια ηκήκαηα ζηελ Διιάδα θαη, ζπλεπψο, ν
κνλαδηθφο θαη άκεζα αλαγθαίνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζηε ζεκειηψδε αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ δελ έρεη ην φκνηφ ηνπ πνπζελά
αιινχ ζηε ρψξα. Η Δπηηξνπή έρεη ηελ αίζζεζε φηη ε επηηπρία ηνπ Σκήκαηνο κε ηηο
δεκνζηεχζεηο, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ είλαη ζπγθξίζηκε κε ηα
πεξηζζφηεξα δηεζλνχο θήκεο πξνγξάκκαηα Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο
παξφκνηνπ κεγέζνπο παγθνζκίσο, επηβεβαηψλνληαο έηζη ην ξφιν ηνπ σο θέληξνπ αξηζηείαο
γηα ηα ζέκαηα πνπ εξεπλά. Δπί πιένλ, ε Δπηηξνπή ζα ήζειε λα ηνλίζεη φηη ην Σκήκα έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη κε ζπλέπεηα θαη επηηπρία εμαηξεηηθά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα παξά ηνπο
ρξεκαηνδνηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ηνπ επηβάιινληαη (βιέπε επφκελν ηκήκα ζρεηηθά κε ηε
‘Βειηίσζε’ θαη ην κέξνο Γ απηήο ηεο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ‘Όιεο νη Άιιεο Τπεξεζίεο’). Γηα
απηφλ ην ιφγν, ην Σκήκα αμίδεη λα επαηλεζεί γηα ηελ εμαηξεηηθή δηαρείξηζε ησλ
πεξηνξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη.
ΒΔΛΣΙΧΔΙ
Πξναγσγέο
Η πξναγσγή ηνπ πξνζσπηθνχ πιήξνπο απαζρφιεζεο ζην Σκήκα βαζίδεηαη ζε κηα επηηξνπή
ηξηψλ κειψλ, δχν εθ ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζην Σκήκα θαη έλα εθηφο Σκήκαηνο. Η Δπηηξνπή

αλαγλσξίδεη φηη ηνχην είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ άιια δηαθεθξηκέλα
ηκήκαηα ζηελ Διιάδα. Δλψ ε πνηφηεηα ησλ άξζξσλ θαη ησλ βηβιίσλ δηαδξακαηίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ε επηηξνπή πξναγσγψλ, πξνο ην παξφλ δελ
ππάξρεη ζαθήο κεραληζκφο δηα ηνπ νπνίνπ λα κπνξεί λα ιακβάλεη εμσηεξηθέο αλαθνξέο πνπ
έρνπλ αλαηεζεί κε ξεηφ ζθνπφ ηελ θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλέρεηα ηεο επηηπρίαο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ έξεπλα, ε
Δπηηξνπή ζπληζηά ηε ρξεζηκνπνίεζε εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ, θαηά πξνηίκεζε εθηφο
Διιάδαο, γηα ηελ θξίζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ηα κέιε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηα νπνία θαηαζέηνπλ ππνςεθηφηεηα γηα πξναγσγή ζηηο βαζκίδεο ηνπ επίθνπξνπ
θαζεγεηή, ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή θαη ηνπ θαζεγεηή. Οη ελ ιφγσ αμηνινγεηέο πξέπεη λα
είλαη εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ηνπο θαη λα έρνπλ επηηχρεη πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο δεκνζηεχζεσλ
θαηά ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Απηή ε δηαδηθαζία θξίζεσλ πξέπεη λα εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία
πνπ αθνινπζεί ην Σκήκα ζε πεξηπηψζεηο πξναγσγψλ θαη νη αμηνινγεηέο πξέπεη λα είλαη
δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο θξηηέο νη νπνίνη έρνπλ ζπληάμεη γεληθέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο γηα ηνπο
ππνςεθίνπο. Ο ππνςήθηνο γηα πξναγσγή πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη ζηελ
επηηξνπή πξναγσγψλ νλφκαηα θαηάιιεισλ αμηνινγεηψλ, θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο
αμηνινγεηέο πξέπεη λα επηιέγεηαη απφ ηνλ θαηάινγν πνπ ππνβάιιεη ν ππνςήθηνο.
Γηνξηζκνί
Σν Σκήκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο εξεπλεηηθνχο ηνκείο: (1) Ιζηνξία ηεο Δπηζηήκεο θαη
ηεο Σερλνινγίαο, (2) Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο, (3) Γλσζηαθή Δπηζηήκε, θαη (4) Δπηζηήκε
θαη Κνηλσλία, Σέρλε θαη Κνπιηνχξα, εθ ησλ νπνίσλ νη πξψηνη ηξεηο είλαη ελεξγνί. Σν
πξνζσπηθφ φισλ ησλ ηνκέσλ δηεμάγεη έξεπλα ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ
ηζηνξία θαη ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο θαη ηηο ζπλαθείο κεζνδνινγίεο γλψζεο,
δεκηνπξγψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κηα κνλαδηθή εζηία γηα ηελ πινχζηα πνηθηιία ηεο
έξεπλαο ε νπνία δηεμάγεηαη ζην Σκήκα. Ο ηξίηνο ηνκέαο θαηέζηε ελεξγφο πξηλ απφ ιίγα
κφιηο ρξφληα θαη ηψξα δηαζέηεη κφλν πέληε κέιε πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ο ηέηαξηνο ηνκέαο
δηαζέηεη κφλν έλα κέινο θαη δελ είλαη αθφκε ελεξγφο. Οη ελ ιφγσ ηνκείο πξέπεη λα
ζπγθξηζνχλ κε άιινπο ηνκείο νη νπνίνη δηαζέηνπλ πάλσ απφ δέθα κέιε πξνζσπηθνχ ν
θαζέλαο. πλεπψο, είλαη εχινγν λα αλαθεξζεί φηη ν Σνκέαο ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο πξέπεη
λα επεθηαζεί ηα επφκελα ιίγα ρξφληα, ηδηαίηεξα θαζψο ην αληηθείκελφ ηνπ πξνζειθχεη
αμηνζεκείσηε πξνζνρή ζε δηαθεθξηκέλα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα εθηφο Διιάδαο.
Η αλακελφκελε ζπληαμηνδφηεζε αξθεηψλ αξραηφηεξσλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο ηα επφκελα
αξθεηά ρξφληα ζα δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ επθαηξίεο γηα ηνπο Σνκείο ηεο Ιζηνξίαο ηεο
Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο. Απηή ε θαηάζηαζε ζα
πξνζθέξεη ζην Σκήκα ηελ επθαηξία λα αλαινγηζηεί ηε κνξθή θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα
απνθηήζεη κε ηελ επφκελε γελεά. Η Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Σκήκα λα δηακνξθψζεη κηα
ζηξαηεγηθή κειινληηθψλ δηνξηζκψλ ψζηε λα κπνξεί λα επηιέγεη ζπζηεκαηηθά ηαιαληνχρνπο
εξεπλεηέο νη νπνίνη, πξψηνλ, ζα επεθηείλνπλ, ζα δηεπξχλνπλ ή ζα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ
ηξέρνπζα βάζε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο κε θαηάιιεινπο ηξφπνπο, θαη, δεχηεξνλ, ζα είλαη ηθαλνί
λα ζπλεξγάδνληαη κε άιια κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη
δεκνζηεχζεσλ.

Γεκνζηεχζεηο
Όπσο επηζεκάλζεθε αλσηέξσ, ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη πςειφο θαη
ε έξεπλά ηνπ έρεη θαηαζηεί αηζζεηή εθηφο Διιάδαο. Γεδνκέλνπ φηη νη δεκνζηεχζεηο ηνπ
Σκήκαηνο εκθαλίδνληαη ήδε ζε κεγάιεο εγθπξφηεηαο πεξηνδηθά πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ
ηζηνξία, ηε θηινζνθία θαη ηε κεζνδνινγία ηεο επηζηήκεο, ε Δπηηξνπή έρεη ηελ αίζζεζε φηη
ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ απηφ ην ηζρπξφ ζεκείν δεκνζηεχνληαο ην έξγν
ηνπο ζε πεξηνδηθά θαη κε εθδνηηθνχο νίθνπο πνπ απνιακβάλνπλ κεγάιεο θήκεο ζηνπο
επξχηεξνπο ηνκείο ηεο Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο. Δλ νιίγνηο, ε Δπηηξνπή
ζπληζηά ζην Σκήκα λα επηθεληξσζεί ιηγφηεξν ζηελ πνζφηεηα ησλ άξζξσλ θαη λα
πξνζαλαηνιηζηεί πεξηζζφηεξν ζε δεκνζηεχζεηο ζε πςειήο πνηφηεηαο πεξηνδηθά ηα νπνία
αλαγλσξίδνληαη δηεζλψο ζηα πεδία ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ, ησλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ θαη, φπνπ απηφ θξίλεηαη θαηάιιειν, ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ.
Υξεκαηνδφηεζε
Τπάξρεη έλαο αξηζκφο παξαγφλησλ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ην Σκήκα δελ ειέγρεη
θαη πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπ απφδνζε. Η έξεπλα ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ θαη
ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο ζπρλά πξνζθξνχεη ζε πεπαιαησκέλνπο ππνινγηζηέο, ηελ
πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη άιιεο online ζπλδξνκέο, θαη ζε
πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο γηα ηε κεηάβαζε ζε ζπλέδξηα θαη γηα εξεπλεηηθέο απνζηνιέο ζε
βηβιηνζήθεο θαη αξρεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Έλαο ηξφπνο βειηίσζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη
λα δνζεί ζην Σκήκα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνο έιεγρνο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ,
εμαιείθνληαο έηζη κεγάιν κέξνο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφξηνπ θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ
παξαηεξνχληαη ηψξα.
Τπνδνκέο
(1) Η Δπηηξνπή εμεπιάγε φηαλ έκαζε φηη ην Παλεπηζηήκην δελ δηαζέηεη έλα γξαθείν έξεπλαο.
Η δπλαηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο λα πξνεηνηκάδνπλ επηηπρείο αηηήζεηο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα έξεπλα εκπνδίδεηαη ζνβαξά απφ ηελ απνπζία ελφο ηέηνηνπ νξγαληζκνχ.
Σα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα ηεο ΔΔ δηαζέηνπλ θάπνηνπ είδνπο γξαθείν ην νπνίν παξέρεη
ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηε ζπκπιήξσζε εληχπσλ, ππνινγίδεη ηα πνζά γηα ηελ πιήξε
νηθνλνκηθή θνζηνιφγεζε (πνπ απαηηείηαη απφ φια ηα κεγάια ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα
ηεο ΔΔ) θαη γηα ηελ αλαπιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο, θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο
εμέηαζεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εμάιεηςε αδπλακηψλ ζε πξνηάζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Η
Δπηηξνπή ζπληζηά ην ζρεκαηηζκφ κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο απφ ην Παλεπηζηήκην, κε κφλν
ιφγν χπαξμεο ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ζηήξημεο, θαη φρη ηε δηαρείξηζε νηνπδήπνηε
ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο εξεπλεηέο.
(2) Πξνο ην παξφλ ππάξρεη ζνβαξή θαζπζηέξεζε ζηε δηαλνκή ησλ ρξεκάησλ απφ ηελ
ππεξεζία πνπ ηα δηαζέηεη πξνο ηα ηκήκαηα ησλ εξεπλεηψλ πνπ ππέβαιαλ αηηήζεηο. Σνχην
ζπκβαίλεη δηφηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαζπζηεξεί ηελ εθηακίεπζε ησλ ρξεκάησλ γηα πνιχ

κεγάιν δηάζηεκα, κεξηθέο θνξέο γηα έμη κήλεο θαη πιένλ. Σν Σκήκα παξνπζίαζε πνιιά
παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ δεηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, αλέθεξε κηα πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα
ρξήκαηα γηα ην δηνξηζκφ ελφο κεηαδηδαθηνξηθνχ εξεπλεηή θαζπζηέξεζαλ ηφζν πνιχ απφ ηηο
θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ψζηε ην Σκήκα δελ είρε ηα ρξήκαηα γηα ηελ
πιεξσκή ηελ ππνηηζέκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εξγαζίαο. Δθ’ φζνλ ν ελδηαθεξφκελνο
δελ κπνξνχζε λα πιεξσζεί, αλαγθάζζεθε λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ. Σν Σκήκα
θαηφπηλ απψιεζε ηα ρξήκαηα πνπ ζα θαηέβαιιε ν ρξεκαηνδνηηθφο νξγαληζκφο. Πξφθεηηαη
γηα ζαθέο παξάδεηγκα νηθνλνκηθήο θαθνδηαρείξηζεο απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Όρη κφλν είλαη παζηθαλψο απαξάδεθην, αιιά θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο εκπνδίδεη ην Σκήκα λα ζπλαγσληζηεί γηα ηαιαληνχρνπο αιινδαπνχο
ππνςεθίνπο γηα κεηαδηδαθηνξηθέο ζέζεηο θαη γηα λέεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ γεληθφηεξα.
πλεπψο, ε Δπηηξνπή ζπληζηά φιεο νη επηδνηήζεηο πνπ αθνξνχλ έξεπλα θαη πνπ
παξαρσξνχληαη απφ ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο λα κεηαθεξζνχλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Σκήκαηνο πνιχ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
απαζρφιεζεο ζηε λέα ζέζε ή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
(3) Ηλεκηρονικές σπηρεζίες –ε έξεπλα ηνπ Σκήκαηνο εκπνδίδεηαη δηφηη δελ έρεη πξφζβαζε ζε
ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο.
Οη ιφγνη γηα ηνχην είλαη ζχλζεηνη θαη αθνξνχλ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπλδξνκψλ απφ ηε
δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Δλ ηνχηνηο, ε Δπηηξνπή ζπληζηά λα
παξαρσξεζεί ζην Σκήκα πξφζβαζε ζηα εθαηφ πεξηνδηθά πνπ δεηά εηεζίσο απφ ην
Παλεπηζηήκην.
(4) Ανηίησπα Περιοδικών –επεηδή νη ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπρλά θαζπζηεξνχλ ηελ
πιεξσκή ησλ ζπλδξνκψλ ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, ην Σκήκα δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε
ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά γηα δηάζηεκα πνπ θηάλεη ηνπο έμη κήλεο θάζε ρξφλν. Σν πξφβιεκα
απηφ πεξηπιέθεηαη επί πιένλ απφ ην γεγνλφο φηη ην Παλεπηζηήκην ζηακάηεζε ην 2007 λα
θαηαβάιιεη ηα απαξαίηεηα πνζά γηα ηελ αγνξά αληηηχπσλ πεξηνδηθψλ. Έηζη, θαηά ηνπο
κήλεο πνπ δελ ππάξρεη ειεθηξνληθή πξφζβαζε, ην Σκήκα δελ έρεη απνιχησο θακηά
πξφζβαζε ζε ηξέρνληα ηεχρε πεξηνδηθψλ θαζψο δελ ιακβάλεη πιένλ αληίηππα. Απηφ είλαη
απαξάδεθην. Η Δπηηξνπή καο ζπληζηά λα θαηαβιεζνχλ απφ ην Παλεπηζηήκην ζην Σκήκα επί
πιένλ πνζά ψζηε λα κπνξέζεη λα αγνξάζεη ηα αληίηππα παιαηφηεξσλ ηεπρψλ ησλ πεξηνδηθψλ
ηα νπνία ζηακάηεζε λα πξνκεζεχεηαη ην 2007, θαη επίζεο λα θαηαβάιιεη ηα πνζά πνπ
απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ ην Σκήκα λα πιεξψλεη γηα αληίηππα ησλ ίδησλ πεξηνδηθψλ ζην
κέιινλ.
ΜΔΡΟ Γ. ΟΛΔ ΟΙ ΑΛΛΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην πξνζσπηθφ ηεο
Γξακκαηείαο είλαη επαξθείο.
Η ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη εθαξκνζηεί πξφζθαηα ζε κηα ζεηξά
ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ, φπσο ε αλαθνίλσζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ θαη ε
αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν. Η Δπηηξνπή καο πηζηεχεη φηη κπνξνχλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα

ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπί παξαδείγκαηη, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ
θαζεγεηψλ/θαζεγεηξηψλ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο πξέπεη λα γίλεηαη κε ειεθηξνληθά
κέζα, κε απνηέιεζκα ιηγφηεξα δηνηθεηηθά έμνδα, επθνιφηεξε αλάιπζε θαη θαηαλνκή
δεδνκέλσλ, θαη πςειφηεξν βαζκφ αλσλπκίαο. ε θάπνηνπο ηνκείο κπνξεί λα επηηεπρζεί
κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νηθνλνκία αλ πηνζεηεζνχλ ειεθηξνληθά κέζα.
Δηδηθφηεξα, ε απαίηεζε κεξηθά απφ ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ εθινγή θαη ην δηνξηζκφ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ λα είλαη ζε έληππε κνξθή, ζε εθπιεθηηθά κεγάιν αξηζκφ
αληηγξάθσλ, ην θαζέλα απφ ηα νπνία πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ,
θαηαλαιψλεη πνιχ ρξφλν θαη πξνζπάζεηα θαη δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο
ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Σν Σκήκα δελ έρεη αλαπηχμεη κηα πνιηηηθή απινπνίεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ίζσο
δηφηη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ίζσο επεηδή θαίλεηαη
πσο, έζησ θαη αλ απινπνηεζνχλ νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε απαξαίηεηε πξνο ηνχην
εξγαζία ζα εμαθνινπζνχζε λα απαηηεί ηνπιάρηζηνλ ηνλ ίδην αξηζκφ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Δμ άιινπ, εάλ θαη φηαλ ην Σκήκα ελζσκαησζεί ζε κηα ρνιή, ζα είλαη εμαηξεηηθή ζηηγκή λα
αλαδεηήζεη ηε γλψκε εηδηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν νξγάλσζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ ηφζν ζηε ρνιή φζν θαη ζην Σκήκα. Αθφκε θαη αλ ε ζπλέλσζε ηνπ Σκήκαηνο
κε κηα ρνιή δελ ζπκβεί άκεζα, πηζαλφλ λα άμηδε έζησ θαη ηψξα λα πξνζθιεζεί έλαο εηδηθφο
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα λα επηζεσξήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δηνηθεηηθήο
ππεξεζίαο.
Παξνπζία θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε.
α) Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/θνηηήηξηεο
Σν Σκήκα αλαγλσξίδεη φηη ζε νξηζκέλα καζήκαηα κφλν κηθξφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ
θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ παξαθνινπζεί ηηο παξαδφζεηο, φηη πνιινί/έο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο δελ
ππνβάιινληαη ή δελ επηηπγράλνπλ ζε εμεηάζεηο εγθαίξσο, φηη ν κέζνο ρξφλνο γηα ηελ
απφθηεζε πηπρίνπ γηα ηνχην ην ηεηξαεηέο πξφγξακκα είλαη πεληέκηζη ρξφληα, θαη φηη
πνιινί/έο ιίγνη/εο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο επηζθέπηνληαη ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/θαζεγήηξηέο ηνπο
θαηά ηηο ψξεο γξαθείνπ (έζησ θαη αλ νη θαζεγεηέο/θαζεγήηξηέο ηνπο θαζψο θαίλεηαη ηεξνχλ
πνιχ ππεχζπλα ηηο ψξεο γξαθείνπ). Σν Σκήκα εμέθξαζε δπζαξέζθεηα κε απηή ηελ
θαηάζηαζε, αιιά δελ πξφηεηλε ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο. Η Δπηηξνπή καο ζπκθσλεί φηη
πξφθεηηαη γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη αλαγλσξίδνπκε φηη απαληνχλ ζε πνιιά ειιεληθά
ηκήκαηα θαη παλεπηζηήκηα. Καη εκείο, φπσο θαη ην Σκήκα, επρφκαζηε ηα πξάγκαηα λα ήζαλ
δηαθνξεηηθά. Βιέπε θαησηέξσ γηα πξνηάζεηο καο σο πξνο ηε βειηίσζε ζε απηνχο ηνπο
ηνκείο.
β) Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο
Η εληχπσζή καο, βαζηζκέλε ζε ζπλεληεχμεηο ηφζν κε θνηηεηέο/θνηηήηξηεο φζν θαη κε κέιε
ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη φηη δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Η νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο θαίλεηαη θαηάιιειε. (Βιέπε αλσηέξσ ζηελ
ελφηεηα ‘Πξνζέγγηζε’ γηα ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζθπγήο ζε
εηδηθφ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.)

Η ππνδνκή ηεο Γξακκαηείαο θαίλεηαη επαξθήο, κνινλφηη ζα βνεζνχζε έλαο κεγαιχηεξνο
ρψξνο γηα ηε θχιαμε ησλ αξρείσλ ηνπ Σκήκαηνο.
Η βηβιηνζήθε απνηειεί επράξηζην ρψξν εξγαζίαο θαη δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή ζπιινγή
πιηθψλ. Γελ ιεηηνπξγεί αξθεηέο ψξεο ψζηε λα είλαη ζηνλ κέγηζην βαζκφ ρξήζηκε
ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο. Πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε αζχξκαηε ππεξεζία
δηαδηθηχνπ. Πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο πεγέο κέζσ ηεο
βηβιηνζήθεο (ή κέζσ ελφο θνλζφξηζηνπκ παλεπηζηεκίσλ), φπσο κεγάιεο βάζεηο
δεδνκέλσλ κε θείκελα, κνπζηθή θαη εηθφλεο ζαλ απηέο πνπ δηαηίζεληαη ζε κέιε άιισλ
κεγάισλ παλεπηζηεκίσλ.
Οη ππνινγηζηέο πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο είλαη αλεπαξθείο, γηα δχν
ιφγνπο. Πξψηνλ, είλαη πεπαιαησκέλνη θαη δελ ζπληεξνχληαη νχηε επηζθεπάδνληαη.
Γεχηεξνλ, ην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ δελ ιεηηνπξγεί αξθεηέο ψξεο. Πνηνο ν ιφγνο
χπαξμεο ελφο εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ αλ νη ππνηηζέκελνη ρξήζηεο δελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ; Μαο αλαθέξζεθε φηη ππάξρνπλ ιφγνη θαη γηα ηα
δχν απηά πξνβιήκαηα, αιιά, φπνηνη θαη αλ είλαη νη ιφγνη, ζεσξνχκε φηη ε παξνχζα
θαηάζηαζε είλαη απαξάδεθηε.
Ο αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο επαξθνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Σκήκαηνο αιιά δελ δηαζέηνπλ θιηκαηηζκφ, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά δπζάξεζηεο θαηά
ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Οη αίζνπζεο δελ είλαη επαξθψο
εμνπιηζκέλεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα. Γελ ππάξρεη αζχξκαηε δηαδηθηπαθή
θάιπςε ζε απηέο θαη δελ είλαη ‘έμππλεο αίζνπζεο’.
Γελ παξέρνληαη ζπκβνπιέο ζηνπο/ζηηο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο πξηλ δειψζνπλ
πνην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα αθνινπζήζνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη ζην ηξίην έηνο, κε έλα
κέινο
ηνπ
πξνζσπηθνχ
θαζνξηζκέλν
σο
ζχκβνπιν
πξνπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ζε θάζε ηνκέα. (Γηα ζρφιηα θαη ζρεηηθέο πξνηάζεηο, βιέπε
θαησηέξσ ζηελ ελφηεηα ‘Βειηηψζεηο’.)
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο είλαη επαξθείο θαη ιεηηνπξγηθέο. Οη ππεπζπλφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ
έξγνπ είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο θαη θαηαλέκνληαη ζηηο έμη ππαιιήινπο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο. Τπάξρεη πςειφ εζηθφ θαη πξνζπκία γηα εξγαζία εθηφο
ηεο θαζνξηζκέλεο πεξηνρήο επζχλεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ πνπ πξέπεη.
Οη εγθαηαζηάζεηο ππνινγηζηψλ είλαη αλεπαξθείο (βιέπε αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα
‘Δθαξκνγή’).
Γελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο γξαθείσλ γηα ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ. Αλ θάζε κέινο ηνπ
πξνζσπηθνχ έρεη γξαθείν, ππάξρεη κεγαιχηεξν θίλεηξν λα αθηεξψλεηαη ρξφλνο γηα
εξγαζία ζην Σκήκα αληί θαη’ νίθνλ, κε απνηέιεζκα ην πξνζσπηθφ λα είλαη
πεξηζζφηεξν πξνζηηφ ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο, πεξηζζφηεξν ελήκεξν γηα φζα
δηαδξακαηίδνληαη ζην Σκήκα θαη λα θξνληίδεη πεξηζζφηεξν γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ.
ΒΔΛΣΙΧΔΙ

Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζακε δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ζην επίπεδν ηνπ
Σκήκαηνο· νθείινληαη ζηελ ππεξζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζηελ
ππεξζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, φπνπ ππεξβνιηθά
πνιιά πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην Τπνπξγείν. ε απηφ ην θιίκα, ν δηζηαγκφο ησλ κειψλ ηνπ
πξνζσπηθνχ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο είλαη θαηαλνεηφο.
Δλ ηνχηνηο, πηζηεχνπκε φηη ην Σκήκα λνηάδεηαη γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηέο ηνπ θαη ηελ
εθπαίδεπζή ηνπο, θαη επαηλνχκε ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ζεκαληηθψλ λεσηεξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε θνηηεηηθή εκπεηξία ζεηηθή. Όπσο
επηζεκάλζεθε αλσηέξσ, θάπνηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ, θαη ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηά
καο νδήγεζε λα εμεηάζνπκε ηελ θαηάζηαζε ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ
πξνπηπρηαθψλ, επξχηεξα.
Πηζηεχνπκε φηη γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο, γηα λα κελ αλαθέξνπκε ην θαιφ ησλ ίδησλ
ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ, ζα ήηαλ θαιχηεξν λα γίλνπλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα
αιιάμεη ε λννηξνπία πνπ νδεγεί ζηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα
‘Πξνζέγγηζε’. Όζνη εμ εκψλ έρνπλ εκπεηξία (είηε σο θνηηεηέο είηε σο θαζεγεηέο) απφ
παλεπηζηήκηα φπνπ νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο δνπλ ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε θαη
δελ ζεσξνχλ ην παλεπηζηήκηφ ηνπο απιψο σο ηφπν φπνπ πεγαίλνπλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ
καζήκαηα θαη θαηφπηλ λα επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη ηνπο, αιιά σο ηφπν φπνπ πεξλνχλ φιε ηνπο
ηε δσή ελλέα κήλεο αλά έηνο, θαηαλννχλ φηη νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ηείλνπλ λα ηαπηίδνληαη
πεξηζζφηεξν κε ην παλεπηζηήκηφ ηνπο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ φζν θαη
αξγφηεξα. Οινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ηαρχηεξα –ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, πάλσ απφ ην
90% εμ φζσλ εηζάγνληαη θάζε ρξφλν νινθιεξψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο ζηνλ
θαζνξηζκέλν ρξφλν (ηξία ή ηέζζεξα έηε). Δπσθεινχληαη δηαλνεηηθά θαη θνηλσληθά απφ ηε
ζπλερή επαθή κε άιινπο/εο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο. Δίλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ
ζπκπεξηθνξά πνπ ζα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπο θαη ηεο δηθήο ηνπο
εθπαίδεπζεο. Σνχην αιεζεχεη επίζεο ζε παλεπηζηήκηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεγάισλ
δεκνζίσλ παλεπηζηεκίσλ ζπγθξίζηκσλ ζε κέγεζνο κε ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ) φπνπ
ζρεηηθά κηθξφηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ δνπλ ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε αιιά φπνπ
ππάξρεη κηα θνπιηνχξα ζπκκεηνρήο ζηελ παλεπηζηεκηαθή δσή. Έλα εχινγν ζπκπέξαζκα
είλαη φηη πνιιά πξνβιήκαηα πνπ απαληνχλ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα αξζνχλ
αλ αλεπξεζεί ν ηξφπνο λα κεηαβιεζεί ε επηθξαηνχζα λννηξνπία κεηαμχ ησλ
θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ ίζσο είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα επηηεπρζεί ζην
Σκήκα, φπνπ ππάξρεη ήδε κεγάινο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ κε ηα
κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κε ην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη έλαο αληίζηνηρνο βαζκφο
ππεξεθάλεηαο γηα ην πξφγξακκα θαη ηαχηηζεο κε απηφ.
Αθνινπζνχλ κεξηθέο πξαθηηθέο πξνηάζεηο
-αιιαγή ηνπ σξαξίνπ βηβιηνζήθεο. Οη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο επεζήκαλαλ φηη ε βηβιηνζήθε
είλαη αλνηθηή απφ ηηο 9 έσο ηηο 4, κνινλφηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν λσξίο ην πξσί ,
θαη ε ρξήζε ηεο ζα απμαλφηαλ θαηά πνιχ αξγφηεξα ην απφγεπκα. Θα ήηαλ ρξήζηκν
εάλ ε βηβιηνζήθε ήηαλ αλνηθηή απφ ηηο 11 έσο ηηο 6, ίζσο ρσξίο κεγάιν πξφζζεην
θφζηνο.

-δεκηνπξγία ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο, ελφο θνηηεηηθνχ εληεπθηεξίνπ
θαη ελφο θπιηθείνπ. Απηφ ζα επηηξέςεη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο λα εξγάδνληαη,
λα αλαπαχνληαη θαη λα δηαζέηνπλ έλαλ ρψξν φπνπ ζα πεξλνχλ ηηο θελέο ψξεο κεηαμχ
καζεκάησλ, θαζψο θαη πξηλ θαη κεηά ηα καζήκαηα, θαη λα ζπγθεληξψλνληαη γηα
αλεπίζεκνπο ή επίζεκνπο ζθνπνχο. Σέηνηεο ρξήζεηο ηνπ ρψξνπ απνδεηθλχνληαη
κεγάιεο αμίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ είδνπο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ
θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε
βειηησκέλν αθαδεκατθφ έξγν ζε φια ηα επίπεδα.
-εληνλφηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ζην
πξφγξακκα θαη ζηελ παλεπηζηεκηαθή δσή. Σν Σκήκα ήδε πξαγκαηνπνηεί κηα
ζπλάληεζε πξνζαλαηνιηζκνχ γηα πξσηνεηείο θαη άιινπο/εο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαηά
ηελ έλαξμε ηνπ θζηλνπσξηλνχ εμακήλνπ, θάηη πνπ απνηειεί εμαηξεηηθή αξρή. Δπί
πιένλ, γηα θάζε πξσηνεηή ζα πξέπεη λα νξίδεηαη έλα κέινο ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ζην νπνίν ζα θαηαθεχγεη αξρηθά γηα εξσηήζεηο ή πξνβιήκαηα.
Πηζηεχνπκε φηη πνιινί/έο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο δηζηάδνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο/ηηο
θαζεγεηέο/θαζεγήηξηεο θαηά ηα καζήκαηα θαη φηη ην θάλνπλ κφλν φηαλ πξνθχςεη
ζνβαξφ πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ην κάζεκα πνπ δηδάζθεη ν/ε ελ ιφγσ
θαζεγεηήο/θαζεγήηξηα. Η δπλαηφηεηα αηνκηθήο παξνρήο ζπκβνπιψλ εμ αξρήο
κπνξεί θάιιηζηα λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
εξγάδεηαη ην Σκήκα, ησλ ζθνπψλ ηνπ, ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρεη απφ ηνπο/ηηο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θ.ιπ.
-ηελ πξψηε εκέξα θάζε καζήκαηνο, θάζε θαζεγεηήο/θαζεγήηξηα πξέπεη λα δειψλεη ζαθψο
φηη, κνινλφηη ε παξνπζία ζην κάζεκα δελ είλαη ππνρξεσηηθή, ε ηαθηηθή
παξαθνινχζεζε απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ πιηθνχ θαη (ην
ζεκαληηθφηεξν) ηελ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη γξαθήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
επηηπρία ζην κάζεκα. Οη θαζεγεηέο/θαζεγήηξηεο πξέπεη λα εμεγνχλ γηαηί ε απιή
αλάγλσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ βηβιίσλ ακέζσο πξηλ απφ ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν δελ
επαξθεί· νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο πξέπεη λα εμνηθεηψλνληαη κε ηελ χιε θαη ν θαιχηεξνο
ηξφπνο πξνο ηνχην είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ε ζπδήηεζε ηεο χιεο
κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/θαζεγήηξηέο ηνπο.
-ζε θάζε κάζεκα ζηελ ηζηνξία θαη ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ζε
άιια θαηάιιεια καζήκαηα, νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο πξέπεη λα ππνρξεψλνληαη λα
ππνβάιινληαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ γξαπηή άζθεζε (έλα δνθίκην ή εξεπλεηηθή
εξγαζία) εθηφο απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ηα γξαπηά πξέπεη
λα επηζηξέθνληαη εγθαίξσο ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κε ζρφιηα θαζψο θαη κε
βαζκνινγία, θαη πξέπεη νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γξάςνπλ
εθ λένπ ην θείκελφ ηνπο ζην θσο ησλ ζρνιίσλ, νπφηε ηα δηνξζσκέλα θείκελά ηνπο ζα
βαζκνινγνχληαη εθ λένπ.
-ζε θάζε κάζεκα, θάζε θαζεγεηήο/θαζεγήηξηα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο/ηηο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θαη
λα απεπζχλνληαη ζηνλ/ζηελ θαζεγεηή/θαζεγήηξηα εθηφο καζήκαηνο γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ ηδεψλ ηνπο (θαη, φηαλ ην θάλνπλ, ν/ε θαζεγεηήο/θαζεγήηξηα πξέπεη
λα αληηκεησπίδεη ηηο ηδέεο ηνπο κε ζεβαζκφ).

-ε χιε λα δηαηίζεηαη ζην δηαδίθηπν θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ· φρη κφλν ηα απαηηνχκελα
αλαγλψζκαηα αιιά θαη ηα πξναηξεηηθά (ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα
πεξηνξίδνληαη ζε χιε ζηα ειιεληθά, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη/εο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε κία μέλε γιψζζα, θαη
πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ην θάλνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ φηη εηζάγνληαη
ζε έλα δηεζλέο εγρείξεκα επηζηεκνζχλεο θαη έξεπλαο).
-λα ρξεζηκνπνηνχληαη αξραηφηεξνη/εο πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/θνηηήηξηεο σο ζχκβνπινη
πξσηνεηψλ. Έλαο ηξφπνο πξνο ηνχην είλαη ε δηνξγάλσζε απφ ηνπο/ηηο
πξνρσξεκέλνπο/εο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ζπδεηεηηθψλ θχθισλ γηα ηα απαηηνχκελα
καζήκαηα (απηφ κπνξεί λα γίλεηαη ρσξίο θφζηνο, θαη ε πείξα δείρλεη φηη κπνξεί λα
έρεη ζεκαληηθά νθέιε ηφζν γηα ηνπο/ηηο λένπο/εο φζν θαη γηα ηνπο/ηηο αξραηφηεξνπο/εο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο).
-νη αμηνινγήζεηο ησλ καζεκάησλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (βιέπε
αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα ‘Πξνζέγγηζε’). Σα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα έρνπλ
ηελ επζχλε ηεο θχιαμεο ησλ αμηνινγήζεσλ δηδαζθαιίαο.
-λα δεκηνπξγεζεί ε ζέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Φνηηεηή ή θάπνηνο άιινο κεραληζκφο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο/ηηο
θαζεγεηέο/θαζεγήηξηέο ηνπο θαη ζρεηηθά κε άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Σκήκα.
ηελ πεξίπησζε παξαπφλσλ ζρεηηθά κε έλαλ/κηα θαζεγεηή/θαζεγήηξηα, ε αλσλπκία
ηνπ/ηεο θνηηεηή/θνηηήηξηαο πξέπεη λα ηεξείηαη απζηεξά.
-νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/θνηηήηξηεο πξέπεη λα πξνζθαινχληαη θαη λα ελζαξξχλνληαη λα
παξαθνινπζνχλ δηαιέμεηο θαη ζπλέδξηα ζην Σκήκα θαη αιινχ ζηελ Αζήλα.
ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΙ
Όπσο ζπκβαίλεη κε ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ, νη επθαηξίεο γηα
ηέηνηνπ είδνπο θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή παξνπζία είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλεο
απφ φζν γηα ηκήκαηα ηαηξηθήο, λνκηθήο, κεραληθψλ, ρεκείαο θαη νηθνλνκηθψλ. πλεπψο,
ακθηζβεηνχκε έληνλα ηελ ηδέα λα θαηαζηνχλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, φζν ζεκαληηθέο θαη αλ
είλαη ζε άιινπο ηνκείο, θξίζηκν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
πξνγξακκάησλ φπσο ηνπ Σκήκαηνο πνπ εμεηάδνπκε.
Δλ ηνχηνηο, ιφγσ ηεο πςειήο εμεηδίθεπζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο
Ιζηνξηθψλ Αξρείσλ, έρεη ππάξμεη αμηνζεκείσηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε Αξρεία ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, κε απνηέιεζκα ηελ
ςεθηαθή δηαηήξεζε ζεκαληηθψλ αξρείσλ. Σνχην ζπληζηά ην είδνο εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηάξηηζε θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ γηα κειινληηθή απαζρφιεζε θαη
κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη πεγή εζφδσλ γηα ην Σκήκα (αλάινγα κε ην είδνο ησλ
πξνγξακκάησλ πνπ επηηξέπεηαη λα αλαιάβνπλ).
ΜΔΡΟ Δ. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΒΔΛΣΙΩΗ ΚΑΙ
ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΓΤΝΑΜΔΙ ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην 1994, ην Σκήκα έρεη δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ
ηαπηφηεηα θαη έρεη εμειηρζεί ζε κηα ζπλεθηηθή νκάδα παλεπηζηεκηαθψλ κε θνηλφ ζθνπφ –ηε
κειέηε ηεο Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο. Απηή ε ηαπηφηεηα ηνπο ελψλεη ζε έλα
εληαίν ηκήκα κε αξθεηά πινχζηα πνηθηιία εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη θαηεπζχλζεσλ γηα
ηελ ακνηβαία γνληκνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ελψ πξνζθέξεη ζηνπο/ζηηο πξνπηπρηαθνχο θαη
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο/θνηηήηξηέο ηνπο έλα αξθεηά επξχ θάζκα ζεκάησλ έξεπλαο γηα λα
επηιέμνπλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ.
Σν Σκήκα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κεγάινπ δηακεηξήκαηνο αθαδεκατθνχο δηνξηζκνχο. Κάπνηα
κέιε ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ επίζεο θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηνπο δηεζλείο
αθαδεκατθνχο θχθινπο. Δίλαη ηψξα θαηξφο ην Σκήκα λα επηθεληξσζεί ζηελ θαηάθηεζε κηαο
δηεζλνχο ζέζεο σο Σκήκα. Οη εμήο παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί γηα απηφλ ην ζθνπφ:
(1) Τςεινχ επηπέδνπ δηεζλείο δεκνζηεχζεηο
(2) Τπνηξνθίεο γηα έξεπλα απφ δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο
(3) Μηα θνπιηνχξα κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο θαη αληαιιαγψλ γηα έξεπλα ζην Σκήκα.
Σν (1) έρεη ήδε επηηεπρζεί απφ θάπνηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο. Όπσο πξνηείλνπκε ζηελ ελφηεηα
‘Έξεπλα’ απηήο ηεο έθζεζεο, κηα ηέηνηα θηινδνμία πξέπεη λα πηνζεηεζεί φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν απφ φια ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο. ηελ παξνχζα ελφηεηα, εθείλν πνπ ζέινπκε λα
ηνλίζνπκε είλαη ην (2), θαζψο ην (3) απνξξέεη απφ ην (2).
Έλα γεληθφ ζρφιην πξψηα: ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηζρπξφ θίλεηξν εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ην πξνζσπηθφ λα ππνβάιιεη
αηηήζεηο γηα δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, εθ’ φζνλ απηφ ζα ζεκαίλεη ξνή πφξσλ γηα
έξεπλα ζε επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα. Σν Τπνπξγείν θαη ην Παλεπηζηήκην ζα
πξέπεη λα έρνπλ ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή
αηηήζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ ζε δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο
νξγαληζκνχο. Πξνο ηνχην, πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνηξέπνπλ ην πξνζσπηθφ
παξέρνληαο θίλεηξα γηα επηηπρία ζε εξεπλεηηθέο ππνηξνθίεο.
Τπνηξνθίεο γηα Έξεπλα: Δθηφο απφ ηελ αξηζηεία, ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ εγθαζίδξπζε
ηνπ Σκήκαηνο σο δηεζλνχο θέληξνπ αξηζηείαο ζηελ έξεπλα είλαη λα ππνβάιεη αίηεζε σο
Πξσηαξρηθφο Δξεπλεηήο γηα αληαγσληζηηθέο ππνηξνθίεο πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ δηεζλείο
ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε. Η επηηπρία ζε δηεζλείο
εξεπλεηηθνχο δηαγσληζκνχο θχξνπο απνηειεί ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν γηα ηελ
θαζηέξσζε ελφο Σκήκαηνο ζε εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηνπ δηεζλψο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ,
πξνηείλνπκε κε έκθαζε ηα θαησηέξσ, σο αλαγθαία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο
επηηπρνχο έξεπλαο:
1. αθήο αθαδεκατθή ηαπηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο: ε νλνκαζία ηνπ πξέπεη λα αιιάμεη ζε
‘Ιζηνξία θαη Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο’, ψζηε λα αληαλαθιά ηελ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα ηελ
νπνία ηα κέιε ηνπ αηζζάλνληαη φηη ηα αληηπξνζσπεχεη.
2. Πξέπεη λα πηνζεηεζεί κηα πνιηηηθή πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο Δπηθεθαιήο ησλ Σκεκάησλ λα
απαιιάζζνπλ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο ζην Σκήκα γηα κηα ρξνληθή
πεξίνδν, ψζηε λα ηνπο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηελ πξνεηνηκαζία
ηερληθά δχζθνισλ θαη απαηηεηηθψλ αηηήζεσλ.

3. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα Γξαθείν Έξεπλαο ζε επίπεδν Παλεπηζηεκίνπ πνπ ζα
πξνζθέξεη βνήζεηα ζε παλεπηζηεκηαθνχο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε πξνθεξχμεσλ γηα
έξεπλα ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ αηηήζεσλ ζην ηκήκα πνπ
αθνξά ηα νηθνλνκηθά γηα θάζε πξνθήξπμε.
4. Πξέπεη λα νξγαλψλεηαη Αλαπιήξσζε Γηδαζθαιίαο γηα θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
ιακβάλεη ππνηξνθία θαη εμαζθαιίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλαπιήξσζε (ηα
πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχλ δηδαζθαιία απφ Πξνζσξηλνχο Λέθηνξεο). Σν Παλεπηζηήκην
πξέπεη λα πηνζεηήζεη απηή ηελ πνιηηηθή θαη λα ηελ δηεπθνιχλεη.
Σα επηηπρή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξνζθνκίζνπλ ζην Σκήκα:
1. Αθαδεκατθφ θχξνο θαη δηεζλή αλαγλψξηζε.
2. Μεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο πνπ ζα ακνίβνληαη απφ ην Πξφγξακκα θαη ζα δηεμάγνπλ
έξεπλα ζην Πξφγξακκά ηνπο θαη επίζεο ζα πξνζθέξνπλ θάπνηεο ψξεο δηδαζθαιίεο ζην
Σκήκα.
3. Τπνςήθηνπο δηδάθηνξεο νη νπνίνη ζα εξγάδνληαη ζην ζέκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
4. Υξφλν γηα ηνλ Πξσηαξρηθφ Δξεπλεηή γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο.
5. Δπηζθέςεηο ζην Σκήκα απφ παλεπηζηεκηαθνχο ζπλεξγάηεο.
Αηηήζεηο γηα Τπνηξνθίεο Έξεπλαο πξέπεη λα θαηαζηνχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ην Τπνπξγείν θαη
ην Παλεπηζηήκην φπσο θαη γηα ην Σκήκα. Πξέπεη λα πξνζθέξνληαη θίλεηξα ζην πξνζσπηθφ
ψζηε λα ππνβάιιεη αηηήζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αθαδεκατθή άλζεζε
ηνπ Σκήκαηνο.
Δπηπηψζεηο: Οη επηπηψζεηο αθνξνχλ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο
γηα ηελ θνηλσλία έμσ απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν· γηα παξάδεηγκα, νη επηπηψζεηο ηεο ζεσξίαο
ηεο ζπλεπεηνθξαηίαο ζηελ πνιηηηθή. ην εμσηεξηθφ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε δηάζηαζε ηεο
έξεπλαο γηα ηε δηθαηνιφγεζε ησλ αθαδεκατθψλ εμφδσλ απέλαληη ζην θξάηνο. Καλείο δελ
έθαλε λχμε φηη είηε ην Τπνπξγείν είηε ην Παλεπηζηήκην ελδηαθέξεηαη πξνο ην παξφλ γηα ηηο
επηπηψζεηο, αιιά ηνχην απνηειεί παξάγνληαη πνπ έρεη εηζαρζεί ζηηο αθαδεκατθέο ππνζέζεηο
ζηελ Δπξψπε θαη αλαπφθεπθηα ζα εηζαρζεί θαη ζηνλ ειιεληθφ αθαδεκατθφ ρψξν επίζεο.
Δλ φςεη ηεο πηζαλφηεηαο κηαο ηέηνηαο εμέιημεο, πηζηεχνπκε φηη ην Σκήκα βξίζθεηαη ζε
ηζρπξή ζέζε ψζηε λα απνδείμεη φηη έρεη αληίθηππν ζηελ θνηλσλία κέζσ δξαζηεξηνηήησλ
φπσο
1. Η έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Cogito γηα ην επξχηεξν θνηλφ
2. Σα άξζξα κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο εθεκεξίδεο.
Σν Σκήκα πξέπεη λα επαηλεζεί γηα ηε δηεζλή ηνπ ζέζε. πληζηνχκε εκθαηηθά ηελ πηνζέηεζε
πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ην Σκήκα λα δηαθξηζεί ζηελ πξνζέιθπζε πφξσλ γηα
έξεπλα κέζσ αληαγσληζηηθψλ αηηήζεσλ γηα έξεπλα θαη γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ Σκήκαηνο
ζηνλ δηεζλή ράξηε αθαδεκατθήο αξηζηείαο.
3. Η ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ Σκήκαηνο ζηελ νξγάλσζε δηαιέμεσλ θαη κνπζεηαθψλ εθζέζεσλ.

ΜΔΡΟ Σ: ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΣΑΔΙ ΣΗ ΔΔΑ
Σν Σκήκα έρεη παγηψζεη έλα εμαηξεηηθφ ηζηνξηθφ επηηπρηψλ ζηελ έξεπλα θαη δηαζέηεη ην
δπλακηθφ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δηεζλέο θέληξν ζηελ Ιζηνξία θαη Φηινζνθία ηεο
Δπηζηήκεο. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη αθηεξσκέλν ζηε δηδαζθαιία θαζψο θαη ζηελ
έξεπλα. Σα αξρηθά πξνβιήκαηα κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ
εμαθαλίδνληαη, κε κηα αμηνζεκείσηα πςειφηεξε αλαινγία πξσηνεηψλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ
ηα ηειεπηαία ρξφληα λα δειψλνπλ ην Σκήκα σο κηα απφ ηηο πξψηεο επηινγέο ηνπο. Η ηάζε
απηή κπνξεί λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε ηελ έληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ ψζηε ην Σκήκα θαη ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ λα θαηαζηεί γλσζηφ ζε θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαη ζε
θαζεγεηέο/θαζεγήηξηεο θξνληηζηεξίσλ, θαη κε ηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ Σκήκαηνο απφ
ηνλ θαζψο θαίλεηαη θξππηηθφ θαη απαγνξεπηηθφ ηίηιν ηνπ (‘Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ιζηνξίαο
θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο’) ζηνλ πην νηθείν θαη θαηαλνεηφ ‘Σκήκα Ιζηνξίαο θαη
Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο’. Δπί πιένλ, νη απφθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδεηθλχνπλ πςειφ
βαζκφ επηηπρίαο είηε ζηελ αλεχξεζε απαζρφιεζεο ζηνλ δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είηε
ζηελ έληαμε ζε απαηηεηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα παγθνζκίσο.
Σν Σκήκα έρεη επίγλσζε ησλ ηζρπξψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ πνπ έρνπκε εληνπίζεη ζηελ
παξνχζα έθζεζε. Γηα πνιιέο απφ ηηο αδπλακίεο δελ επζχλεηαη ην Σκήκα αιιά ε πνιηηηθή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ ηελ νπνία ην Σκήκα δελ ειέγρεη θαη ιφγσ ηεο νπνίαο
(θαζψο, ππνζέηνπκε, θαη άιια ηκήκαηα) ππνθέξεη. Όζνλ αθνξά ηηο αδπλακίεο νη νπνίεο
αλήθνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Σκήκαηνο, ε Δπηηξνπή πηζηεχεη φηη ην Σκήκα ζέιεη λα
πξαγκαηνπνηήζεη βειηηψζεηο δπλαηέο εληφο ησλ νξίσλ ησλ δηαζέζηκσλ αλζξψπηλσλ θαη
πιηθψλ πφξσλ.
Σν Σκήκα εμεηάδεη ηαθηηθά ηελ θαηάζηαζή ηνπ, φπσο δείρλνπλ νη εηήζηεο αλαθνξέο πνπ
εθδίδεη. Γηαζέηεη πνιιά θηιφδνμα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο.
Τπάξρεη φλησο εληππσζηαθά κεγάιε ζπλεξγαζία ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ Σκήκαηνο, ε
νπνία κπνξεί βάζηκα λα αλακέλεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί.
Η ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ην Σκήκα είλαη πνιχ ζεηηθή. Δίλαη θάηη γηα ην νπνίν
ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξέπεη λα ππεξεθαλεχνληαη.
Απηή ε αλαθνξά θαηαιήγεη ζηηο ζπζηάζεηο πνπ ππνδεηθλχνληαη αλσηέξσ. Σνλίδνπκε φηη
έγηλαλ κε ηελ πξφζεζε λα ππνδείμνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο ελφο ήδε ηζρπξνχ Σκήκαηνο.
πζηάζεηο ζρεηηθά κε ην Μέξνο Α: Πξφγξακκα ζπνπδψλ

Γεκηνπξγία εζηηψλ ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο επηζηήκεο.

Αλαδήηεζε εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ επηζηεκψλ θαη επίζεο
πξφζζεησλ θηινζνθηθψλ θαη θηινινγηθψλ ζεκάησλ.

Δπηθέληξσζε θαη ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζεκάησλ θνξκνχ (θηινζνθία θαη
ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, θεληξηθά θηινζνθηθά δεηήκαηα).


Πιήξεο ζπκκφξθσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα/ECTS.

πλερήο ελζάξξπλζε ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ λα δηαζέηνπλ ηκήκα ηνπ ρξφλνπ
ζπνπδψλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα
ΔΡΑΜΟ.

πζηάζεηο ζρεηηθά κε ην Μέξνο Β: Γηδαζθαιία

Καζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ζα εμαζθαιίδεη φηη ηα γξαπηά ησλ εμεηάζεσλ ζα
βαζκνινγνχληαη αλψλπκα. Απφδνζε κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο ζε εξγαζίεο θαη’ νίθνλ, θαη ζε
εξγαζίεο αηνκηθέο ή ζε ζπλεξγαζία κε ζπκθνηηεηέο/ζπκθνηηήηξηεο, θαη άιια πξνγξάκκαηα.

Καζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο ζπκβνπιψλ, ζην νπνίν αξραηφηεξνη/εο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ζα βνεζνχλ λένπο/εο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ζπδεηψληαο ηελ χιε ησλ
καζεκάησλ, ζα ηνπο/ηηο ζπλδξάκνπλ ζηελ εθπφλεζε θαη ζα ηνπο/ηηο θαζνδεγνχλ ζρεηηθά κε
ηελ αθαδεκατθή εξγαζία ηνπο.

Γηάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γξαπηψο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ
πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ (θαηά πξνηίκεζε ειεθηξνληθψλ) πνπ ζα
εγγπψληαη ηελ αλσλπκία ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο. Δηδηθφηεξα, νη ελ ιφγσ αμηνινγήζεηο πξέπεη λα δηεθπεξαηψλνληαη απφ
ην Σκήκα, ή αθφκε απφ κηα ππεξεζία αλψηεξεο βαζκίδαο ζην Παλεπηζηήκην, ρσξίο ηελ
αλάκημε ησλ δηδαζθφλησλ.

Αλάπηπμε
θαη
εθαξκνγή
δηαδηθαζηψλ
γηα
ηνλ
πξνζδηνξηζκφ
ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ζε θάζε κάζεκα θαη γηα ηε βειηίσζή ηεο φπνπ είλαη
αλαγθαίν.

Αλαζεψξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ
ψζηε νη πεξηζζφηεξνη/εο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζνπλ
εγθαίξσο ηηο ζπνπδέο ηνπο.

Καζηέξσζε πξαθηηθψλ παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη επίβιεςεο νη νπνίεο δελ ζα
βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξσηνβνπιία ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα
πξαγκαηνπνηείηαη ε επαθή κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
πζηάζεηο ζρεηηθά κε ην Μέξνο Γ: Έξεπλα

Δπέθηαζε ηνπ ηνκέα γλσζηαθήο επηζηήκεο ηα επφκελα ιίγα ρξφληα.

Αλάζεζε εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο δεκνζηεχζεσλ γηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηηο βαζκίδεο ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή, ηνπ αλαπιεξσηή
θαζεγεηή θαη ηνπ θαζεγεηή.

Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο γηα κειινληηθνχο δηνξηζκνχο πιήξνπο απαζρφιεζεο.


Ληγφηεξε επηθέληξσζε ζηελ πνζφηεηα ησλ άξζξσλ θαη κεγαιχηεξε εζηίαζε ζηηο
δεκνζηεχζεηο ζε κεγάινπ θχξνπο πεξηνδηθά.

Σν Παλεπηζηήκην πξέπεη λα απνδψζεη ζην Σκήκα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν έιεγρν
επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ.

Σν Παλεπηζηήκην πξέπεη λα ηδξχζεη έλα Γξαθείν Έξεπλαο.

Η νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ λα κεηαθέξεη φια ηα πνζά γηα έξεπλα
πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ππεξεζίεο επηδνηήζεσλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Σκήκαηνο κεγάιν
δηάζηεκα πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο απαζρφιεζεο ζε κηα ζέζε ή ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Σν Παλεπηζηήκην λα εμαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ζηα εθαηφ πεξηνδηθά ηα νπνία ην
Σκήκα αηηείηαη εηεζίσο.

Σν Παλεπηζηήκην λα δηαζέζεη πξφζζεηα πνζά γηα αληίηππα πεξηνδηθψλ.
πζηάζεηο ζρεηηθά κε ην Μέξνο Γ: Όιεο νη Άιιεο Τπεξεζίεο

Γηεμαγσγή αμηνινγήζεσλ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ θαζεγεηψλ/θαζεγεηξηψλ απφ
ηνπο/ηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κε ειεθηξνληθά κέζα.

Σν Παλεπηζηήκην πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφζεη έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
πξσηνθφιινπ.

Να κειεηεζνχλ νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Σκήκαηνο (ελδερνκέλσο ζε ζρέζε κε
ηελ ελζσκάησζε ηνπ Σκήκαηνο ζε κηα ρνιή).

Αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ειεθηξνληθέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο (θαηά
πξνηίκεζε ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηε δηάζεζε ειεθηξνληθψλ πεγψλ ζε φια ηα παλεπηζηήκηα).

Αιιαγή ή αχμεζε ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Σκήκαηνο.

Αχμεζε ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ.

Πξνυπνινγηζκέλα πνζά γηα ηαθηηθή πξνγξακκαηηζκέλε αληηθαηάζηαζε ππνινγηζηψλ
θαη γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ αλαβάζκηζε, ηελ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ θαη ηελ επηζθεπή.

Αζχξκαηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε φια ηα θηήξηα ηνπ Σκήκαηνο.

Αλαβάζκηζε ηνπιάρηζηνλ κίαο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ψζηε λα θαηαζηεί ‘έμππλε
ηάμε’.

Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γξαθείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε θάζε κέινο ηνπ Σκήκαηνο
λα έρεη γξαθείν.

Γεκηνπξγία ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο, θνηηεηηθνχ
εληεπθηεξίνπ θαη θπιηθείνπ.

Καζνξηζκφο ελφο κέινπο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ξφιν ζπκβνχινπ γηα θάζε
πξσηνεηή θνηηεηή/θνηηήηξηα.

Δμήγεζε ζε θάζε κάζεκα ηεο ζεκαζίαο ηεο ηαθηηθήο παξνπζίαο θαη ηεο
ζπζηεκαηηθήο κειέηεο.

Απαίηεζε ηνπιάρηζηνλ κίαο γξαπηήο άζθεζεο (θαηά πξνηίκεζε κε ηε δπλαηφηεηα
επαλάιεςεο) ζε θάζε κάζεκα.

Γηάζεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ θαη πξναηξεηηθψλ αλαγλσζκάησλ γηα θάζε κάζεκα
κέζσ δηαδηθηχνπ θαηά ηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ.


Καζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα θνηηεηή/θνηηήηξηαο γηα λένπο/εο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο.

Αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ καζεκάησλ
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία.

Γεκηνπξγία κεραληζκνχ γηα ηελ αλψλπκε δηεθπεξαίσζε παξαπφλσλ ησλ
θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ.

Δλζάξξπλζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ λα παξαθνινπζνχλ δηαιέμεηο
θαη ζπλέδξηα ζην Σκήκα θαη αιινχ ζηελ Αζήλα.
πζηάζεηο ζρεηηθά κε ην Μέξνο Δ: ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο, Πξννπηηθέο Βειηίσζεο θαη
Αληηκεηψπηζε Γπλάκεη Αλαζηαιηηθψλ Παξαγφλησλ

Αιιαγή νλνκαζίαο ηνπ Σκήκαηνο ζε Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο.

Δηζαγσγή ζην Παλεπηζηήκην πνιηηηθήο πνπ ζα πξνάγεη θαη ζα ελζαξξχλεη ηελ
ππνβνιή αηηήζεσλ απφ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα δηεζλείο ππνηξνθίεο πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα.

Γεκηνπξγία γξαθείνπ γηα ηελ έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην πνπ ζα ζπλδξάκεη ζηελ
ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ππνηξνθίεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα.

Γηεπθφιπλζε ηεο αλαπιήξσζεο δηδαζθαιίαο γηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρνπλ
επηηπρψο ππνβάιεη αηηήζεηο γηα έξεπλα.

Γηαηήξεζε ησλ ήδε αθνινπζνπκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ αληίθηππν.

